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ELOSZO

A Magyar-Zsidó Oklevéltár jelen VIlI. kötete újból koraí anyag-
hoz nyúl vissza s az 1264-1760. évkört öleli fel. Magyarázatát az aláb-
biakban szeretném adni.

1962 nyarán Szlovákiában jártam, hogy felkutassam az ottani le-
véltárakban és könyvtárakban a bekötési táblákul szolgáló héber kódex-
töredékeket, amelyek adalékokul szolgálhatnak a magyar zsidóság kö-
zépkorí könyvkultúrájáihoz és szellemi életéhez. Igy jutottam el Trna-
vára, ahol - J. Simoncic levéltáros gondos rendezésének köszönhetően
- együtt találtam a zsidó okleveleket. Igaz, hogy Oklevéltárunk 1.
kötete már több mint 60 esztendővel ezelőtt kőzölt belőlük két tucat-
nál többet, ezek azonban mind Hajnik Imre másolatai voltak s hagya-
tékából kerültek elő. Az Oklevéltár munkatársai maguk ott kutatómun-
kát nem végeztek. Az első szerkesztő, Friss Armin, bevezetőjében pana-
szolja is, hogy "utánajárá.sunk. dacára sem sikerült Nagy-Szombatban
okleveleket kapnunk". A most kiadásra kerülő nagyszámú oklevél film-
jét kérésünkre Borsa Iván főigazgatóhelyettes hozatta meg az Országos
Levéltár útján, amiért itt is hálás köszönetet mondunk. Házi Jenő, ny.
soproni fölevéltáros a helyszínre utazott, hogy az eredeti szövegek alap-
ján ellenőrizze másolatait.

Minthogy ilyen módon Jelentős mennyiségű középkori anyaghoz
jutottunk, megbíztuk Házi Jenőt, hogy végezzen kutatásokat Bratis-
lavában, Wienben és Wiener-Neustadtban is. Az első hely - bár gaz-
dag anyaggal szerepel köteteinkben - még mindig kiaknázatlannak
bizonyult. A két utóbbi viszont a magyarországi zsidóság története
szempontjából eddig alig volt érintett. Fáradozása várakozásunkat tel-
jes mértékben kielégítette.

Két· wieni oklevelet P. Ratkoinak. (Bratislava) köszönünk. Hogy
teljesebbé tegyük középkori anyagunkat, felvettük B. Varsik könyvé-
ből (Slovenské listy a listiny z XV. a XVI. storoőia, 1. Bratislava, 1956.)
azokat a szlovák okleveleket, amelyek zsidó vonatkozásúak. Ezeknek
magyar fordítását Fügedi Erikné végezte el. Külön ki kell emelnünk
az 1. számú, 1264-001 származó, nagyértékű dokumentumot, amelynek
regesztájat - tanulmánya kivonatát - Zolnay László készítette el.

Ezekhez számos más adatot gyűjtött levéltárakból és nyomtatott
munkákból két régi, tudós munkatársunk, bold. Horváth A. Tibor és
Pataki János, e sorok írójával egyetemben.
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Amikor útjára bocsátjuk ezt a kötetet, szomorú szívvel emléke-
zünk meg azokról a munkatársaink.ról, akik korábbi kötetei nkben dol-
goztak. s időközben eltávoztak az élők sorából.

Dercsényi Móric (1879-1961) az Országos Rabbiképző Intézetben
tanított több mint félszázadon áto Classícus filologus volt. Platont for-
dított és magyarázott. Görög tanulmányai vecették el a történelemhez.
Hosszú időn át gyűjtött anyagot egy munkájához, amely be akarta
mutatni a magyárok részvételét a görög szabadságharcban. Az utolsó
negyedszázadban Thököly Imre levelezését kutatta fel és készítette
sajtó alá. A kétkötetes, hatalmas kiadvány gondozását a M. Tud. Aka-
démia vállalta el. Reméljük, belátható időn belül nyomtatásban lát-
hatjuk élete e főművét. 1

A zsidó tudomány a Makkabeusok könyvének fordítását és Gázai
Nátán álmessíásról szóló egy ismeretlen értesítést köszön neki. Oklevél-
tárunk V. kötetét különösen XVII. század végi és XVIII. század eleji
adatokkal gazdagította.

Nagy tudásaból keveset vetett papírra. Nyomtatásban megjelent
írásainak bibliográfiáját itt adjuk, volt tanítványunk, Berger György
összeállításában.

1902.

1. A kyprosí nyelvjárás története a legrégibb időktől napjainkig. (Doktori
értekezés.) Bp., 1902. 79 1.

1905.

2. Apiskopopulos, N. D.: Halál és élet. - Jövendő. Ill. 1905. 36-41. (Fordí-
tás. Anonym.)

1906.

3. Görögország és Románia. - Egyetértés. XLI. 1906. 73. szám.
4. 'H lv~OCyy~l9 no~m~ "aTáOTaaaC. - E~~1fIIU1po,.1906. IV. 29; V. 6.

1909.

5. Platon válogatott mt1vei. Ill. Symposion. Phaídros. Ford., bevezető tanul-
mánnyal és jegyzetekkel ellátta ... Bp., 1909. 164 1. (Filozófiai trók Tára. XXII.)

1910.

6. Görögország válsága. Politikai tanulmány. - Budapesti Szemle. CXLII.
1910. 287-313.

7. Megjegyzések Pécsy Béla bírálatára. - EPhK. XXXIV. 1910. 613-614.

1913.

8. Albánia. - Világ. IV. 1913. 217. szám.
9. Lampros Spyrldon: A r/ÖTÖf1 nemzet története Komtantinápoly bukásáig.

- Történeti Szemle. II. 1913. 425-439.

1 L. Füves Ödőn, Antik Tanulmányok. X. 1963. 69.
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1914.

10. A Balkán. Strauss Adolf: "Az tlj 'Balkán félsziget és a török birodalom",
poUtikai és gazd4sági tanulmány bírálata. - Budapesti Szemle. CLIX. 1914.
400-478.

1915.

ll. Görögország állása. - Világ. VI. 1915. 94. szám.

1917.

12. Weszely Ödön "Pedagógiai Olvasmányok" c. könyvében (Bp., 1917.) for-
dítások: 3-ll. A múzsai nevelés és testgyakorlás (Platon Allamából): 12-18.
A nevelés terve (Platon TörvényeiMl) ; 19-22. Mit kell tanítani? (Aristoteles
Politlkájából.)

1918.

13. Schill Salamon. - MZsSz. XXXV. 1918. 98-102.

1924.

14. A Makkabéusok könyve. Görögből fordította és jegyzetekkel ellátta ...
Bp., 1924. 88 1. (Népszerű Zsidó Könyvtár. 12.)

15. Sírnos. Venízelosz volt mínísztere Budapesten. - Esti Kurir. 1924. jan. 3.

1925.

16. Alexandriai Philo: Mózes élete. - MZsSz. XLII. 1925. 172-173.

1926.

17. Dr. Blau Lajos. - Izr. Családi Naptár. XV. 1926. 85-86.

1927.

18. Schlll Salamon. - MZsSz. XLIV. 1927. 311-313.
19. Quibus significationibus vocabuli neoafJoJJi Graeci scripteres usi sint?

Festschrift zum 50jlihrigen Bestehen der ... Landesrabbinerschule in Buda-
pest. Bp., 1927. 150-151.

1930.

20. Platon Theaetetosa egynémely helyének kritikai magyarázata. - EPhK.
XLIV. 1930. 209-214.

21. Czebe Gyula. 1887-1930. - Magyar Nyelvör. LIX. 1930. 208-210.
22. Gyula Czebe. - Byzantinisch Neugriechische Jahrbücher. VilI. 1929/30.

221-224.

1932.

23. A görög szabadságharc. - Parthenon. VI. 1932. 5-20.
24. Griechenland vor Neuwahlen. - Pester Lloyd. LXXIX. 1932. lll. 9.

(Abendblatt. Anonym.)

25. ElYywlov M'Xal1U&w E~X'o~
1934. - EPhK. LIX. 1935. 111-112.

26. Exegetische Bemerkungen zu Platon Theaetetos. - Hermes. LXX. 1935.
404--423.

1935.

•AkEm08es{a!: (877 - 940) •• : •AkEá7deslIJ,

9



1936.

27. Veneziai hódoltság 4 XVI. szdzadb4n. Agathangelos Xiruchaki.s: A Vene-
zia alatt volt Levante, Kréta és az ion szigetek. - Századunk. XI. 1936. 61-62.

1937.

28. Nouvelles rernarques exegetiques et critiques sur le Theététe de Platon.
EPhK. J XI. 1937. 145-169.

29. 'A"c5!?ia Horváth: 'H ZCU~ l<aZTd l!?i'a TOV reCU!?i'lov ZafJlea· Bp., 1937 ... -
EPhK. LX!. 1937. 399-400.

1948.

30. De pseudopropheta Nathan Ghazati ignota relatio. - Ignace Goldziher
Memorial Volume. 1. Bp., 1948. 400-411.

31. Jókai érdekében. - Magyar Nemzet. 1948. nov. 6. (Thrasybulos aláírással.)

1951.

32. Szemelvények a Makkabeusok könyvéből. - Új Elet. VII. 1951. 52. szám.

1959.

33. Magyar-Zsidó Oklevéltár. VII. Bp., 1959. 515+VIII 1.

1960.

34. Magyar-Zsidó Oklevéltár. V/2. Bp., 1960. 499+XVI 1.

Iványi Béla (1878-1964). Pályáját az Országos Levéltárban kezdte.
Itt sajátította el a forráskutatás technikáját. Nemcsak a hazai levél-
tárakat ismerte, hanem a magyar szempontból fontos külföldieket is.
1915-1937-ig a magyar alkotmány- és jogtörténet professzora volt a
debreceni, majd a szegedi egyetemen. Történelem, irodalomtörténet,
nyelvészet egyaránt sokat köszön széles körű munkásságának. Legfon-
tosabb kiadványaiban feldolgozta a bártfai városi levéltárat, a Bánffy-
család losonci s a Teleki-család gyömrői levéltárát. Nyugalomba vonu-
lása után a Batthyányak körmendi levéltárát rendezte s bebizonyította,
hogy ez a Dunántúl leggazdagabb forrása, kiváltképp a török hódoltság
korára nézve. Ennek alapján írta meg Körmend és Zalavár történetet a
török kerban. 2

A felszabadulás után a keszthelyi Balatoni Múzeumba vitte ezt a
levéltárat és újból rendezte. Itt találkoztunk vele, itt csodálhattuk meg
öregségében is töretlen szorgalmát és fáradhatatlan kitartását, Regge-
lenként beutazott Vonyarcvashegyről, maga elé tette óráját, hogy gaz-
daságosan használja ki minden percét. Itt egyeztünk meg vele abban,
hogy kiválasztja másolataiból és jegyzetanyagából a zsidóvonatkozású

2 Deqré Alajos, Vasi Szemle. XVIII. 1964. 295-296.
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okleveleket s rendelkezésünkre bocsátja. Ez szolgált Oklevéltarunk
V. kötetének alapjául. Levelei tükrözik az egyedül a tudomány érdekét
tekintő egyéniségét. Osztjuk mi is a találó jellemzést: "Akik ezt a fia-
talosan eleven érdeklődest láttuk, amely még késő öregségében is eltöl-
tötte, eleven példán láthattuk és érthettük meg egy rég elmúlt törté-
nész nemzedék ma már csak a könyvtárak polcain sorakozó, vastag
kötetekben testet öltött kutatói szenvedélyét.?"

Horváth Antal Tibor (1889-1964). A premontrei rend tagja volt
Jászóváron. majd Csornán. 1914-1948-ig a rend gimnáziumaiban taní-
tott: Keszthelyen, Szombathelyen, majd ismét Keszthelyen. 1923-tól
vezette a Vas vármegyei Múzeum középkori történeti és iparművészeti
tárát is. Kiválóan képzett, széles ismeretekkel rendelkező történettudós
volt. Kitűnően tudott latinul, nehézség nélkül olvasott problematikus
középkori okleveleket. Szolgálata helyein felhasználta az alkalmat, hogy
Keszthelyen és Szombathelyen, de Körmenden és Kőszegen is levél-
tári kutatásokat végezzen. Elkészítette többek között a Szombathelyre
vonatkozó levéltári regesztákat. Érdekelte a pénz- és ipartörténet. Év-
tizedeken keresztül gyűjtötte a magyarországi mértékekre, pénznemekre
vonatkozó adatokat, s a halál akkor ragadta ki kezéből a tollat, amikor
az ezekről szóló műve rendszerezéséhez fogott. Ugyanígy érdekelte az
egyes iparágak története (ötvösök, üvegesék stb.). Utolsó másfél évtize-
dében a fővárosban - levéltári kutatásaí mellett - Pataki Jánossal a
magyarországi ősnyomtatványok katalógusa részére megfejtette az ős-
nyomtatványok bejegyzésert s így az egyes darabok történetére és út-
jára világot vetett.

Nagy egyéniség volt. Elmondották egykori tanítványai, hogy isko-
lai óráin milyen bátran szállt szembe a fasizmussal. Anémet megszál-
láskor felkereste Keszthelyen az iskolából kitiltott zsidó tanítványait,
hogy otthon tanítsa őket. Bűchler Sándor keszthelyi főrabbival, a ma-
gyar zsidóság ősz történetírójával. akin már rajta volt a megbélyegző
sárga csillag, tüntetőleg sétálgatott karöltve a Iőutcán. A nyilasok bör-
tönre is vetették. Boldog volt. ha segíthetett. Gazdag tudásából nem
csinált magánvagyont. A hozzá folyamodónak szíves készséggel bocsá-
totta rendelkezésére adatgyűjtését. Oklevéltarunk négy kötetének (V/1,
V/2, VII, VIlI) is munkatársa volt. Megjelent és kéziratban maradt mű-
vei nem adnak képet róla: emberség és tudomány ritka, harmónikus
ötvözete volt. Lesz-e, ki helyébe lép?'

Grünvald Fülöp (1887-1964). A zsidó gimnázium és a Magyar
Zsidó Múzeum ig.azgatója, az Orsz. Rabbiképző Intézet professzora volt.
A magyar zsidóság történetének szeritelte minden erejét. Ismerte min-
den részletét, kijegyzetelte a rávonatkozó teljes irodalmat. Ö lett volna
hivatott arra, hogy átdolgozza Kohn Sámuei művét (A zsidók története
Magyarországon. 1. Bp., 1884.) és megírja folytatását. Sajnos, csak rész-
leteket dolgozott fel belőle, de ezek anyaggyüjtesben és módszerben

:: Vö,'ÖS Károt'y, Levéltári Közlemények. XXXV. 1964. 141-142.
4 Életrajzát és munkái bibliográfiáját adja Benderji; László, Vasi Szcmlc.

XIX. 1965. 136-139.
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mintaszerűek. Tudományunk nagy kára, hogy szamos tervének meg-
valósításában megakadályozta a halál. Meg akarta írni pl. a Mendel-
család történetet, amely a középkori magyar zsidóság egyik legjelen-
tősebb és legbonyolultabb fejezete. Tanítványai foglalkoznak azzal,
hogy egy kötetben kiadják az 1934-1943-as évek történetet, amely
évről évre az IMIT Évkönyveiben jelent meg. Az 1943-as évről szóló
összefoglalást a eenzúra már nem engedélyezte, de a kézirat megérző-
dött hagyatékában.

Legfontosabb feladatának. azt tartotta, hogy e sorok írójáva} együtt
folytassa a M. Zs. Oklevéltár kiadását. Már 1927-ben beszél erről:
"A magyar zsidóság története még várja nagy összefoglaló, tervező és
felépítő mesterét, de az építőanyag egy részét szorgos kezek már össze-
hordták. Rendelkezünk jól megírt monográfiákkal egyes községek tör-
ténetéről, néhány korszak is szorgalmas kutatóra talált. E forrásgyűj-
tés szempontjából sajnálnunk kell, hogy a Monumenta Hungariae
Judaica az első kötettel megakadt ... " Megérhette azt, hogy 1937-1938-
ban három kötet elhagyta a sajtót, s azt is, hogy 1958-1963-ban az O
közreműködésével újabb négy kötet láthatott napvilágot. Szellemében
kívánjuk folytatni e sorozatot.

Nemes embersége, makulátlan jelleme, mindig tiszta szándéka pél-
dát mutat követőinek, 5

Irodalmi munkásságának alábbi jegyzéket abban a tudatban állí-
tottam össze, hogyadalékul szolgál a magyar-zsidó történeti bibliográ-
fiához.

:;:

1926.

1. Waldmann Fülöp dr. 1870. VII. 19. - 1925. VIlI. 16. - A Pesti Iz!'. Hitk.
Alapítványi Reálgímnázíurnának Értes!tője az 1925-1926. Iskolaévről. Bp., 1926.
~.

1927.

2. Néhány lap a magyar zsidóság történetéből. - A PIH Alapítványi Reál-
gimnáziumának Ertesftöje az 1926-1927. iskolaévről. Bp., 1927. 12-29.

3. Miskolc-Bükk-hegység-Aggtelek-Eger. - Uo. 36-38. (Anonyrn.)
4. Az első lustrum. - Fiúk Lapja. 1. 1927. 3. szám.

1929.

5. A rajnai hitközségek, - A Zsidó Gimnázium Barátainak Egyesülete.
Naptár. II. 1929/30. évre. Bp., 1929. 14-18.

1932.

6. Kövesgyűri Freystadter Antal lovag (1813-1892), Wahnnann Sándor
(1839-1899), Taub Salamon (1822-1897). - A PIH Reálgimnáziumának Ertesí-
töje az 1931-1932. iskolaévről. Bp., 1932. 16-19.

7. Kramer Malkiél. 1878-1932. - Uo. 100-106.

J Bövebben Scheiber Sándor, Soproni Szemle. XVIII. 1964. 187-188.
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1933.

8. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása. - IMIT Evkönyve.
1933. 321-332. (Fürst Aladárral.)

1934.

9. A magyar zsidó múlt histórikusaí. - IMIT Evkönyve. 1934. 208-225.
10. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása. - IM IT Evkönyve ..

1934. 352-358. (Fürst Aladárral.)
ll. Az Orsz. Zsidó Múzeum kőemlékei, - Zsidó Szemle. XXIX. 1934. 12-

13. szám.
12. Egyre nő a Zsidó Múzeum kincstára. - Egyenlőség. LIV. 1934. 49-

50. szám.

1935.

13. Rabbénu Mose ben Maimon. 1135-1935. - A PIH Reálgímnázíumának
Értesítője az 1934-1935. iskolaévről. Bp., 1935. 7-14.

14. Az 5694. és 5695. év. - IM IT Evkönyve. 1935. 291-322.
15. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása. - Uo. 354-361. (Fürst

Aladárra1.)
16. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum kongresszusi kiállításának katalö-

gusa. - Uo. 362-379. (Fürst Aladárra1.)
17. Lövy Andor: Széfer Hádórót. A zsidóság története a babilóniai fogságtól

a XX. századig ... Baja, 1935. - lzr. Tan. Ert. LX. 1935. 185-186.

1936.

18. Az elmúlt év története. 5696. - IMIT Evkönyve. 1936. 299-327.
19. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása. - Uo. 365-372. (Fürst

Aladárral.)
20. Két történelmi tanulmány. - Libanon. 1. 1936. 90.
21. Felix A. Theilhaber: Geschichte des jüdischen Volkes. I. ... Berltn, 1936.

- Uo. 169.

1937.

22. Az elmúlt év története. 5697. - IMIT Evkönyve. 1937. 284-307.
23. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása. - Uo. 337-342. (Fürst

Aladárral.)
24. Báthory István. Megemlékezés. - A PIH Gimnáziumának Fxtesítője az

1936-1937. iskolai évről. Bp., 1937. 3-7.
25. Virág István: A zsidók jogállása Magyarországon (1657-1780). Budapest,

1935. - Libanon. II. 1937. 68.
26. A buda-várhegyi zsidó község háromszoros pusztulása. - Múlt és JÖv,ő.

XXVII. 1937. 116-118.

1938.

27. A zsidók története Budán. Vázlat. Bp., 1938. 24 1.
28. Az elmúlt év története. 5698. - IMIT Évkönyve. 1938. 227-270.
29. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása. - Uo. 306-311. (Fürst

Aladárral.)
30. Néhány vonás az l838-as pest-budai árvíz rajzához. - Libanon. Ill. 1938,

43-47.
31. Stem Samu: A zsidókérdés MagyaroTszágon ... Budapest, 1938. - Uo.

;)3-54.
32. Eppler Sándor: A buda]J€sti ,zsidóság szociális munk4ja. Budapest, 1937.

Uo. 54.
33. Emancipációs emlékkiállitús. - Uo. 64.
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34. Bakonyi László: A kongresszusi zsidó hitközségek statisztikája - Uo.
90-91.

35. A magyar zsidóság küzdelme az emancipációért. - Orsz. Egyetértés. XIV.
1938. 11-12. szám.

36. Szentföldi Múzeum Budapesten. - Múlt és Jövő. XXVIII. 1938. 314. (G.
jelzéssel.)

37. Báró Eötvös József. - Izr. Tan. Ért. LXIII. 1938. 173-176.
38. A budai zsidó község Zsigmond kírály korában. - A Budai Izr. Hitk.

Értesftője. XXVI. 1938. 1-2. szám.

1939.

39. Az elmúlt év története. 5699. - IMIT Évkönyve. 1939. 262-328.
40. Stein Artur: A zsidók köz- és magánjoga Magyarországon a hon.togla-

lástól napjainkig. II. rész. 1. füzet. Szent István és a zsidók. Pestújhely. É. n. -
Libanon. IV. 1939. 39.

41. Dr. Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadsá.gharc és a zsi-
dók ... Budapest, 1939. - Izr. Tan. Ért. LXIV. 1939. 165.

1940.

42. Az elmúlt év története. 5700. - IMIT Évkönyve. 1940. 288-310.
43. Az Országos Magyar Zsidó Múzeurn gyarapodása. - Uo. 352-353.
44. A magyar történelem zsidó művelői. - Ararát. Magyar Zsidó Evkönyv

az 1940. évre. Bp., 1940. 135-140.
45. Otto Zarek: Die Geschichte Ungarns ... Zürich, 1938. - Libanon. V. 1940.

27-28.
46. Stein Artur: Szent László és a zsidók. Bp., 1940. - Uo. 61.
47. Mandl Bernát. 1852-1940. - Izr. Tan. Ért. LXV. 1940. 105-106.
48. MarczallHenrik (1856-1940). - Magyar Zsidók Lapja. II. 1940. 30. szám.

1941.

49. Az elmúlt év története. 570l. - IMIT Évkönyve. 1941. 300-326.
50. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása. - Uo. 354-359.
51. A buda-várhegyi zsinagóga és zsidó temető helye török időkben.

Jubilee Volume in Honour of B. Heller. Bp., 1941. 164-169.
52. Zsidó vonatkozások az elemi iskola magyar történelmi tanításában.

Az 1940. évi nyári vallásoktatéi továbbképző tanfolyam anyagából. Bp. (1941).
103-114.

53. A szocíálís viszonyok kihatása a régi Izrael életére. - Hetven év a bete-
gek szolgálatában. 1871-1941. Bp., 1941. 62-68.

54. Löw Lipót százéves rabbilevele. - Libanon. VI. 1941. 85-88.
55. Széchenyi István gróf. 1791-194l. - Izr. Tan. Ért. LXVI. 1941. 89.

(Anonyrn.)
56. Az európai zsidóság az ú] kor századaiban. - Magyar Zsidók Lapja.

Ill. 1941. 3. szám.

1942.

57. Mandl Bernát. 1852-1940. - IMIT Évkönyve. 1942. 183-191.
58. Az elmúlt év története. (5702.) - Uo. 333-353.
59. A zsidó települések múltja magyar földön. - Ararát... az 1942. évre.

Bp., 1942. 64-71.
60. Gróf Forgách Simon, II. Rákóczi Ferenc főgeneráltsának oltalomlevele a

rohonci és szalonaki zsidók részére 1704-ben. - Libanon. VII. 1942. 52-54.
61. Löw Lipót. - Uo. 72-76.
62. A rohoncl kuruckori préda ügyében folyt vizsgálat kérdőpontjai. - Uo.

84-85.

14



63. Egy pesti zsidó ifjú levele 1848 április havában. - Uo. 120-121.
64. Esriel Carlebach: Exotikus zsidók. Fordította: Is Jehudi. Javne-Könyvek.

1. szám. - Izr. Tan. trt. LXVII. 1942. 86.
65. A magyar zsidó történelem nagy állomásai. - Magyar Zsidók Lapja. IV.

1942. 3. szám.

1943.

66. Kiss József bízonyítványa tanítói működéséről. - Libanon. VIlI. 1943. 26.
67. Pesti levél Hochmuth Abrahámnak 1848. március 17-éről. - Uo. 72-74.
68. Dr. Silberstetn Adolf: Hódmezővásárhelyi zsidók. Hódmezövásárhely.

1943. - Uo. 88.
69. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum igazgatóságának jelentése az 1942-

1943. évről. - Uo. 112-118.
70. A mai Magyarország zsidó lakosságának száma. Egy kis statisztika. -

Luách. Zsidó naptár az 5704. évre. (1943-44.) Bp. [1943.) 51-67.
71. Marczali Henrik sfremlékének felavatása. - Múlt és Jövő. XXXIII.

1943. 98.
72. S6s Endre: A nagyváradi zsidók útja ... 1943. - Izr. Tan. Ert. LXVIII.

1943. 94.
73. Dubnov, a történetíró. - Magyar Zsidók Lapja. V. 1943. 16. szám.
74. Megalakul a Magyar Zsidó Múemlékek Országos Bizottsága. - Uo.

38. szám.
75. A magyar zsidóság történelmi emlékei. - Képes Családi Lapok. LXIV.

1943. 21. szám.

1944.

76. Dr. Munkácsi Ernő: Az Országos Járulék keletkezésének története. -
Múlt és Jövő. XXXIV. 1944. 31.

1946.

77. A zsidó történelem kerszakal. - Chomer Lámádrich. Bp., 1946. 38-48.
78. Zsidó mártir sírköve a középkori Sopronból. - Darkénu. [1946.) 15-16.

1947.

79. Kertész Armin. - A PIH Gimnáziumának '" Evkőnyve az 1946-1947.
iskolai évről. Bp., 1947. 8-10.

80. Levelek Löw Lipóthoz és Löw Lipótról. - Semitic Studies in Memory
of Immánuel Löw. Bp., 1947. 98-105.

81. Előadás a P. 1. H. Szabadegyetemén [a zsidóság európai történetéről). -
Üj tlet. Ill. 1947. 2. szám.

1948.

82. A zsidó ifjúság a magyar szabadságharcban. - IMIT Evkönyve. 1948.
193-206.

83. Címszavak a Palesztína-Szótár c. kiadványban. Bp., 1948. 123 1.

1949.

84. Katona József: A 90 éves Dohány utcai templom. - Grünvald Fülöp-
Naményi Ernő: Budapesti zsinagógák. Bp., 1949. 19-32.

1950.

85. A zsidó történelem vázlata. - Üj tlet. VI. 1950. 3. szám.
86. Fürst Aladár. 1877-1950. - Uo. 49. szám.
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1951.

87. Jura Judaeorum. A hétszázéves oklevél a magyarországi zsidóság [cgat-
ról (1251-1951). - Új Élet. VII. 1951. 47., 48. szám.

1952.

88. "Sydofeulde" = Zsidófölde. - Újabb. adat a magyarországi zsidóság
középkori településtörténetéhez. - Új Elet. VIlI. 1952. 33. szám.

89. Büchler Sándor (1870-1944). - Uo. 40. szám.

1953.

90. Az Országos Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény újabb gyarapodásai.
1. A héber feliratú díszkard. (A Praefectus Judaeorum kardja?) - Új Elet. IX.
1953. 12. szám.

1954.

91. Az Országos Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény újabb gyarapodásai.
II. Kéziratos Haggada a XVIII. századból. A köpcsényí Chajjlm ben Aser Ansel
szépíró munkája. - Új Elet. X. 1954. 4. szám.

1956.

92. Marczali Henrik (1856-1940). Megemlékezés születésének századtk év-
fordulója alkalmából. - Új Elet. XII. 1956. 3., 4. szám.

93. Dr. Gedó Simon. - Uo. 10. szám.

1957.

94. Acsády Ignác. Megemlékezés· halálának ötvenedik évtorduíöja alkalmá-
ból. - Új Élet. XIII. 1957. 1., 2. szám.

1958.

95. Emlékezés Namenyi Ernőre. - Új Elet. XIV. 1958. 4. szám.

1959.

96. Magyar-Zsidó Oklevéltár. VII. Bp., 1959. 515+VIII 1. (Scheiber Sándorral
együtt.)

97. Előszó. - Uo. 5-6. (Scheiber Sándorral együtt.)

1960.

98. Magyar-Zsidó Oklevéltár. Vf2. Bp., 1960. 499+XVI 1. (Scheiber Sándorral
együtt.)

99. Előszó. - Uo. 5-10. (Scheiber Sándorral együtt.)
100. Muschi Flum un ebreo da Sand Velt am Phlaum. - Rassegna Mensllc

di Israel. XXVI. 1960. 567-570.

1961.

101. Magyar-Zsidó Oklevéltár. VI. Bp., 1961. 679+ VIlI 1. (Scheiber Sándorral
együtt.)

102. Előszó. - Uo. 5-13. (Scheiber Sándorral együtt.)
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103. Musl Fium, Jevrejin sa Rijeke. - Jevrejski Almanah. 1959-1960.
Beograd, [1961]. 54-58.

104. Izrael iudeus Supruníensis - Izzerl, der Jud von Oedenburch. (Adatok \\
a középkori okmányokban névleg elsőnek említett soproni zsidóról.) - Soproni
Szemle. XV. 1961. 84-88.

105. Scheiber Sándor könyve: Magyarországi zsidó feliratok a III. századtól
1686-ig. - Új Élet. XVII. 1961. 2. szám.

1962.

106. Scheiber Sándor könyve: Magyarországi zsidó feliratok a 1I1. századtól
1686-ig. - Amerikai Magyar Szó. 1962. márc. 15.

1963.

107. Magyar-Zsidó Oklevéltár. VII. Bp., 1963. 863+VIII 1. (Scheiber Sándorral
együtt.)

108. Adalékok a magyar zsidóság településtörténetéhez a XVIII. század első
felében. - Uo. 5-48. (Scheiber Sándorral együtt.)

109. Stari popisi novosadskih Jevreja. - Jevrejski Almanah. 1961-1962.
Beograd, [1963]. 32-41.

110. Die Portrüt-Siegel der Judenpráfekten Ungarns. - N. M. Gelber Jubilee
Volume. Tel-Aviv, 1963. 285-292.

Megjelenőben, korrektúrában

lll. Mátészalka. - Pinkhas Hakehillot. (Megjelenóben.)
112. Paks. -Uo. (Megjelenóben.)
113. Sárospatak. -Uo. (Megjelenőben.)
114. Két fejezet "A magyar zsidóság története" c. kézikönyvben. (Megjele-

nőben.)
115. Oesterreícher Manes József dr. - Új Elet. (Korrektúra.)
116. Egy zsidó család a középkorí Sopronban. - Új Elet Naptár. (Korrek-

túra.)

•

Ezt a munkát sem zárhatjuk le anélkül, hogy ne mondjunk köszö-
netet a Conference on Jewish Material Claims Against ·Germ.any-nak,
amely lehetövé tette Oklevéltarunk e kötetének is megjelenését.

1965. II. 9.

SCHEIBER SANDOR

2 Zsidó oklevéltár VIlI. 17
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OKLEVELTAR

VIlI. KÖTET

1264-1760





1.

1264. "Syr Wullamus elszámolása, amelyet a Király úrnak Suris-ban
adott át, Benedek prépost idejében." A kibocsátás helyét, idejét az ere-
deti latin nyelvű töredék nem tünteti fel; hitelesítése hiányzik. A velen-
cei Allami Levéltárban 1934-ben Giovanni Soranzo által felfedezett,
XIII. századi kézírásra valló, 121 tételt tartalmazó számadásban foglalt
hitelművelet során Syr Wullamus (Syr Wilam, Vilam, Syr Wilamus,
Wylamus, Wilamus) egy - szernélynévvel meg nem jelölt - bizonyos
Dominus Rex-nek s megbízottainak textilneműeket, ékszereket, drága-
köveket, prémeket szállít s a király terhére egyes udvari embereknek
nála levő kézi zálogtárgyait visszabocsátja. A számadásban foglalt hitel-
műveleteket a király s a hitelező között egy korábbi hitelművelet előzte
meg. Az ügylet során Syr Wullamus 1485,5 márka ezüst értékben hite-
lez; őmaga - részben a királytól, részben annak megbízottaitól - 736
iruirka ezüst értékű részfizetésben részesül. (Egy ízben 75 márka ezüst
értékii járandóságát sóval elégítik ki.) A számadás lezárásakor a király

749,5 márka ezüsttel adósa Syr Wullamusnak.

A fragmentum felfedezője, Giovanni Soranzo (1934), majd annak magyar
interpretátora, Huszti Dénes (1938., 1941.) egyaránt megállapította azt,
hogy e számadás magyarországi vonatkozású, s az ügyletben említett
marka a IV. Béla-kor magyar ezüstmárka-súlya. Soranzo IV. Béla királyt
sejtette a Dominus Rex-nek és vejét, az 1244-ben Trau-Trogirban meg-
halt Guillaume de Saint Omer herceget, IV. Béla főlovászmesterét vélte
Syr Wullamus-szal azonosnak. Huszti Dénes ugyancsak IV. Béla királyra
gondolt, Syr Wullamus személyében pedig egy velencei kereskedőt sej-
tett, 1964-ben Zolnay László tett kísérletet e hitelügylet körülményei-
nek és szabatos datálásának tisztázására. A számadásban szereplő har-
mincnyolc személynév és huszonkét helynév (illetve földrajzi fogalom)
azonosításával arra a kiroetkeetetéere jutott: 1. a magyarországi vonat-
kozású XIII. századi hitelművelet 1264. év első felében - a IV. Béla
király, s az István ifjabb király fegyveres viszályát közvetlenül meg-
előző időben - ment végbe. 2. A számadás Dominus Rex-ként említett
uralkodója István ifjabb király volt. 3. Syr Wullamus, az ifjabb király-
nak, s udvarának hitelezője valószínűleg azonos személy a IV. Béla
király zsidó kamaraispánjának és harmincadbérlőjének, a koméromi
váruradalom birtokosának, a bécsi Henel kamaraispánnak az oklevelek-
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ben (1261., 1265., 1268.) említett egyik fiával, Wluinus-szal (Wyluinus,
Wluinus, Wluelinus, Wluen, Wluyn). Wluinus 1261-1264. között test-
véreivel együtt magyar kamaraispán, harmincadbérlő, a komáromi vár-

uradalom tulajdonosa.

Computus syr Wullamy quod dedit domino Regi in Suris tempore
Benedicti prepositi

1. Item primo duos cingulos ele smaldo pro XVI marcis qui cinguli
XI mareas pondenabant

2. Item unum samitum pro IV marcis
3. Item unam purpuram tartarensem pro VIImarcis
4. Item duas pélles mansfreeas varias et unum pellicium de varibus

pellibus pro XIIImarcis
5. Item XV ulnas de gancy pro quatuor marcis datas fratri F. (?)

Ista recepit Benedictus prepositus manibus suis pro Rege

6. Item domino Regi duos cingulos de smaldo pro XVI marcis
7. Item unum monile de auro pro XII marcis
8. Item duas purpuras tartarenses pro XIV marcis
9. Item quatuor samitos XVI marcis

10. Item XII purpuras deaunatas XXXIV marcis
11. Item XII purpuras simplices pro XII rnarcis
12. Item octo purpuras de mediolana pro XVI. marcis
13. Item unam purpurarn de lana piscíum pro IV marcis
14. (Husztinál 15; a továbbiakban Huszti számozása)
15. Item IlII cultras de scindato pro octo marc is
16. Item duas manstréeas varias et II pellicia de variis pellibus pro

XVIII marcis
17. ltem unum cisum copertorio de argento pro VI marcis
18. Item unum cingulum de apro (recte: auro) pro X mareís, quem

R cinxit
19. Item unam marcam et tres uncias de albis gemmis pro XVI marcis
20. Item unam pecíam de gancy pro IX marcis
21. Item unum cingulum argenteum pro marca et dimidia
22. Item unum cingulum argenteum pro VII sertonibus
23. Item XXVIII marcarum valore mercimonia magistra Stephano
24. Item duos cingulos argenteos pro III marcis
25. Item unam peciam panni et sex vulnas pro VI marcis
26. Item magistro Andre XVI vulnas panni et tres anulos aureos pro

quatuor marcis
27. Item Andre magistra III pecias scindati et duos anulos aureos pro

quatuor marcis
28. Item unum cingulum argenteum boxe pro marca
29. Item unam peciam de gancy pro IX marcis
30. Item unum scindatum transmarinum pro marca
31. Item purpuram tartarensem magistra St. pro VIImarcis
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32. Item unam manstrecam de armellinis pellibus pro X mareis
33. Item VI purpuras deauratas pro XVIlImareis
34. Item unum cingulum argenteum pro marea
35. Item unum scindatum transmarinum pro marea
36. Item dimidiam marcam ponderantem de albis gemmís pro VII

marcis
37. Item duo monilia magistro Raynaldo pro XV marcis
38. Item duas purpuras quae dicuntur atabit pro VI marcis
39. Itern duo monilia de auro domino Regi pro XXXIIII mareis
40. Item unum cingulum argenteum quod ponderabat quatuor mareas

et dimidia pro VIImarcis
41. Item duos cindatos transmarinos pro II mareis
42. Hem in valore X marcorum mercimonia Nicolao de Zobellis (Husz-

tinál: de Zobolh)
43. Item magistro St. duas purpuras transmarinas quae nominantur

imperia1es pro XX marcis
44. Item eidern dimidiam marcam ponderantem de albis gemmís pro

VII marcis
45. Item duo atabit pro sex marcis domine Regine
46. ltem unum sertum aureum pro XX mareis
47. Item magistro Ajudo mercimonia pro XX mareis ad re R. (Huszti:

"Az eredeti név Egidius volt, ezt azonban a másoló áthúzta és föléje
írta az Aiudus nevet")

48. Item unum cindatum resorcii magistro St. pro marca et 1/5
49. Item unam manstrecam variam pro V marcis datam magistro B.
50. Item duo atabit pro VI mareis quas dedit Regine
51. Item 1111cindatos transmarinos eidern pro lIll marcis
52. Item duos cindatos transmarinos pro II mareis
53. Item duo atabit pro VlImarcis
54. Item unum atabit pro III mareis quod habuit Regina
55. Item unam purpuram quae dicitur imperialis pro XX marcis
56. Item duo pellicia volpina pro duabus marcis
57. Item unum sertum de auro pro XL marcis quod dedit dominus Rex

magistro Jvaehino
58. Item duo atabíta pro VI mareis
59. Hem duas purpuras deauratas de melan pro X mareis
60. ltem duo cindatos transmarinos pro II marcis Racio de Potok
61. Item unum cingulum argenteum qui ponderabat XI mareas in Serto

(?) pro XVII in vom (?)
62. Item IX vulnas de gancy pro IX sertonibus
63. Item unum cingulum argenteum qui ponderabat sex mareas et une

quem magister A. recepit ad rationem R mar IX
64. Item unum cindatum de resorcii pro III mareis
65. Item LIX vulnas de ganey pro XV mareis ad vestiendum capell:anos

domini Regis quas a M. tulit
66. Item XIV pecias cindati pro sorratra eísdem pro XXI mareis quas

A. magister recepit
67. Item unam purpuram deáuratam pro IIImareis
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68. Item XVI vulnas de gancy et cindatum de Luka pro sorratra capel-
lano domini Reg pro V marcis et dimidia

69. Item XV vulnas de gancy pro IlII marcis quas dedit magistro Ray-
naldo eiusque fratri J?

70. Item in valore V marcarum mercimoniaarchiepiscopo Colocensi
71. Item duas purpuras transmarinas quae dicuntur imperiales pro

XX marcis quas dominus R magistro Egidio dedit
72. Item unam purpuram tartarensem pro VIImarcis
73. Item duo cindata de resorcii pro VI marcis
74. Item unam purpuram deáuratam pro III marcis
75. Item XV vulnas de gancy et duo cindata transmari pro VII marcis

quas dedit Verneryo
76. Item unam purpuram deáuratarn pro III marcis quam iussit domi-

nus Rex tas (Huszti: Soranzonál Tos; esetleg Tas személynév) Cu-
manie dari

77. Item unam manstrecam variam pro V marcis quam dedit dominus
Rex magistro Dominico

78. Item eidern unam purpuram transmarinam pro VI marcis
79. Item duas purpuras de auro de melan pro X marcis quas dedit ma-

gistro C (?) tavarnicorum
80. Item X vulnas de gancy pro II marcis et dimida quas dedit nunciis

de Pulgaria
81. Item pro valore X marcarum de mercimoniis Dominico magistro

quae B prepositus jussit verba R.
82. Item LXXXX mareas quas dominus Rex récepit ad rationem suam

pro Regina
83. Item LXXX mareas magistro Arnoldo quas B. prepositus jussit

verbo Regis
84. Item unamatabit pro III marcis Chak bano
85. Item octo atabita pro XXIlII marcis quae dedit Cuma
86. Item quatuor cindatos vergulatoo pro lIll marcis quos dominus Rex

dedit Cumanos
87. Item duos samitos pro octo marcis eisdem
88. Item unam purpuram transmarinam quae dicuntur imperialis pro

X marcis quam R recepit
89. Item unam purpuram de piscibus pro V marcis quam dedit magistro

Egidio
90. Item XVII marcas pro pignore magistri Egidii quas Benedictus

prepositus jussit verbo Regis
91. Item unum cingulum argenteum quod ponderabat IlII mareas pro

VI marcis quod B. prepositus recepit
92. ltem unum samitum pro IlII marcis B. prepositus
93. ltem unum atsbit pro III marcis magistro Jacobo
94. Item unum atabit pro III marcis magistro Nicolao
95. Item unum gansytum pro lIll marcis magistro Raynaldo
96. ltem unum atabit pro IlII marcis magistro Yvachino
97. Item unum cindatum de Luk pro maroa et dímidia ioculatori do-

mine régine quem R iussit
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98. Item IX samitos et unum gancitum pro XL marcis quos dominus
R recepit et dedit Cumanis

99. Item unum aureum de palax pro X marcis quod dedit R magistro
Ugud

100. Item unum gancitum pro IIII marcis pro domino R
101. Item XIIII mareas pro pignore magistri Egidii quas Rex iussit

reddere ad suam racionern
102. Item X mareas quas P. iussit B preposito dare
103. Item VIII mareas pro pignore magistri Dominici quas Rex iussit

reddere suam racionern

(A pergamen hátlapján)

104. Item VI mareas pro pignore Chak R. iussit reddere (ad suam ra-
cionem)

105. Item IIII mareas pro samito quem iussit dare eidern
106. Item II mareas magistro Johanni medico Regis
107. Item unum anulum boxe pro dimidia marca
108. Item unam crucem auream pro III marcis domino R.
109. Item III mareas pro pignore magistrí St. quas Rex iussit
110. Item unum anulum aureum pro II marcis quod B prepositus recepit
111. Item duas pecias de gancy quarum unam dedit Laurentio f. Rem

et aliam comiti Demetryo, quando fuit iuxta Goron
112. Item LV mareas in valore quas dedit syr Wilam domino Re mer-

curio ssulati (? Huszti: Soranzo olvasásában "a currio sulati" szere-
pel; az első szó inkább mercurío-nak látszik, a második világosan
a sor fölé írva ssulati; jelentését nem sikerült megoldani) quas
dedit Cumanis

113. Item C mareas in mercimoniis in purpuris et syndonis in Ugacha
114. Item CXXX mareas in pannis et syndonis quos dedit domino

Regi in Wach
115. Item in Potok duas purpuras deauratas transmarinas quas ma-

gister A. recepit pro X marcis
116. Item III mareas de primo debita Summa centenara XlIII et LIlII

marcas
117. Nota quod syr Wilam suscepit ex isto debito in Syrmia C mareas

minus X marcis quas Benedictus prepositus eidern dedit de collecta
118. Item LX mareas quas dedit magister Lodomerius eidem syr Wilamo

in silvis de Lompert
119. Item postea LXXV mareas dedit Benedictus prepositus eidern in

salibus in Zeloch
120. Itern postea in Bistrka suscepit CCLX et unam mareas quas dedit

magister Andreas
121. Item dominus Rex solvit Regine CL mareas fini pro Wilamo
122. Item B. prepositus Bude in domo Valterii pro rege Wylamo solvit

C mareas fini de argento de Semluhe

Giovanni Soranzo: Acquisti e debiti di Bela IV. Re d'Ungheria. Aevurn, Ras-
segna di scienze storiche, linguistiche e filologiche publicata per cura della Fa-
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coltá di Lettere dell'Uníversítá Cattolica del Sacro Cuore. VIlI. fasc. 2-3. 1934.
Milano. 343-356. - Huszti Dénes: IV. Béla olaszországi vásárlásai. Különlenyo-
mat a Közgazdaságí Szemle 1938. évi 9-10. szamából. - Huszti Dénes: Olasz-
magyar kereskedelmi kapcsolatok a középkorban. Budapest, 1941. 35-49. - Zol-
nay László: István ifjabb király számadása 1264-ből. Budapest Régiségei. XXI.
1964. 79-114.

2.

1276. IX. 3. előtt - 1405. XI. 21. Garai Miklós nádor ítélőlevele a vas-
vári káptalan és a vasvári vendégek közt ősidők óta peres Zsidófö?de

nevű birtokot illetőleg több oklevelet átír tartalmilag, köztük:
1. IV. László 1276. IX. 3. előtti, 2. Miklós nádor Kéménden kelt 1294.
IX. 17-i, 3. Miklós mester Vasvárott ueu 1323. VIlI. 15-i okleveleit.
Az elsőből az derül ki, hogy IV. László a Vasvár faluban Scehtinus zsidó
által épített váracskát összes tartozékai val - azt minden előző birtoko-
sától elvéve - Miklós nádornak adományozta. A másodikból az, hogy
Miklós nádor, mivel Vasvárt a németektől csak úgy tudta visszaszerezni,
hogy rájuk gyújtotta és így a németekkel együtt benneégtek az egy-
háziak is, e feletti lelkiismeret-furdalása engeszteléséül a vasvári káp-
talannak ajándékozta. A harmadikból, hogy Miklós mester atyja ado-

mányát elismeri és megerősíti.

Amicis suis reverendis conventui ecclesie Zaladiensis Nicolaus de
Gara regni Hungarie palatinus et judex Cumanorum amicitiam para-
tam cum honore. Noveritis quod cum honorabilis vir dominus Egidius
prepositus et capituium ecclesie Castriferrei iudicem iuratos et uni-
versos hospites regales de eodem Castroferren pretextu potentiarie de-
tentionis terrarum et aliarum utilitatum possessionis eorum Sydofelde
vocate limitatione metarum eiusdem possessionis contra se per regium
nostrum et vestrum homines modum legitime citatos observantes ad
presentes octavas festi beati Mychaelis archangeli nostram in presen-
tiam in causam attraxisset, denique ipsis octavis occurrentibus dominus
Jacobus canonicus pro predictis preposito et capitulo cum procuratoriis
literis eiusdem, presente Benedicta carnifice, qui pro iam dictis iudice,
iuratis et hospitibus regalibus cum procuratoriís literis eorum coram
nobis astabat, nostram in presentiam veniens et predictam possessionem
Sydofelde dictis actoribus omni equitatis trarnine pertinentem fore
iudicans, primo quasdam duas literas, unam comitis Jacobi de Scepes,
olim iudicis curie regie ad iudicatoriam hic in Visegrád duodecimo die
octavarum festi beati Mychaelis archangeli anno domini millesimo
trecentesimo septuagesimo tertio ernanatam per ipsum vobis directam
et aliarn vestram domino Lodovico pridem illustri regi Hungarie, felicis
reminiscentie relatorie eidern rescriptam, quarto die ferie quinte
proxime ante festum beati Thome apostoli anno in eodem subortam
nobis demonstravit, continentes inter alia: quod cum iurati cives et
hospites de eodem Castroferreo Stephanum prepositum et capituium
dicte ecclesie Castriferrei ob contradíctoriam inhibitionem metarum
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erectionis civitatis seu oppidy regalís Vosvar vocate contra se se in pre-
sentia dicti comitis Jacobi in causam atraxissent, tandem procurator
díctorum prepositi et capituli in presentia dicti cornitis accedens retu-
Iisset, quod dicti eives et hospites regales tempore erectionis metarum
dícte civitatis Vosvar, possessionem eorundem prepositi et capituli Sydo-
felde vocatam ad eandem civitatem applicare voluissent, et ob hoc ipsi
prepositus et capitulum in tacto erectionis dictarum metarum contra-
dictores apparuíssent, ubi idem procurator eorundem prepositi et capi-
tuli quedam sex privilegia, unum domini Ladislai olim regis, anno Hun-
garie, duo magistri Nicolai fily quondam Nicolaí palatini fily Herrici
olim bani, quorum unum anno domini millesimo trecentesimo nono in
Rohoncz feria quarta post festum beate Margarete virginis emanatum,
litteras patentes ipsius Nicolai palatini, patris sui transscripsisset et
conservassent, Quartum vero capituli ecclesie Jauriensis, quin tum autern
domini Johannis pape tempore vigesímí secundi, ac sextum, condam
Cyko magistri tavernicorum regalium ipsius comitis Jacobi produxis-
sent in conspectum, quarum primum scilieet ipsíus dornini Ladíslai regis
anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, regni autem
sui anno quarto confectum expressisset, quod idem dominus Ladislaus
rex de prelatorum et baronum suorum consilio ex certa scientia et mera
liberalitate, quoddam castellum, quod in villa Castriferrei oondam Scech-
tinum Judeum erectum fuisset et eonstructum cum terris, molendinis
seu locis molendinorum et aliis utilitatibus ad ipsum eastelium perfi-
nentibus irrevocabiliter perpetuo pacifice possidendum Nicolao pala-
tino, comiti Supproniensi et iudici Comariorum dilecto et fideli baroni
suo pro suis fidelitatibus et servitiis sibi et suis predecessoribus incon-
cusse et laudabiliter inpensis contulisset ac collationem suam super
facto ipsius castelli euipiam per ipsum factam primitus auctoritate ipsius
privilegii revocando voluisset et statuisset editione perpetuo duratura,
quod tam ipse Nicolaus, quam sui. successores idem castellum cum
terris molendinis ac aliis utilitatibus suis universis perpetuo donationis
titulo possidere valerent et habere.

Tenor vero dicte litere ipsius Nicolai palatini predicto privilegio
ipsius fily sui transcripte et confirmate anno domini millesimo duoen-
tesimo nonagesimo quarto feria tertia ante festum Nativitatis Virginis
gloriose in Kemend suborte conpressísset: quod cum monasterium eccle-
sie beati Michaelis archangeli de Castroferreo per Teutonicos scilicet
inimicos capitales regni Hungarie fuisset occupatum et ipse Nicolaus
palatinus, qui de mandato regis Hungarie unaeum suis fidelibus contra
eosdem Teutonicos in eonfiniis eonstitutis extitisset ad protegendum
terminos civitatis Castriferrei et Zaladiensis, eongregatis sociis et ami-
cis suis ac aliis hominibus de pluribus partibus christianitatis elevato
vexillo, ut opera Iidelitatis regi et regrio exhiberet cum magistro iudicis
eurie fratre suo Kund venisset supra ipsos et dictum monasterium
comburi faciendo prescriptos Teutonicos clausos in eodem per vires
omnes religiosos igne repentina universaliter morte condempnasset,
per quod factum idem monasterium visum fuisset conminoratum casui
et ruine. Tandem idem dominus palatinus timens ratione combustionís
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dicti monasterii animam suam nimium gravatum, inductus misericordia
dei, pro omnibus premissis dampnis, iniuriis eiusdem monasterii, ne
defectum sui donationis longo tempore multipliciter pateretur. quon-
dam possessionem suam Sydofelde vocatam prope civitatem Castriferrei
existentem a domino Ladislao condám rege Hungarie optentam, ex
permissione et bona voluntate predicti magistri Johannis fratris sui, ut
idem monasterium suos defectus de redditibus et proventibus eiusdem
possessionis supplere valeret seu melioraret, cum omnibus suis utili-
tatibus, videlicet terris arabilibus, molendinis, vinea, silvis, nemoribus,
pratis et aliis pertinentibus ad eandem dedisset et contulisset eidern
rnonasterio ac divina persolventibus interea in eodern, iure perpetuo
possidendam adeo plene, quod processu tempórum non aliquis de suis
successoríbus aut fratribus ipsarn suam donationem ipsis Iiterís confir-
matam posset revecare et auferre a monasterio prenominato. Capitu-
Ium et ecclesia ipsius monasterií in suis necessitatibus dictam collatío-
nem ratione alicuius cause ab monasterio non posset removere seu
alienare. Nam si cunctis patentibus predictum monasterium pro aliqui-
bus procuratoribus a sede apostolica nimirum videretur consignarr, pre-
Iatus eiusdem monasterii cum sociis et fratribus suis universis pari voto
et communi consensu, habito consilio per modum impignorationis pro
tempore possent obligare, tunc pecunie quantitate (... hiányos az át-
irásl) tertiumque privilegium scilicet ipsius magistri Nicolai palatini
anno domini millesimo ccc-mo vigesima tertio, in Castroferreo in festo
Assumptionis virginis gloriose emanatum, inter alia continuisset, quod
ipse magister Nicolaus possessionem suam Sydofelde vocatam, in vici-
nitate civitatis Castriferreí existentem per dominum Ladislaum regern
ipsi Nicolao palatino patri suo collatam, quam idem pater suus modo
prehabito ipsi ecclesie sancti Mychaelis et suo capitulo, vigore lite-
rarum suarum contulisset, eosdem Iiteras patris sui ratas habendo atque
firmas contulisset et donasset, matura deliberatione prehabita predicte
ecclesie et per eandem fratribus canenicis in eodem deo famulantibus,
cum omnibus suis utilitatibus et pertinentiis universis, scilicet sessio-
nibus ville, terris arabilibus, vineis, molendinís, aquis currentibus et
piscaturis ac silvis et nemoribus, perpetuo et irrevocabiliter possidén-
dam tenendarn pariter et habendam, Irteras autern universas, si quas
Johannes filius Andree hospitis de Castroferreo, tempore etatrs sue pre
memorie, vel Andreas frater eiusdem quoquomodo super donatione
eiusdem possessionis sibi dari procurasset, auctoritate ipsius privilegii
revccasset, cassaset et viribus carere commisisset.

Vasvár-Szombathelyi káptalan házi It. Lad. 1. f. NB. n. 5. sz. OL. fénykép-
másolatáról. - Ismerteti Szentpétery Imre-Borsa Iván: Az Arpád-házi királyok
okleveleinek kr ití kai jegyzéke. II. 2-3. füzet. Bp., 1961. 169. No. 2732.

28



3.
1368. június 27. Borostyánkői Iván gróf 120 font bécsi dénárt vesz fel
kölcsön Izsák fiai, Smerlein és Everlein soproni zsidóktól. Amennyiben
ezt a kölcsönt a legközelebbi Keresztelő Szent János születésnapjára
nem fizetné vissza, ebben az esetben minden font dénár után minden
hétre 3 dénár a kamat. Ha a zsidók felmondanák a kölcsönt és én nem
fizetnék a megjelölt napra, úgy egy szolgámat két lóval köteles leszek
abba a bécsújhelyi vendégfogadó ba küldeni, melyet a zsidók kijelöltek

és aki kezesként ott marad a fizetésig.

Ich graf Yban von Pernatain vnd alle mein erben vergelren vnd
tün chunt mit disern brief', das wir vnuerschaidenlichen gelten süllen
Smerlein vnd Euerlein den juden Eysachs sünen, di zeit gesezzen ZJ8

Odenbürch vnd irn érben hundert phunt vnd zwainczig phunt Wienner
phenninge ze wern auf den nachsten Sand Johans tag ze sunribenden.
der schirist chümt. Geschicht des nicht, so get fürbas schad auf ein
igleích phunt alle wochen drey phenninge. Vnd wenn di juden oder ir
erben irs güts nach dem vorgenanten tag nicht 1enger wellent rat haben,
richten wir si denn nicht, wenn si vns denn vordirt, so sűllen wir in einen
erbern chnecht mit zwein phersten irisenden gen der Neunstat in ein
offen gasthaus, wo vns di juderi hínzaigent, di süllen denn da inniigen
vnd laisten, alz Iaístensrecht ist vnd nicht auschömen an ir vrlaub, si
werden denn var gewert ir vorgenanten güts gancz vnd gar baide haubt-
güt vnd sohaden. Es get auch schad auf die vorgenanten phenning, wir
laisten oder nicht. Si süllen auch haubtgüt vnd schaden haben auf vns
vnd vnsern érben vnuerschaídenlich vnd auf allem dem güt, das wir
haben in Österreich vnd in Steir ader wo wir es haben, wir sein Iernb-
tig ader tod. Si habent auch vollen gewalt vnd recht vns, vnser erben,
vnser holden vnd vnser güt darvmb aufzehaben, ze nötten vnd ze
phenden in steten vnd in merchten iriner landes oder auzzer Iantz so
verr, das si gewert werden in der mazze, als VOl' geschriben stet. Wir
haben auch in verhaízzen mit vnsern trewn an aydes stat, das wir si
vmb das vergenant güt weder gen hof noch in chain gewaltige hant
nicht weysen noch stozzen süllen, denn das wir si beczalen süllen mit
beraitern gelt an alles gever. Darvber ze vrchünd geben wir in disen
brief besigelt mit meim insigel, des ist gezeug Winther von Grasperg
mein diener im vnd seirien erbenan schaden mit seim insigel. Geben
nach Christi gebürtt dreuczehenhundert jar, darnach im dern achtvnd-
sechczigisten jar an errtag vor Sand Peters vnd Sand Pauls tag der hei-
ligm zwelfpoten,

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1368 jún. 27.
Hártya, melyről hártyaszalagon eredetileg két pecsét függött le, melyek közül

ma már csak az egyik van meg és ez szürke viaszba nyomott kopott töredékes
címerpecsét. Az oklevél hátlapján e XV. század első feléből származó feljegyzés
olvasható: schuldbrief Berenstain p1'O jud en zu Ödenburg 1368. Sunst parttieten
brief.
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4.

1370 körüL A pozsonyi káptalan bizonyítja, hogy Nagymartoni Lőrinc fia
Miklós mester Izsák fiaitól, Smerlein és Everlein soproni zsidóktól 1300
font bécsi széles dénárt vett kölcsön, melynek fejében zálogul lekötötte
Kiristar nevű birtokát felerészben minden jövedelmével. A kölcsönt
4 éven belül kell visszafizetni, de időközben minden év Szetit György
napján haszonbér címén 180 font bécsi dénárt kell a zsidóknak adni.
Ha a visszafizetés nem történne meg 4 év múlva sem, ebben az esetben
minden font dénár után hetenként 4 dénár kamat számítható fel. A ha-
táridő elteltével a kölcsön bármikor felmondható a szokásos következ-

mények mellett.

Nos capituium ecclesie Posoniensis memorie commendantes tenore
presencium significamus, quibus expedit, universis, quod magister Ni-
colaus filius Laurencii de Nogmortun coram nobis comparendo extitit
confessus oraculo vive vocis in hunc modum, quod ipse et heredes sui
in solidum solvere tenerentur [Smerlein et Everlein] judeis, filiis Isaac,
pro nunc in Supprunio residentibus et eorum heredibus seu cuicunque,
qui eos presentibus ammonuerint, mille et trccentos talentos dena-
riorum latorum Viennensium a data presencium per quatuor annos in-
mediate sequentes finaliter persolvendos, pro quoquidem debito me-
dietatern ville seu possessionis sue Kiristar vocate cum omnibus suis
utilitatibus, proventibus, juribus et consuetudinibus in terris arabilibus,
campestribus, lignis, virgultis, aquis, pratis, piscinis, molendinis, censi-
bus, exaccionibus ac juribus montanis seu quibuscunque aliis fructibus
de eadem possessione ex jure vel de facta debentibus eveniri pignori
obiigavit tali condicione mediante, quod prefatis quatuor annis singulis
sine defalcacione pecunie capitalis jure censuali quolibet anno in die
festi beati Georgii martyris predictis judeis centum et octoginta talenta
denariorum Viennensium solvere non recusent. Quod si non fieret, ex-
tunc statim dicto festo elapso super unumquodque talentum singulis
ebdomadis quatuor denarii acerescent quantoeius sub usura. Si vero
huiusmodi usure accrescentia tanto durarent tempore, quod judei super
eo attediarentur seu predicti quatuor anni complerentur, prefata pecu-
nia nondum persoluta, extunc dicti judei aut eorum heredes habebunt
plenam facultatem predictam medietatem dicte possessionis cum suis
pertinenciis superius expressatis obligandi cristianis vel judeis seu ven-
dendi et eorum pecuniam principalem cum usura ab ea penitus extor-
quendi. Quod si quitpiam deperiret pecunie supradicte, id ipsum habe-
bunt super sepefatum magistrum Nicolaum suis heredibus ac omnibus
possessionibus seu bonis, que habuerint in Hungaria, Austria, Stiria
locis quibuscunque situatís mobilibus vel hereditariis quibusvis nomi-
num vocabulis ... sive sint superstites aut mortis periculo destituti,
eoque modo habebunt plenum jus ipsum sepedictum magistrum Nico-
laum, suosque heredes, suos jobagiones, necnon . .. eorum arestandi
in civitatibus vel foris intra vel extra regnum ubicunque locus poterit
se offerre tociens ac tanto tempore, quousque eis de prefata pecunia



principali, usura ... hac perpesso plene et integre fuerit satisfactum.
Quamdiu eciam presentes in eorum sunt potestate, tamdiu prenomina-
tum debitum patet minime persolutum. In cuius rei [testimonium con-
ces]simus litteras nostras pendentis sigilli nostri autentici munimine
roboratas. Datum feria secunda proxima post festum beati Nicolai con-
fessoris, anno domini millesimo trecentesimo ...

Országos Levéltár Budapest, Dl. 24472.
Nagyon rongált és olajpecsétes hártya, melyről piros és zöld szmu nyers

selyemfonálról lefüggő káptalani pecsét már elveszett. A pontozások a kitörött
vagy kiolvashatatlan részeket jelzik.

5.

1377. június 24. A hainburgi tanács értesíti a pozsonyi tanácsot, hogy
ri, városukba menő Fridel zsidónak teljes felhatalmazása van arra, hogy
néhai Treuffenchersné házát W olfhart hainburgi kereskedő birtokába

adja áto

Vnser dienst zuvor. Wir lazzen evr weyshait wizzen, daz fur vns
chomen sint Ichman vnd Trostel vnd Gesellin erben, die [uden, vnd
haben daz haws, daz weylent der Trevffenchersin gewesen ist vnd daz
sev anderstorben ist, von Gesello demb juden aufgeben Fridlein dem
juden, der ev den brief geit, also peschaidenleich, daz derselb Fridel der
jud vollen gewalt sol haben zu aufgeben daz egenant haws Wolfharten
dem chramer, vnserm mitpurger an dez obgenanten Gesello dez juden
erben stat, wann die juden selb hinab nicht mogen. Mit vrchund dez
briefs versigelt mit der stat zu Haimburch chlainen insigel. Geben am
sunwent tag anno domini etc. LXXVII.

Purgermaíster, .. richter, der rat zu Haimburch.

Kívül: Den erbern, weysen, dem purgermaister vnd dem rat zu
Prespurch.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 29. nr. 3278.
Papiros vízjegy nélkül, zártatán szürke viaszba nyomott kerek pecsét töre-

dékével.

6.

1377. július 13. Hauenraaner Miklós Kishőflányról és Nagymartoni Lő-
rinc fia Miklós gróf elismerik, hogy Izsák zsidó fiaitól, Smerleintől é~
Everleintől kölcsönt vettek 220 font bécsi dénárt, mely után a legkö-
zelebbi Gyertyaszentelő napján 18 font bécsi dénár és rá egy évre ismét
18 font bécsi dénár haszonbért fognak fizetni. Zálogul lekötik Kishőf-
lány negyedrészét. Amennyiben a kölcsönt a kitűzött határidőre nem
fizetnék vissza, ebben az esetben minden font dénár után minden hétre
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4 tiétuir lesz a kamat, Ha a kölcsönt a zsidók felmondják és mi azt nem
fizetnénk vissza, tartozunk két szolgánkat két lóval abba a soproni
vendégfogadóba küldeni, melyet a zsidók kijelölnek, kik kezesként ott

maradnak avisszafizetésig ,

Ich Nildas Hawenraaner von dern Wenigen Hoflein vnd ich graf
Niklas graf Lorenz sün von Mertersdof, vnser paiden haussfraun vnd
<111vnser erben veríehen offenleich mit dem brif vnd thun chund allen
lewten gegenburtigen vnd chunftígen, daz wir vnuerschaidenleich mit
einander gelten schullen Smerlein vnd Everlein den juden Eysaks chin-
den vnd irn érben zweihundert phunt !!,uter Wiener phenning vnd
zwainczik phunt güter Wienner phennigen, der wir in von ze dirist geben
vnd raihen schullen auf Vnser vraun tag der liechtmiss, der schirst
chümt, achzehen phunt guter Wienner vnd all di weiset, di vns geual-
lent, schullen wir in auch gevallen Iazzen auf denseiben tag. Auch schul-
len wir in von den vorgenanten phenning ze dinst geben von dem VOl'-

geschriben phenning von dem vorgenanten Vnser vraun tag vber ein
ganz iar achtzehen phunt Wienner phenning vnd auch di weiset. di vns
gevallent. FuI' hauptgüt vnd dirist haben wir in ze phant mit 2.11en
nüczen versaczt ich vorgenanter Niklas Hawenraaner vnd mein erben
vnsern virtail, den wir haben zu dom Wenigen Hof'lein .. dienst, perg-
recht, wald, wismad vnd ákcher vnc' alles, daz darzü gehört, besuecht vnd
vnbesucht. Werten wir sew dann nicht auf yeden vorgenanten tag des
vorgeschriben dinst, so sei fúrbas schad darauf paiden auf haupgüt vnd
dirist all wochen auf ainigleich phunt phenning wir phenning Wienner.
Auch daz ist, daz die vorgenanten juden ader ir érben des vorgenanten
gelts paiden haupgut ader versezzens dinst nicht lenger ratt haben
wellen nach den vorgeschriben paiden tagen, so schullen wir sew wern
gar vnd ganz vnuerczogenleich. Tün wir das nicht, wann sew vns dann
vodernt, so schullen wir in laisten yeder man mit einen erbern vnd mit
zwain pherden hincz Oderburch in di stat in ein offenz gasthaus, wo in
dann di juden in zaigent, da schullen sew dann inne ligen vnd laisten,
als inneligens vnd laistens recht ist vnd darauz nicht chornen, sew wer-
den dann gericht haupgut, dinst vnd schaden. Wold wir in dann nicht
Iaisten, so schullen sew vollen gewalt haben daz vergenant phant mit
allen nuczen verchauffen, verseezen hincz christen, hancz juden inner-
landes ader auzzerlandes als lang, daz sew gal' vnd gancz gewert wer-
den haupgüt, dinst vnd sohaden. Waz in dann an dem vorgenanten phant
abgieng, ez wer haupgüt, dinst oder schaden, daz suUen sew auf allen
andern vnsern gütern haben, di wir in allen landen haben, ez sein erb-
guter eder varundguter, wir sein lebentig oder tod. Sew schullen auch
vollen gewalt haben vns, vnser érben, vnser güter vnd vnser holden
mitsampt irn gütern ze notten, phenden vnd einen tur den andern auf-
haben in allen landen, in steten, in merchten als lang, daz sew gar vnd
gancz gericht werden haupgüt, dinst vnd sohaden. Wer vns auch mit
dem brif ermant, ez sein christen ader juden irinerlandes ader auzzer-
landes, den sei wir gepuriden haupgüt, dinst vnd schaden. Darvber ZJe
vrchund vnd ze einen leberitigen zeugen der sach geben wir in den brif
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beharigen mit vnser vorgenanter palden insigeln. Geben nach Christi
gepurd dreuczehenhundert jar darnach in denn sibenvndsibenczkisten
jar an Sand Margreten tag der heiligen junchfraun.

Országos Levéltár Budapest, Dl. 6450.
Hártya, melyről hártyaszalagon lefüggő két pecsét már elveszett, előlapori a

plicatura bal szélén e héber feljegyzéssel:

')~~:"! ~~,;

7.

1382. január 5. A pozsonyi káptalan jelenti Erzsébet királynőnek, hogy
parancsa értelmében kihallgatták a pozsonyi tanácsot, akik azt vallot-
ták, hogy amikor Jakab városbíró fia Nikus meghalt, akkor Szetit-
györgyi Tamás tárnokmester házát egyik szolgájával lepecsételtette, de
mert Nikus 100 font dénárral tartozott Fridel zsidónak, ezért a tárnok-
mester intézkedésére a városi tanács a rokonok jelenlétében a házat
felnyitotta és mivel az ott talált ingóság nem volt elégséges az adósság
kifizetésére, ez okból a majorban található állatokhoz is hozzányúltak

és így a zsidót kielégítették.

Serenissime principi domine Elizabeth régine Hungari>, domine
nostre naturali capítulum ecclesie Posoniensis oraciones in filio virgi-
nis gloricse. Quod cum nos receptis litteris vestre serenitatis exhibi-
toriis dominum Johannem custodem ecclesie nostre predicte et ma-
gistrum Paulum socios et concanonicos nostros ad exhibendas alias lit-
teras vestre serenitatís pro magistro Nicolao dicto Berzete et domina
Anna vocata, consorte sua, filia videlicet condam Jacobi judicis Poso-
niensís ex parte bonorurn a Nykus filio eiusdem Jacobi judicis derelic-
torum juJici et [uratis civibus dicte civitatis vestré Posoniensis directas
transmísíssemus fidedignos, qui dernum ad nos reversi nobis concor-
diter retulerunt eo modo, quod ipsi feria sexta proxima post festum
Circumcisionis domini proxime nunc preterita (jan. 3.) dictos judicem
et juratos aceessissent et eosdem in domo magnifici viri comitis Thome
de Sancto Georgio magístrí tavarnicorum regaliúrn in Posonio habita in
preseneia ipsius magistri Thome reperissent et easdem Iitteras véstras
ipsis judici et [uratis civibus presentassent, quiquidem judex et jurati
dictis litter-is vestre maíestatis receptis honore coridecenti tenoribus
carundern vísis et perlectis ac suo modo intellectis ad easdem taliter
respondissent, quod licet prefatus comes Thomas magister tavarnico-
rum regalium memorata bona a predicto Nykus filio condam Jacobi
judicis derelicta et post mortem eiusdem Nykus in domo habítacionís
ipsius cO'nclamNykus inventa per famulum suum et sub sigillo ípsius
famuli sui includi fecisset, attamen ad querelarn cuiusdám judei Fridel
nomine, qui inter alios creditores, quibus ipse Nykus debitor remansisse
dinoseeretur, primus arrestater et interdictor memoratorum bonorum
ab ipso Nykus dereheterum reponebatur, idem magister Thomas ipsis
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judici et civibus juratis litteras suas transmisisset, in quibus litteris
suis ipsis mandasset, ut ipsi unacum proximis et amicis dicti Nykus
filii condam Jacobi judicis dictam domum ipsius Nykus, ubi memorata
bona sub sigillo memorati famuli ípsius magistri Thome inclusa fuissent,
intrare et sigillum eiusdem famuli ipsius magistri Thome aperire atq.ie
bona ibidem hahita estimare et de eisdem bonis predicto judeo de ce_:-
tum libris denariorum ipsi [udeo ex parte dicti Nykus filii condam
Jacobi judicis debitis et quas idem judeus pridem mediante jure civitatis
Posoniensis reobtinuisset, satisfactionern impendere deberent quo ad
j Ienum. Et quia estimatis eisdem bonis eidern judeo ex parte prediota-
rum centum librarum denariorum de ipsis bonis satisfacere non valuis-
sent, unde de aliis bonis similiter estimatis, videlicet pecoribus in allo-
dio condam predicti Nykus existentibus, necnon additis bonis in dicta
domo eiusdem Nykus repertis antedicto judea de premissis oentum lib-
ris denaríorum coram filiis sororis dicti Jacobi judicis, videlicet Nykus
et Perrel nominibus satisíecíssent quo ad plenum, ubi eciam prefatus
magister Thomas de dictis litteris suis prefatis judici et juratis civibus
transmissís racione apericionis sigilli dicti famuli sui, quo mediante
dicta bona Nykus inclusa fuissent ac eciam racione satisfactionis ipsius
judei de memoratis centum libris denaríorum affirmasset. Datum tercio
die exhibicionis et responsionis antedictis, anno domini M-mo CCC-mo
octuagesimo secundo.

Kívül: Nota, copia littere domineregine transmisse pro magistro
Nicolao Berzete et domina Anna consorte sua responsionalis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 7. nr. 379.
Egykorú, egyszerű másolat vízjegynélküli. durva bordázatú papiroson.

8.
1382. január 15. A győri káptalan előtt Royi Miklós fia László Roy várá-
ban és faluban levő birtokrészét 180 font bécsi dénárért, mely összegért
ez a vár- és birtokrész soproni zsidóknál volt zálogban, elzálogosít ja
Szentgyörgyi Tamás királyi tárnakmesternek azzal a kikötéssel, hogy

azok bármikor visszaválthatók legyenek.

Capituium ecclesie Jauriensis omnibus Christi fidelibus presentibus
et futuris presens scriptum inspecturis salutem in salutis largitore. Ad
universorum noticiam volumus fieri manifestum, quod nobilis vir La-
dislaus filius Nicolai de Roy ad nostrarn veniendo presenciam extitit
confessus oraculo vive vocis, ut ipse totalem porcionem suam possessio-
nariam tam in castro Roy, quam in villa eiusdern castri similiter Roy
vocata sub comitatu Mosoniensi existentibus, que usque ad metas pos-
sessionis Zaka vocate penes lacum Ferteu vocatum habite extendere
dinoscerentur, cum terragin et muneribus jobagionum suorum nunc in
facie prenominate porcionis sue possessionarie commorancium vel in
futuro congregandorum, juribus montanis, lapidum foginís congerle pro-
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ventíbus, silvis, pratis, nemoribus. campis, pascuis animalium et aliis
quibuscunque quovis nomine vocitatis utilitatibus suis ad predictam
porcionem possessionariam pertinentibus et spectantibus sub eodem
proprietatis dominio vel gubernaculo, quo vel qua ipse tenuisse et acte-
nus possedisse, magnifico viro comiti Temul de Sancto Georgio magjstro
thavarnicorum domini nostri regis pro ducentis libris denariorum Vien-
nensium minus tamen viginti talentis similiter Viennensium denario-
rum, quequidem rerum quantitas sibi ad plenum per ipsumque quibus-
dam judeis in civitate Soproniensi commorantibus pro debitis suis
sumpme neoessariis persoluta Iuisset, pacifioe uti, possidere, tenere
atque habere obligasset, ymmo obligavit vel inpignoravit coram nobis
tali condicione tamen interposita, quod quantumque supradictus Ladis-
laus filius Nicolai vel sui posteri et heredes prenominatam porcionern
possessionariam pro predictis ducentis libris denariorum Viennensium
rninus viginti redimendi habererit facultatem, extunc prefatus comes
Thomas vel sui successores rehabita prius prefata rerum quantitate ean-
dem porcionern possessíonariam cum premissis suis utilitatibus absque
omni occasíone vel proeessu litis reddere deberent et resignare. In cuius
rei memoriam vel predicte possessionarie porcicnis obligacionem fir-
mius testamentum presentes litteras nostras privilegiales ad peticionem
supradieri Ladislai filii Nicolai fecimus emanari pendentis et autentici
sigilli nostri munimine roboratás. Datum quarta feria proxima post
cetavas festi Epiphaniarum domini anno eiusdem M-mo CCC-mo
Lxxx-mo secundo, dominis Lorando preposito, Nicolao lectore, Johanne
cantore, Dominico custode ceterisque dominis et canonicis ecclesie
nostre existentibus et Deo famulantibus.

Országos Levéltár Budapest, Dl. 6883.
Hártya, rnelyről zöld nyers-selyem fonáion szürke viaszba nyomot töredékes

káptalani pecsét függ le, míg hátlapon e XV. századi feljegyzés olvasható: Zitteré'
BUper possessione arcta Roy in comítatu Mosoniensi.

9.
1397. április 25. A pozsonyi káptalan előtt Monost01°i Berzettie Miklós
mester a maga, neje és fia nevében tiltakozik amiatt, hogy ámbár ők
készek voltak Wolf zsidónak megfizetni 200 aranyforint adósságuknak

harmadrészét, ezt nem tehették, mert a zsidó nem jeLent meg.

Nos capituIum ecclesie Posoniensis memorie commendamus per
presentes, quod magister Nicolaus dictus Berzethe de Monostor, domina
Anna consors sua et Ladislaus filius eiusdem magistr-i Nicolai de dicta
Monostor ad nostram personaliter adeuntes presenciam per forman pro-
testacicnis nobis significarunt, quod ipse iuxta continenciam aliarum
Iitterarum nostrarum obligatoriarum cuidam judeo Wolff nomine in
festo beati Georgii martiris nunc proxime preterito terciam partern
ducentorum florenerum in auro cum equís' et aliis rebus suis per con-
dignam estimacionem proborum hominum per ipsum judeum et per
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ipsos communiter elígendorum iuxta assumptum eorum solvere prompti
fuissent et esserit de presentí, quiquidem judeus Wolff iuxta continen-
ciam iamdictarum litterarum nostrarum obligatoriarum ad recipiendurn
et tollendam" quantitatern dictarum pecuniarum, videlicet terciam par-
tem predictorum ducentorum florenorum in auro, non venisset neque
misisset. Super quaquidem protestácione eorum Iitteras nostras memo-
riales ipsis dari postularunt , presentes eisdem dedimus justicia requi-
rente. Datum feria quarta proxima post predictum festum beati Georgií
martirts anno domini M-mo CCC-mo nonagesírno septimo.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 29. nr. 3308.
Papiros vízjegy nélkül, hátlapjára nyomott kerek káptalani pecsét töre-

dékével.
1., utána: et aliis, 2., utána: non venissent áthúzva.

10.

1397. 11W]US 10. A pozsonyi káptalan előtt Wolf osztrák zsidó elismeri,
hogy Morwstori Berzethe Miklós mester, neje Anna és fia László 200

forint tartozásuknak harmadrészét aranyban neki megfizették.

Nos capitulum ecclesie Posoníensis damus pro memoria, quod ju-
deus Wolf nomine de Austria, de cuius noticia magister Jacobus Bona-
ventura nos assecuravit, in nostri presenciam personaliter constitutus
ministerio vive vocis confessus extitit isto modo, quod magister Nicolaus
dictus Berzethe de Monostor, Ladislaus filius et domina Anna, consors
predicti magistrit Nicolai, terciam partem ducentorum florenorum auri
in. festo beati Georgii martiris nunc proxíme preterito, quibus iuxta
continenciarn aliarum litterarum nostrarum obligatoriarum sibi solvere
tenebantur, sibi persolvissent et eosdem commisisset expeditos, ymmo
rredictos magistrum Nicolaum, Ladislaum et dorrunarn Annam super
soluclone terele partis predictorum ducentorum florenorum in aura
commísít quittos et persolutos coram nobis vigore presencium mediante.
Datum feria quinta proxima post festum beati Johannis ante portam
Latinam. anno domini míllesimo CCC-mo nonagesírno septimo.

Kívül: Pro magistro Nicolao dicto Berzethe de Monostor et aliis
introscriptis super solucione tercie partis ducentorum floreriorum in
auro modo introscripto solute memorialis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 9. nr. 533.
Papiros, melynek vízjegyéből, a harang felső részéből csupán kis résa lát-

ható, zárlatán a káptalani kerek pecsét nyomával.
1., utána: La áthúzva,
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11.
1397. július 7. Pozsony. Saltoi Ventur Jakab pozsonyi zsidó bíró előtt
Wolf osztrák zsidó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Berzéthe Mi~lós
mester nejével és fiával egyetemben a legközelebbi Szetit Egyed napjáig

Seldendorf nevű birtok minden jövedelmét élvezhesse.

Jacobus Ventura de Salto civis Posoniensis et judex judeorum in
eadem memorie commendamus, quod [udeus Wolf de Austria in nostri
preseneia personal iter constitutus ex peticione et supplicaclone nobilis
viri magistri Nicolaí dicti Bersethé ac nobilis domine Anne consortis
sue et Ladislaí filii eorundem idem judeus prebuit consensum, quod
idem magister Nicolaus Bersethe usque ad festum Sancti Egidii proxime
venturum omnes utilitates et fruotus provenientes de possessione ipso-
rum Seldendorf possint reeipere salvis tamen litteris capituli ecclesie
Posoniensis, quas idem judeus habet, ita, quod elapso predicto festo
Sancti Egidii ipse littere capituli remaneant in ipsorum vigore quous-
que predictus magister Nicolaus, domina Anna consors sua et Ladislaus
Iilius eorundem satisfaciant predicto judea secundum tenorem predic-
tarum litterarum. Datum Posoníe, sabbato proximo ante festum beate
Margarethe virginis anno domini etc. nonagesimoseptimo,

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 29. nr. 3309. .
Papiros, melyben közelebbről meg nem állapítható vízjegyrészlet látható, a

szöveg alá zöld viaszba nyomott nyolcszögletű gyűrűspecsét töredékével.

12.

1404. június 3. Péter, a királyi tárnokmester sopronkeresztúri ÖTegbírája
elismeri, hogy Nesslein soproni zsidótól 50 font bécsi dénárt vett fel
kölcsön, melyet ha Szetit Mihály napjáig nem fizetnie vissza, ebben az
esetben minden font dénár után minden hétre 4 dénár kamat számít-
ható fel. Zálogul több szőlőt és szántót köt le Sopronkeresztúr határában.

Ich Peter, der alte richter dez tharnickmayster vom Chrewcz vnd
all mein erben wir vergehen offenleich mit dem briff vnd tun chunt
allen lewten gegenwurtigen vnd chunftigen, daz wir vnuerschaidenleich
mit einarider gelten sullen Nesslein dem juden zu Ödenburg vnd sein
erben fümfczig phunt güter Wienner phenning auf Sand Michels tag,
der nü schírest chumpt, ze richten vnd ze weren. Tun wir dez nicht,
so geet dann furbaz all wochen auf ain yegleich phunt vyr der egenari-
ten phenning ze gesüch, Ffür hauptgut vnd gesuch setezen wir ze
phand mit allennutczen drey sechczehentaíl weyugarten am Hohen-
perg gelegen zum Chrewcz, dez nachpawr ist Reicher Jeckel. Auch
setezen wir in ze phand mit allen nutszen ain achtail weygarten ym
Helbemweyzgraben gelegen zum Chrewcz, dez nachpawrer sind dez
Frytczeins sünn, Auch setezen wir in re phand mit allen nutczen vyr-
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ezehén joch acker ym Prűntal gelegen zum Chrewcz, der nachpawrer
ist Steff.el der Sawr. Auch setezen wir in ze phand mit al1en nütczen
czehen joch ecker ze -Schustendorff gelegen ym hort, der nachpawr
ist Haynczel der Schüder, ledig vnd vrey für anderr güld. Stunden
aber dy vorgenanten phenning alz lang auf gesuch, daz sein dy obge-
nanten juden verdruzze, so sullen sy vollen gewalt vnd recht haben dy
egenariten phand mit allen nutczen re uensecczen, ze uerchauffen hincz
kristen oder hincz [uden fur hauptgut vnd gesuch, Waz in dann an den
vorgenanten phentten abgieng, ez wer hauptguts oder gesüchs, daz sal-
len sy vnuerschaidenleich auf vns haben vnd auf allen andern vnsern
gütern, ez sein erbgüter oder varundgüter, dy wir haben ynnerlands
ader auzerlands, wir sein lebuntig ader tod. Sy sullen auch vollen ge-
walt vnd recht haben vns, vnser güter nötten, phentten vnd auffhaben
in allen landen, in steten, merchten vnd in dorffern so verr , daz sy
gancz vnd gar gewert werdent hauptguts vnd gesuchs. Wer vns auch
ermant mit dem briff kristen oder juden mit der egenariten juden wil-
len, dem sein wir gepunden ze rayhén hauptguts vnd gesuchs. Vnd wenn
ich vorgenanter Peter selbir aygen ínsígel nicht enhab, so hab ich vleíz-
zicleich gebeten dy erbern, weysen hem Hannsen den Smuckennphen-
ning vnd hem Petern von Harka, dyczeit payd dez ratts in Odenburg,
daz sy der sach geczewgen sind mit írenanhangunden insiglen in vnd
iren érben an schaden. Geben ist der briff nach Kristi gepürd vyr-
czehenhundert jar darnach in dem vyrden jar dez eritaga nach Sand
Petronellen tage.

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1404 jún. 3.
Hártya, melyről hártyaszalagon két szürke viaszba nyomott címerpecsét függ

le, míg az oklevél hátlapján e XV. század első feléből származó feljegyzés olvas-
ható: richter zu Karmickenssdor! (sic!) pro Nesslin juden 1404, parthey schuld-
brii], míg előlapori a plicatura jobb szélső szélén e héber írás látható:

''':'iOp 'ra" ') c,~~'toO'I~ Pl),l.''ra 'W to~'W,to\~

13.

1405. február 25. Muschlein kőszegi zsidó özvegye Schena és gyermekei:
Izsák és Mierl elismerik, hogy a kolostor mögötti Miklós soproni polgár-
mester és neje Margit nekik 64 font bécsi dénárt adtak kölcsön. Ha ezt
az összeget a legközelebbi Szent Mihály napjáig nem fizetnék vissza,
'/.Így minden évben burgerecht címén 6 font 26 bécsi dénárt fognak adni.
Záloqul. Lekötik a Zsidó-utcában fekvő házukat Musch. és Jeckel zsidók

házai között.

Ich Schena, Muschleins des [uden witib von Güns vnd ich Ysack
ir sün vnd ich Mierl ir tochter wir vergeben offenleich für .vns vnd
vnser érben mit dem briff vnd tün chunt allen lewten gegenwurtigen
vnd chvmftígen, das wir vnuerschaidenleich rniteinander gelten sullen
dem erbern, weisen Nicklasen hindern closter, .dyczeit purgermaíster
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in Odenburg, Margreten seiner hawsfrawn vnd ir paider erben sech-
czig phunt vnd vir phunt alles Wyenner phenning, der wir sy richten
vnd weren sullen vnuerczogenleich ze dem schirest chumftigen Sand
Michels tag. Teten wir des nicht, so sullen vnd wellen wir in dann Iür-
bas, dyweil wir das vergenant geld nicht ablosen, davon dinen vnd
raychen re purchgrecht sibenthalb phunt Wyenner phenningmynner
virvndczwainczig phenning derselbigen müncz in yedem jare ze raichen
ze dreyn tagen, als der stat gwonhait is ze Odenburg. FuI' hawbtgut vnd
dinst setezen wir in ze phand mit aller zuhörung ain haws in der Ju-
enassen ele en des nach . CM der-·üde vnd Jeckel der. jut~.Wann aber der vergenant Nickuschs, sein hawsfraw oder ir pal er

er en irs vorgenanten gelds nicht lenger geroten wellen. so sullen sy
vollen gewald vnd recht haben das obgenant phand mit aller seiner
zughorung ze versetczen. ze verchawffen híncz krísten oder hincz [uden
vnd davon íres hawbtguts vnd dinsts bechomen, Swas in dann daran
abgieng, es wer hawbtguts oder dinsts, das sullen sy haben auff allen
andern vnsern gütern, es sind erbgüter oder varundguter, dy wir haben
oder wo wir dy haben, wir sein lebuntig eder tod. Sy sullen auch vollen
gewalt vnd recht haben vns, vnser güter ze notten. phentten vnd auf-
ezehalten in allen landen, in steten, merchten vnd in dorffern alslang
vnd also verr, das sy gancz vnd gal' becza1et werden hawbtguts vnd
dinsts vnd haben auch vollen gewalt vnd recht vns ze phentten mit íres
selbst gewalt an des gericht vmb iren vernessen dinst. Wer vns auch
ermant mit dem briff mit irem guten willen, dem sein wir gepunden
ze raychen hawbtgut vnd dinst. Vnd des re ainem waren vrchund geben
wir obgenanten [uden für vns vnd alle vnser erben dem vorgenanten
herrn Nicklasen, seiner hawsfrawn vnd allen iren erben den brieff
versíglten mit der erbern, weysen hern Thoman Thurnhoffer, dyczeit
statrichter in Odenburg vnd hern Peter von Harka, dyczeit des rats
ainen dasselbs, anhangunden insíglen, dy das durch vnser vleyssigen
pett wil1en getari haben ze geczewgnus der sache in vnd iren erben an
schaden, Geben ist der briff nach Kristi gebürd virczehenhundert iar,
darnach in dem funiften iare des mittichens nach Sand Mathias tage
des heiligen czwelfboten.

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1405.dec. 25.*
Hártya, melyről hártyaszalagon két, szürke viaszba nyomott címerpecsét függ

le, míg hátlapon ez egykorúnak Iátszó feljegyzések olvashatók: 1., dorczw hab ich
im gelihen 1 lb. den., 2., Schena judin von Guns pro burgermaister zu Odenburg
1405.,partheten schuZdbrief, 3., der juden priff.

* Ez a keltezés mindenesetre téves!
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14.
1407. május 12. Müsgang János dévényi lakos és neje Anna 8 font bécsi
dénárt kölcsön vesznek Tochterlein hainburgi zsidónőtől, melyet ígér-
nek a legközelebbi Szent Mihály napig visszafizetni. Ha ezt nem tennék
meg, úgy hetenként minden font dénár után 3 bécsi dénár kamatot fog-
nak fizetni. Zálogul lekötik a dévényi hegyen Gesang dűlőben fekvő
szőllejüket. Amikor a zsidónő a pénzét vissza akarja kapni, ez irányban

szabad rendelkezési joga van.

Ich Hanns Müsgank. gesezzen zu Teben vnd ich Anna sein haws-
fraw vnd all vnser érben veriehen vnd tun chund offennieich mit dem
brief, daz wir vnuerschaidenleich gelten sullen 'I'ochterlein der judin
zu Hamburg vnd allen iren érben acht phundt Wynner phennig, der
wir si gancz vnd gar ríchten vnd weren sullen auf Sand Michels tag
schirist chunftig. Tatt wir daz nicht, so get furbaz zu ainer yglichen
wochen gesuch darauf ali woehen auf ein ygleieh phundt drey Wynner
phenning. Dafur haben wir ir zu phanndt gesatzet mit gutem will, mit
wolbedachtem mut paíde fur haubtgut vnd gesueh mit vnserr erben gu-
tern will vnd gunst vnsern weingarten daz Gesengel, daz vns von vnpau-
leichen sachen erteilt vnd gesprachen ist warden, daz leíggedíng waz
vnd ligt in Tebner gepirg zu Gesang ainhalb zunachts Hensel Pleyem
von Haimburehk weingarten vnd am andern zunaehts der Engelbrechtin
von Haimburch weingarten mit allen nuczen vnd rechten, die darczu
gehorend sind ausgenommen drey schilling Wynner phenning dinst.
Stund awer daz vergenant gelt furbaz naeh dern egenariten tag also
lang auf gesuch, daz sein die obgenanten juden verdruss, wann si vns
denn darvmb monend vnd voderen, so sull wir si ganez weczalen haubt-
guts vnd gesuchs an allen chrieg vnd an alles recht. Tün wir daz nicht,
wann si denn mit dem brief zu Teben fur recht ehomen, so sol si der
richter, wer diezeit ist, gewaltig maehen dez obgenanten phands ir vnd
iren erben furbaz freileich vnd ledigleich zu haben vnd allen iren frum
damit zu schaffen mit versetzn, mit verchauffen geben, wem si will an
allen chrieg vnd an allez recht. Ob in auer an demselben phandt fúrbaz
icht abging, daz súllen si haben auf vns vnuerschaiden1eieh vnd auf
allem vnserem gut, daz wir haben in dem lannd zu Vngern oder wa wir
die haben, es sei erib oder varend guter, wir sein lembtig oder tad, daz
luben wir in allez zu 1aisten vnd stet zu halden mit vnseren trewn an
alles geuer vnd an alle widerred. Vnd wer vns aueh mont mít dem
brief, dem sull wir haubtguts vnd gesuchs vnd aller pundt ganez vnd
gar gepuriden sein recht, alz der obgenantin [udin selber. Daruber so
geb wir ir den brief zu ainem offenn vrchund vnd waren geczeug der
sach wesigilt mít dez markts zu Teben anhangunden insigel demselben
markt an sohaden. Geben nach Christi gepurd virczehenhundert jar dar-
nach in dern sybenden an Sand Pángreezen tag.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 29. nr. 3345.
liártya, melyről hártyaszalagon Dévény községnek szürke viaszba nyomott.
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töredékes kerek pecsétje függ le. Az oklevél hátlapján, annak egyik szélén a héber
írás található:

15.

1410 körűl. Kimutatás a Kanizsai család birtokában levő oklevelekről.
Ezek között volt található Sopron városának nétnet nyelven írt okleoele
a zsid6k vallonufsáról, hogy a püspök és rokonai nekik nem tartoznak.

Registrum litteralium instrumentorum, que existunt apud manus
filiorum magistri tavamíeorum.

Item privilegium civitatis Soproniensis in teutonico scriptum super
fassione judeorum., quomodo episcopus et nepotes sui ipsis in nullo
tenentur.

Item littera patens Lodovici regis super fassione eiusdem.

Országos Levéltár Budapest, DI. 32263.
Három db papi ros-füzet telve oklevél-regesztákkal,

16.

1418. április 1. Chaunspies András dévényi lakos és neje Ilona Tirnaher
Bertalan hainburgi polgár kezessége mellett Isserlein Lajta-menti brucki
zsid6t61 és nejétől Tokleintől ötödfél magyar font dénárt kölcsön vesz-
nek azzal a kikötéssel, hogy amennyiben jövő év Szent György napig
azt nem fizetnék vissza, minden font dénár után hetenként két dénár

kamatot fognak fizetni.

Ich Andre Chawnspíes von Teben vnd ich Helen sein hawsfrau vnd
ich Bertelmee Tírnaher burger re Haymburg pürgel vnd selbschol wir
vergehen offennleich mit dem brief für vns vnd ali vnser érben vnd
tün künd allen leüten gegenbürtígen vnd künftigen, das wir vnuerschai-
denlich gelten su11en Isserlein dem jüden zu Prukk bey der Leyta vnd
Tokleln seiner hawsfrau vnd ir beyder erben fünfthalb phünt Vngerí-
scher münss pankcharten, der wir si vnuerzogenleích ausrichten vnd
weczallen sullen vnd wellen oder wer vns an ir stat mit dem brief möndt,
von Sand Jorgen tag zenagst künftigen vber ·ain jar. Tün wir des nicht,
was si denn nach demselben tag lenger stent, so get fürbas alle wochen
auf ydes phunt zwen hpennig gesuch der vörgenanten münss, Si sullen
auch haubtgut vnd gesüch haben auf vns vnuerschaidenleich vnd auf
illem vnserm güt, erbgüt vnd varunden güt, das wir haben in den lann-
den ze Vngem vnd ze Österreich oder wo wir die haben, wir sein lemb-
tig oder tod. Wann auch die egenarrten juden haubtguts vnd gesüchs



nach dem obgenanten tag nicht lenger peiten welien, so sullen wir si
oder wer den brief mit irem willen innhat vnd vns damit mönt, des
vnuerzogenleich ausnehten vnd weczallen, Tün wir des nicht, so mugen
si vns vnd vnser güt dörumb aufhalden wo vnd wie in das am pesten
geuelt, vncz si haubtguts vnd gesuchs gancz ausricht vnd weczalt wer-
den. Wir geluben in auch mit vnsern trewn an geüer, das wir si vmb
das vorgenanten haubtgut vnd gesuch an chain gewaltige hannt nicht
schaffen wellen nach nynder. als wohin wir wellen, in das auch mit
chainerLay sach waigern vnd verziehen, nür das wir si selber haubtguts
vnd gesuchs gancz ausrichten vnd weczallen wellen vngeuerleich mit
vrkunde des briefs, den wir in doruber geben versigelt mit mein ege-
nants Bertelmes Tirnaher anhangunden insigel, Der sach ist gezeug
durich vnser pet willen Stephan Schőrn bürger ze Haymburg mit sei-
nem anhangunden insigel im vnd seinen érben an schaden, dörunder
verpint wir vns obgenanten Andre Chawnspies vnd Helen sein haws-
fraw vnd ali vnser erben alles das ze laisten vnd stet ze halden, das an
dem brief geschriben stet, wenn wir nicht aigen sigel haben. Der brief
ist geben nach Christi gepürde vierzehenhündert jar darnach in dem
achzehenden jar an freitag in den Osterueírstagen.

Pozsonyi városi levéltár, Lad, 29. nr. 3373.
Hártya, melyről hártyaszalagon két kerek alakú zöld viaszba nyomott töre-

dékes címerpecsét függ le, míg az oklevél plicaturáján jobb oldalon ez a héber
irás olvasható:
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17.

1420. február 20. Bécs. Wulzendorfer Farkas ígéri, hogy Schweinspeck
Zsigmondnak abból, hogy kezességet vállalt érte, amikor ő Feysch sop-
1'Oni zsidótóI 60 font bécsi dénárt kölcsönvett, semmi károsodása sem,

származhatik.

Ich Wolfgang Wulszendörffer vergich fur mich vnd ali mein erben
vnd tun kund offenleich mit dem brief, als sich der edel Sygmund der
Sweinspekch vnd sein érben durich trew vnd frewntschaft willen zu-
sambt mir vnd meinen erben zu rechten selb gewern hincz Feyschen
dem juden von Odenburg vmb sechczíg phunt Wienner phenning ver-
schriben hat auf Sannd Jacobs tag im snyt schirist kunftig ze beczalen
nach lautt des geltbriefs, so derselb jud von vns hat, darumb gelob ich
dem vorgenanten Sygmunden dem Sweinspekchen Iur mich vnd mein
érben, das wir in vnd sein erben von derseiben selbgewerschaft ledigen
vnd bringen wellen vnd sollen an allen irn schaden. Tun ich des nicht,
was sy des dann schaden nement, wie der schad genant ist, denseiben
schaden sollen wir in allen ausrichten vnd wideréheren an alle wider-
red. Das sullen sy haben dats mír vnd meinen erben vnuerschaidenleich
vnd au f allem vnserm gut, das wir haben innerlanndts eder ausser-
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lanndts, es sey erbgut ader varundgut, wie das genant ist, nichts aus-
genomen, des sy dann die lanndesfursten ader ir gewalt vnd einyeder,
der daselben gewaltig ist, da sy darauf weiserit ader koment, gewaltig
machen vnd inantwurten sullen an furbot, an chlag vnd an alles berech-
ten souerr, das sy aller schaden gancz vnd gar dauon ausgericht vnd
beczalt werderit. Das ist vnser gutlicher willen, wir sein lebentig ader
tod. Vnd des ze ainem warn vrkund gib ich fur mich vnd all mein
erben in den brief besigelten mít meinem anhangundem insígel vnd
mit des edeln Hannsen des Dressidler ínsigel, der das durch meiner
'Jleíssigen gepet willen zu geczeugnuzz der sach im vnd seinen erben an
sohaden an den brief hat gehangen. Der geben ist ze Wienn, an erittag
VOl' Sannd Mathias tag des heiligen zweilifpoten nach Kristi gepurd
virczehenhundert vnd in dem zwainczigisten jare,

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1420. febr. 19.
Hártya, melyről hártyaszalagon 2 db szürke viasz keretben zöld viaszba

nyomott töredékes címerpecsét függ le, míg hátlapon ez egykorúnak látszó fel-
jegyzés olvasható: schadlosbrief Wulczndorfer pro Sweinspeck 1420. Ist parthei-
brief.

18.

1422. március 20. Pernhertel András pozsonyi városbh'ó a zsidók kéré-
sére egyszerű formában átírja Zsigmond királynak Pozsonyban 1421.

október 4-én kelt oklevelét.

Zsigmond király 1421. okt. 4-én kelt okleuele kőzölve a MZSO 1.
kotet 118. sorszáma alatt.

Ich Andre Pernhertel, dye czeyt statrichter ze Prespurgk, hab lassen
abschreyben dye gegenwurtige abschrift van wart ze wart nach laut
meyns gnedigen hern des kunígs prieff am nechsten freytag für Mitter-
fasten anno domini etc. vicesimo secundo vnd des ze rechter kuntschait
hab ich durich fleyssíger peet will der juden weyss dicz prieffs meyn
sígel auff dye abgeschrift gedruckt mir vnd meynen érben ane schaden.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 12. nr. 812.
Papi ros, vízjegye: két kör között egy nyíl, előlapon alul zöld viaszba nyomott

kerek címerpecsét töredékevel.

19.

1422. június 16. Sopron. Engelbrecht Lipót soproni polgár és neje Zsu-
zsanna a soproni Zsidó-utcában levő házukat 41 font dénárért eladják

Veyflein soproni zsidónak a szokásos szavatosság vállalása mellett,

Ich Leuppold Errgelbrecht burger zu Ödenburg vnd ich Osanna sein
hausfraw vergeben vnd tűn kund allen den, die den briue lesend oder
horerit lesen die nu lebend vnd hernach künftig sind, das wir mit vnserr
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erben gütem willen vnd gunst vnd mit wolbedachtem müt zü der zeit,
do wir es mit allem rechten wolgetün mochten .. recht vnd redlich
verkaufft vnd gégeben haben ein haws mit aller seiner zügehorung ge-
legen in der Judengassen in der stat zu Ödenburg zenest Sundleins
haws des junden vnd stösset hinden in die Fleischakcher gassen neben
Hansen haws der Pogner, mit allen den nüczen, eren, freyhaiten vnd
rechten, als wir das herbracht haben vnd mit alter herkommen ist, vmb
ainsvndvirtzig phund phenning, die in dem 1annde zu Vngern gib vnd
geb seind vnd der wir gancz vnd gar vérrichtet vnd gewert sein, dem
beschaiden Veyflein dem juden die zeit zu Odenburg gesessen vnd sei-
nen érben fürwasser ledichlich vnd freylichen ze haben vndallen
iren frumen damit ze schaffen verkauffen, verseezen vnd geben, wenn
sy wellen. an allen irrsal. Wir sein auch mitsambt vnsern érben vnuer-
schaidenlich des vorgenanten hawses vnd seiner zugehorung in dem
rechten , so vorgeschriben stet, ir recht gewern vnd scherm für allew
anpsrach vnd freyen in auch das jar vnd tage, als der stat zü Odenburg
recht vnd gwonhait ist. Auch ist das benant haws ledíg vnd Irey VOI'
aller gült vnd geltschuld, Wer aber, das in fürbas icht krigs oder an-
sprach daran auferstund in der yczbenanten zeit, von swem das wer
mit recht oder ob in mit recht daran icht abginge, swas sy des schaden
nement, das süllen wir in aller ausrichten vnd widerkern an allen iren
schaden, Vnd süllen auch sy das haben auf üns vnuerschaidenlich vnd
auf allem ünserm güt, das wir haben in dem Iannde zü Vngern oder wo
wir das haben, wir sein lebentig oder tod. Vnd das der kauf fürbas also
stet vnd vnczebrochen beleybe, darüber se geben wir in den brife zu
einer warn vrkund vnd ewiger vestnung der sachen versigilten mit der
erbern, weisen hern Czekelusch Petreín, zü den zeiten burgermaíster
zü Odenburg vnd hern Thomans des Tumhefer des rates der stat dasel-
bens bayder anhangunden insigiln, die wir darumb vleyssig gebeten
haben in vnd iren érben an schaden, wann wir selber aygen insigil nicht
enhaben. Geben zu Odenburg, nach Kristi gebürde virczehenhundert
jar, darnach in dem zwayvndzwaiczigistem jare an erytag nach Sand
Veyts tage.

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1422. jún. 16.
Hártya, melyről hártyaszalagon 2 db szürke viaszkerettel bíró zöld viaszba

nyomott címerpecsét függ le és hátlapon e közel egykorúnak látszé feljegyzés
olvasható: Englbrecht pro Veifl juden 1422., parthei kaufbrief.

20.

1423. július 20. Sopron. Veyfl soproni zsidó és neje Myrl a soproni
Zsidó-utcában fekvő házukat 32 font dénárért eladják Merchlein fia
József himbergi zsidónak, aki most Bécsújhelyen lakik, a szokásos sza-

vatosság vállalása mellett.

Ich Veyfl der jud zu Odenburg gesessen, ich Myrl sein hausíraw
vnd ali vnser érben vergeben vnd tün kund allen leuten gegenburtígen
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·vnd kunftígen, das wir mít gutern willen vnd mit wolbedachtem müt
zu der zeit, do wir es wol getün mochten, . .. recht vnd redlich ver-
kaufff vnd gégeben haben vnser haws gelegen in der Judengassen in
der stat zu Odenburg zenechst Sundlein dem juden vmb zwaivnddreissig
phund phenníg, die in dem lande zu Vngern gib vnd geb seind vnd der
wir gancz vnd gar vérrichtet vnd gewert seim, dem beschaiden Jo-
sephen dem [uden von Hindberg, Merchleins des juden sun von Czell,
ycz gesessen in der Newnstat vnd seinen érben furwasser ledichlichen
vnd freillchen ze haben vnd allen iren frumen damit ze schaffen ver-
kauffen, verseezen vnd geben, wem sy wellen, an allen irrsal, Wir sein
auch mitsambt vnsern érben vnuerschaidenlich des vorgenanten hawses
ir recht gewern vnd schrem für allew arisprach vnd freyen in auch das
jar vnd tag, als der stat zü Odenburg recht vnd gwonhaít ist. Aueh
ledig vnd frey ist das vergenant haws yor aller gült vnd geltschuld.
Wer aber, das in fürbasser in der yczbenanten zeit icht krígs oder an-
sprach daran auferstund, von swem das wer mit recht oder ob in mit
recht daran icht abgíng, swas sy des sohaden nement, das süllen wir in
alles ausrichten vnd widerkern an allen iren schaden, Vnd süllen aueh
sy das haben auf üns vnuerschaidenlich vnd auf allem ünserm güt,
das wir haben in dem lannde zü Vngern oder wo wir das haben, wir
sein lebentig ader tod. Vnd das der kauf fürbasser also stet vnd vncze-
brochen beleyb, darüber so geben wir in den brife zu einern waren offen
vrkund vnd guter geczeugnusse der sachen besigilten mit der erbern,
weisen .hem Themans des Turnhofer vnd hem Czekelusch Petreins
bayden anhungunden insigiln, die wir darumb vleyssig gebetenhaben
jn vnd íren érben an schaden, darunder wir vns verhinden bey ünserer
judischkert alles das, von wart zu wart genczlich stetzehaben vnd ze
Iaisten, so VOl' an dem briefe geschriben stet, der geben is zu Odenburg
nach Kristi gebürde virczehenhundert vnd in dem drewvndzwaínczigís-
ten jare an erytag VOl' tag Sand Marien Magdaleinen.

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1423. júl. 20.
Hártya, melyről hártyaszalagon 2 db szürke viaszperemmel bíró zöld viaszba

nyomott címerpecsét függ le, míg a hátlapon e közel egykorúnak látszó feljegyzés
olvasható: Veitl jud pro Joseph juden zu Himperg 1423., parthei kautbriet.

21.

1426. ápriLis 23. Engelbrecht Lipót soproni polgár és neje Zsuzsanna a
soproni Zsidó-utcában fekvő fél házukat a felsorolt tartozékaival egye-
temben a város ház szomszédságában 28 magyar forint ért eladják Merch-
lein fia József bécsújhelyi zsidónak Sopron városában szokásos szava-

tosság vállalása mellett.

Ich Leuppold der Engelorecht burger zu Odenburg, ich Osanna
sein hausfraw vergeben vnd tun kundallen leüten gegenburtígen vnd
künftigen, das wir mit vnserererben gütem willen vnd gunst vnd mit
wolbedachtem mut zu der zeit, do wir es wol getün mochten, recht vnd
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redleich verchauff't vnd gegeben haben ein halbs haws in der Juden-
gassen gelegen zenechst Josepherr dem juden an ainem tayl, an dem
andern tail zenechst dern rathaus mit den gemechen, die hernach benant
sind: von erst die gross stuben, die da ligund ist in die Judengassen
mitsamb der kamel', die in derselben stuben liget, ein müshaws yor del-
stuben vnd das ober gewelb gelegen in demselben mushaws vnd vnden
den ingankch, der da get aus der Judengassen in dasselb tail hawses
vnd einen cheler, das da haisset das presshaws neben dem vorgenantcn
ingang ausgenomen so das lang venster ausweiset in dem benariten
presshaws, das vorgenant halb haws mitsambt den gemechen, so yczbe-
nant sind, haben wir verkaufft vnd geben mit allen den nüczen, eren,
freihaiten vnd rechten, als wir das herbracht haben vnd mit alter' her-
kömen ist, vmb achtvndzwanczig Vngrischen gulden güter vnd en
vollen swerer, der wir gancz vnd gar verrichtet vnd gewert sein, dem
beschaiden Josephen dem juden, Merchleins des juden sun von Czell.
yez gesessen in der Newnstat, vnd seinerr érben fürbasser ledichlichen
vnd Ireilichen ze haben vnd allen iren frumen damit ze schaffen, ver-
kauffen, verseezen vnd geben, wem sy wellen vnd alles das damit tUD
vnd hanndeln, das in allerbest fügt oder wolgenellet var aller irrung.
Wir sein auch mitsambt vnsern erben vnuerschaidenlich des vergenari-
ten halben hawses mit den gemechen, so vorbenant sind, mit aller züge-
horung ir recht gewern vnd scherm für allewansprach vnd freyen in
auch das jar vnd tag, als der stat zu Ödenburg recht vnd gewonhait ist.
Vnd spréchen in auch das ledig vnd frey yor aller andrer gult vnd gelt-
schuld. Wer abel', das in fürbasser icht krigs ader ansprach in solicher
vorbenanter zeit icht auferstünd, von swem das wer mit recht ader ab
in mit recht daran icht abging, swas sy des schaden nement, das sullen
wir in alles ausrichten vnd widerkern an allen iren schaden vnd süllen
auch sy das haben auf üns vnuerschaidenlich vnd auf allem vnserrn
güt, das wir haben in dem lande zu Vngern ader wo wir das haben, wil'
sein lebentig ader tod. Vnd das der kauf fürbas also stet vnd vngebro-
chen beleib, daruber so geben wir in den brife zu einer warn vrkund
der sachen besigilten mit der erbern, weisen hem Gelusch Petreins
diezeit des rates der stat zu Odenburg vnd Conradts des Ernsten stat-
schreiber daselbens baides anhanguenden insigilen, die wir darumb
vleissig gebeten haben in vnd iren erben an schaden, darunder .wir üns
verhinden mit vnsern trewn angener alles das genczlich stetzehaben
vnd ze laisten, so var an disem brife geschriben stet. Geben nach Kristi
gebürde virczehenhundert vnd in dem sechsvndzwainczigistem jare an
abend Sand Jörgen des heiligen marterer.

Bécsi Staatsarchív, Urkunden 1426. ápr, 22.
Hártva, melvről hárt aszalagon szürke viaszkarimában zöld viaszba nyomott

két címerpecsét függ le. Székel es Péter pecséte igen kopott, mfg Ernst Konrád
p..sét., fJ...:<.1iii, toreuekes. Az oklevél hátlapján e XV. század közepe tájáról eredő
feljegyzés található: Englbrech pro Joseph juden 1426., parthet kautbrief, míg il

pucatura bal szélén e héber írás olvasható:
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22.

1427. maJus 13. Eyban Lőrinc volt soproni polgár és neje, Dorottya
25 font bécsi dénárért Megerler dűlőben fekvő 1/8 nagyságú szőZZejüket
Drescher Péter szomszédságában eladják Köphlein zsidónak, melyért
Sopron város szokása szerint egy évig és egy napig szavatosságot

vállalnak.

Ich Larencz der Eyban weilend gesessen zü Odenburg vnd ich
Dorothe sein hausfraw vergehen für üns vnd für ünser erben vnd tűn
kund allen leüthengegenbürtigen vnd künftigen, das wir mit gutem
willen vnd mit wohlbedachtem müt zu der zeit, do wir es wol getün
mochten, recht vnd redlich verkaufff vnd gégeben haben ein achtail
weingartens in dem Megerler gelegen zenachts Petrein dem Drescher
mit allen den nüczen, eren vnd rechten, als wir das herbacht haben vnd
mit alter herkömen ist, vmb fünfvndzwainczig phund Wienner phenníg,
der wir gancz vnd gar vérrichtet vnd gewert sein, dem beschaiden
Köphlein dem juden vnd seinen érben furbas ledichlich vnd freillchen
ze haben vnd allen irn frumen darnit ze schaffen, verchauffen, ver-
seczen vnd geben, wem sy wellend an allen irrsal. Wir sein auch mit-
sambt ünsern erben vnuerschaidenlich des benariten achtail weiugar-
tens ir recht gewern vnd scherm für allewansprach vnd freyen in auch
das jar vnd tag, als der stat zü Ödenburg recht vnd gewonhait ist, vnd
spréchen in auch das ledig vnd frey var aller gült vnd geltschuld, Wer
abel' das in fürbaser in der yczbenanten zeit icht krigs oder ansprach
daran auferstünd, von wem das wer mit recht oder oh in mit recht
daran icht abging, swas sy des schaden nement, das süllen wir in alles
ausrichten vnd widerkern an allen iren schaden vnd sullen auch sy das
haben auf üns vnd allen vnsern gütern vnuerschaidenlich, die wir haben
in dem lande zu Vngern oder wo wir die haben, wir sein Iebentig oder
tod. Vnd wann wir selber aígner insigil nicht enhaben, so haben wir
vleissig gebeten die erbern, weisen hern Gelusch Petrein zu den zeiten
burgermaister zü Ödenburg vnd Conraden den Ernsten diezeit stat-
schreiber daselbens, das sy irew insigil zu einer waren geczeugnüss an
dísen brif gehangen habend in vnd iren érben an sohaden. Geben nach
Kristi gebürde virczehenhundert vnd in dem sibenvndzwanzigistenn
jar des nachsten erytags nach Sand Pangraclen tage.

Bécsújhelyi városi levéltár, Scrin. N. nr. 91.
Hártya, rnelyről hártya szalagon két db szürke viaszperemmel védett zöld

viaszba nyomott címerpecsét függ le. Székeles Péteré még ép, míg Ernst Konrádé
már töredékes. Az oklevél hátlapján a jobb a1s6 sarokban héber írás olvasható:
(Nem lévén fotokópia, nem tudjuk közölní.)
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23.

1427. maJus 22. Bécsújhely. Kastner Lénárd bécsújhelyi polgármester
és Hayden Lénárd bécsújhelyi városbíró Vaslen és Jekel soproni, Smer-
lein fia JózS€f bécsújhelyi zsidóktól 200 magyar forintot vesznek fel
kölcsön, egyben ígérik, hogy minden forint után 3 bécsi fillér kamatot
Jognak fizetni fekete pénzben. A kölcsön visszafizetésére nézve minden

biztosítékot megadnak.

Ich Leonhart Kastner diezeit burgerrnaíster hie zu der Newnstat
vnd ich Leonhardt Hayden diezeit statrichter daselbs bekennen für vns
vnd vnser érben offenlich mit dem brief, daz wir den beschaiden juden
Vaslen .vnd Jeklen von Odenburg vnd Joseppen, Smerlein sun, hie zu
der Newnstat vnd iren erben vnuerschaidenlich schulldíg worden sein
vnd gelten süllen zwainhundert guter Vngrischer guldein, die sy vns
berait gelihen habend, darauf alle wochen von hewtigen tag datum des
briefs ze raitten, dieweil wir sy derselben gulden nicht bezalt haben,
auf ainen yeden guldein zu sohaden geent drey Wyenner helbling der
swarczen münnss. Vnd die egersanten zwaihundert guldein loben wir
vnd vnser érben in vnd Iren erben ader wer den brief mit iren willen
innehat vnd vns damit ermant, ze geben vnd ze bezalen, wenn sy der
nicht lennger enpern wolden noch möchten vnd ir gelt an vns voderrrt,
so süllen wir sy dann darnach haubtguts vnd schadens genczlich aus-
richten vnd bézalen. Gieng in aber dara:n ab, so süllen sy das haben
auf vns baiden vnd yedem besunder von ainern auf den andern vnd
auf vnsern erben vnd aller vnser hab vnd gütern, so wir yets haben
oder hinfür gewinnen, wo das gelegen ist, ynnerlannts ader ausser1and,
wir sein 1ebentig ader tod. Sy haben auch ganezen gewart vnd recht
vns, vnser érben vnd gut hinfür darumb aufzehalten, anzeuallen, ze
nötten vnd re pfennden in steten, merkchten vnd dörffern auf strazzen,
wassern vnd lannden allenthalben, wo vnd wie in des stat werden mag
so uil vnd alslanng vncz das die egenariten juden im vorgenanten ge1ts
alles haubtguts vnd schadens gancz dauon bezalt werden. das ist
alles vnser güter wille. Wir loben in auch mit vnsern trewn, daz wir sy
weder vmb haubtgut noch sohaden gen hof, gen kamer noch an dhain
arider gewaltige hant nicht schaffen noch muen wellen, nur das wir
sy selb ausrichten mit beraiterr güten Vngrischen guldeín, die dann die-
selb zeit gib vnd geb sind. Es sol noch mag auch gen dem brief dhain an-
derr weder betbrief, freibrief, todbrief noch gewaltbrief nicht krafft ha-
ben an der bekariten juden willen vnd wissen. Wir haben aber gannczen
vnd vollen gewalt den gegenbürtigen brief von den obgenanten juden
v nd iren erben oder wer den bríef innehat, ze losen, des sy VIlS zu aller
zeit nach vnserm begern süllen statűn vnd willig vnd gehorsam sein
angeuer. Vnd des ze vrkunde geben wir in den brief besigelten mit
vnser balder obgenanten Leonhartz Kastner vnd Leonharts Hayden
aygen anhangunden insigeln. Geben zu der Newnstat, an phincztag
var Sand Vrbans tag nach Christi gepürde im virczehenhundertisten
vnd síbenundzwaínczígtsten jaren,



Bécsújhelyi városi levéltár, Scrin. N.· nr. 230.
Hártya, melyről hártyaszalagon két db szürke viaszperemmel védett zöld

viaszba nyomott címerpecsét függ le, amelyek közül a második már töredékes.
Az oklevél annak jeléü!, hogy a visszafizetés megtörtént. egy helyen be van vágva.
Az oklevél hátlapján az alábbi egykorú feljegyzések olvashatók: 1., Item auff den
brieff ist gangen gesuech von Sand Vrbans tag huncz auf! Sand Larenczen tag
XI 1/2 tal. minus X den., 2., Item daran hat de stat ausgericht V tal. LX den., és
végül 3., Vnd ich hab darczue gelichen VI tal. dez freytags var Sand Larenczen tag.

24.

1428. július 26. Sopron. AncLerlein veje, Probst Pál kijelenti~ hogy
Megerlein dűlőben fekvő 1/8 nagyságú szőlőhöz való minden jogáról
lemond Köphlein zsidó javára annak ellenében, hogy a zsidó azt az

adósságát, amivel tartozott neki, elengedte.

Ich Paul Brobst, Anderleins aydem, vergich vnd tun kund fur mich
selben vnd ali mein erben allen lewten gegenburtigen vnd künftigen,
das wir üns mit gütem willen vnd mit wolbedachtem müt zü der zeit,
do wir es wol getun mochten, gar vnd genczleich vereztgen vnd fürczich
getari haben vnd verezeihén auch vns wíssentlich mit dem brife gegen
dem beschaíden Köphlein dem juden vnd gegen allen seinén érben
eins achtail weíngartens in dem Meger1er gelegen zenachts dem Pawrn
vom Wolffs mit der beschaidenhait, das ich noch mein erben noch
dnders ymants von vnsern wegen auf das vergenant achtail weingar-
tens fürbasser nymmermer dhain ansprach noch vodrung haben noch
gewinnen noch dhains rechtens darauf yehen süllen weder vil noch
wenig in dhainerlay weise, sunder das der vergenant Kophel jud vnd
sein erben sullen Iürbas das benant achtail weiugartens ledichleichen
vnd freillchen haben vnd allen iren frumen damit schaffen, verchauf-
fen, verseezen. schaffen, machen vnd geben, wem sy wellen vnd alles
das damit tün vnd handeln, das in allerbest fügt oder wolgenellet yor
ünser vnd menichlichs irrung, wann sy mich vnd mein erben darumb
ledíg gesagt habend aller der geltschuld haubgut vnd gesuech, so ich
in nach innhaldung irs geltbrifes, so sy von vns habend gehabt, darumb
übergegeben habend vnd schuldig gewesen sein. Vnd wann wir selber
aigner insigil nicht enhaben, so haben wir' vleissig gebeten die erbern,
weisen hern Gelusch Petrein zu den zeiten burgermeister zu Odenburg
vnd Conereden den Ernsten, diezeit statschreiber daselbens, das sy irew
insigil zü warer geczeugnüss an den brife gehangen habend in vnd
iren erben an schaden. Geben zu Ödenburg, nach Kristi geburde vir-
czehenhundert vnd in dem achtvndzwainczigisten jare des nachsten
montags nach Sanct Jacobs tag des heiligen zwelfboten des merern,

Bécsújhelyi városi levéltár, Scrin. N. nr. 95.
Hártya, melyről hártyaszalagon két db szürke viaszperemmel védett zöld

viaszba nyomott címerpecsét függ le, melyek közül Ernst Konrádé már kissé
töredékes. Az oklevél plicaturaján a jobb szélen ez a héber írás látható:

.''''Ir- .~~,.~ ~,.• i ,- ... I ,~- . JI
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25.

1431. október 29. Bécsújhely. Kanizsai Lászl6 gróf unokatestvérének,
Imre grófnak beleegyezésével örök áron eladja egy bizonyos összegért
Meggyes község határában Goldberg dűlőben fekvő Gerstner szőllejét

József bécsújhelyi zsidónak a szavatosság vállalása mellett.

Ich graf Lassla, graue zu dem Harrenstain, bekenne fur mich vnd
alle mein erben offerrlich mit dem brief vnd tun kund allen lewten
gegenburtigen vnd kunfftigen, daz ich wolbedechtlich mit gutem wil-
len vnd zu den czeiten, da ich das wolgetun mocht, verkaufft vnd hin-
gegeben hab wissentlich mit krafft ditzs briefs vnd auch mit willen vnd
gunst graf Embreichs, meins vettern. dafur ich mich angenemen hab,
vnsern weingarten gelegen im Vngern bei Medbisch genant an dern
Goltpergk vnd haisset der Gerstner, ainhalb zunachst Merten des
Fulczich weingarten, burger in der Eysneinstat vnd anderthalb zunachst
Sigharts weingarten von Oslupp, denselben vorgenanten vnsern wem-
garten hab ich obgenanter gmi Lassla recht vnd redlich verkaufft vnd
geben, so uorberurt ist, mit allen den nutezen, eren vnd rechten, als wir
den von alter innegehabe vnd herbracht haben, vmb ain summ geltes,
daran vns wolbenugt hat vnd sein auch desseiben geltes alles gantz vnd
gar beczalt vnd gewert, dem beschaidenn, vnserm besundern getrewn
Joseppen dem juden von Himppergk, dieczeit gesezzen in der Newn-
stat vnd seinén erben furwasser lediklich vnd freylich ze haben vnd
allen iren frvmen damit schaffen, verkauffen, versetzen, schaffen, ge-
ben vnd machen, wem sy wellent, an vnser, vnserr érben vnd menik-
lichs von vnsern wegen hindernuss vnd irrung. Wir sullen vnd wellen
auch vmb den vorgernelten weingarten ir gnedig herren vnd scherm
sein gen meniklich vor aller ansprach, alsdann solhes redlichs kauffs
vmb erbgüter recht vnd gewonhait ist in dem lannde zu Vngern. Vnd
ob in an dem obgenanten weingarten ymand dhainerlay irrung ader in-
fell tun wolt, das sullen vnd wellen wir in auch richttig machen an
allen iren schaden vngeuerlich. Vnd des zu vrkund gib ich obgenanter
graf Lassla graue zu dem Harrenstain fur mich vnd alle mein erben
dem vorgenanten Joseppen juden vnd seinen érben den brief besigilten
mit meinem anhangenden insigil. Der geben ist in der Newnstat, an
montag VOl' Allerheiligen tag nach Christi geburde vierczehenhundert
jar vnd darnach in dern ainvnddreizzigisten [are,

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1431. okt. 29.
Hártya, rnelyről hártyaszalagon Kanizsaí László gróf szürke viaszperemmel

bíró zöld viaszba nyomott kerek címerpecsétje függ le az ismeretes szárnyas
saslábbal. míg az oklevél hátlapján e közel egykorúnak látszó feljegyzés van:
Graf von Harrenstain pro Gerstner 1431., parthci k'umfjbl·iel.
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26.

1431. Kismarton. Heckel Erhard kismartoni polgár 22 font bécsi fekete
dénárt vesz fel kölcsön József bécsújhelyi zsidótól, melyet ígér a leg-
közelebbi Szent Márton napig visszafizetni, mi ha nem történne meg,
ebben az esetben minden font után minden hétre 3 bécsi dénár lesz a
kamat. Zálogul leköti a Stainmühl nevű malmát, amely Vulkapordány
és Aumühl között fekszik a Vulka vizén. Végül kijelenti, hogy minden
körülmények között készpénzben fog fizetni és sem az udvartól, sem a

kamarától nem fog érvénytelenítő oklevelet kieszközölni.

Ich Erhart Heckhel purger in der Eyneinstat vnd all mein erben
wir vergechen vnd tün kund offenlich mit dem brieff allen, den er fur-
kumt ader horerit lesen, das wir vnuerschaidenlich gelten sullen vnd
sehuldig warden sein Joseppen dem [uden zw der Newnstat vnd seinén
erben ezwayvndczwainczigk pfunt guetter Wienner phenning der swar-
ezen münnss, die wir in ader wer vns mit irem guettenn willen mit dem
brieff ermont, vnuerczogenleich ausrichten vnd beczallen sullen auff
den nachstkunftigen Sand Merten tag. Tetten wir aber des nicht, so
soll furbas von dem egenarrten Sand Mertten tag eze raitten auf ein
yedes pfunt phenning alle wochen gen ze gemech drey Wienner phen-
ning derselben münnss. Darumb secz wir im ze phant ein mull genant
die Stainniull gelegen czwischen Proderstorff vnd der Awmull auf der
Wulka, dauon man ierleich dient vierczigk phenning vnd nicht mer,
sust frey vnd ledig yor aller ander geltschuld von christen vnd von
[uden, Gieng in awer daran icht ab haubtgüts oder schadens, das habent
sew vnuerschaidenlich auf allvnserm guet, es sey eribguet oder varund-
guet, das wir yecz haben ader hinfur gewinnen, wo dew gelegen sind
nichts darinne ausgenomen, wir sein lembtig oder tod. Sy habent auch
ganezen uollen gewalt vnd rechts vns, vnser erben vnd vnser guet hin-
Iur darumb aufzehalten, ze nötten vnd ze phenten in stetten, merkten
vnd dorffern auf strass en, wasser vnd lannden allenthalben, wo vnd wie
in des stat werden mag souil vnd alslang vncz das der obgenant jud
vnd sein erben íres vorgenanten gelts alles haubtguts vnd sehadens
gancz vnd gar ausgerícht vnd beczalt werden, das ist alles mit vnserm
gutlichen willen. Wir luben vnd verhaizzen auch in mit vnsern trewn
an aides stat, das wir sew weder vmb haubtgut noch vmb schaden ader
gesuech gen hoff, gen kamer noch an dhain ander gewaltige hannt nicht
schafferr noch muenn wellen, nur das wir sew selber ausrichten vnd
beczallen wellen mit beraitten guetten Wienner phenning, die denn die
zeit gib vnd geb seind. Es enscll noch mag auch gegen disern brief dhain
andere weder betbrief, freybrief, tötbrief noch gewaltbrief nicht kraft
haben an des benariten juden vnd seiner érben wíssen vnd willen an
generde. Vnd des ze vrkund geb wir in den brief besigelt, wenn wir
ajgen insigel nicht gehabt haben, so haben wir fleizikchlich gebetten
die erbern vnd weisen den burgermaister, richter vnd ratte in der Eys-
neinstat, das sy der stat klainen insígel fur vns, fur vns (sic!) an dem
brieff gehangen habent in vnd der stat an schaden, darczw hab wir
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Ileiszichleichen gewetten den erbern Jacob Péllanter von Sand Jorgen,
das er sein ínsigel durich vnser Ileizzigen gebet willen zw geczewgnüs
der sachen an der brieff gehangen hat im vnd seínen erben an schaden,
darunter wir vns verpinden mit vnsern trewen alles, das an dem brief
geschríben stet, stetzehaben vnd zeuolfurn an geuerde, Geben zw der
Eysneinstat, nach Christi gepurde vierczehenhundert iar darnach in
dem aínenvnddreyssígísten iare,

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1431 sine dato.
Hártya, melyről hártyaszalagon két db szürke viaszperemmet védett zöld

viaszba nyomott kerek címerpecsét függ le és hártyalapon e közel egykorúnak
látszó feljegyzés található: Heckhl pro Joseph juden 1431., parthey schuldbrief,
rníg az előlapon a plicatura jobb szélén héber írás van: (Nem lévén fotokópia,
nem tudjuk :lOOzölni.)

27.

1432. július 13. Kismarton. Simon. kismartoni zsidó kismartoni házát
50 magyar aranyforintért eladja József bécsújhelyi zsidónak.

Eisenstadt, den 13. July 1432. Simon der jude zu Eisenstadt ver-
kauft ein haus daselbst an Joseph den juden in der Neustadt um 50 gul-
den Ungerisch in gold.

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1432. júl. 13.
Sajnos, ez az oklevél ma már nincs meg, hanem helyébe tévesen egy 1350.

évből keltezett hártyára írt oklevél van helyezve, amelyben Izzerli és fia Trostel
zsidók elismerik, hogy Marchburger Gottfried 200 forint tartozását megfizette.

28.

1433. maJus 6. Bécs-újhely. Nacheim soproni zsidó, Kophel zsidó veje,
ualasrunt Jakab, Schalam. és Hadigund bécsújhelyi zsidók Kanizsai László
grófnak nagyobb összeget adnak kölcsön, aki zálogul arany és ezüst
kupákat és egyéb értéktárgyakat ad át nekik. A zsidók megígé7ik, hogy
mih~lyt a kölcsönadott összeget és annak kamatait megkapják, a fel-
surolt zálogtárgyakat hiány nélkül vissza fogják adni cká» a grófnak,

akár a törvényes örököseinek.

Ich Nachheim jud des Kophel juden aiden zw Odenlbujrg, ich
iacob jud, ich Schalam jud vnd ich Hadigund jud zw ... vnser erben
vnd tun kund offenleich mit dem brief, das wir von dem edln, wolge-
bornén grauen Lasslaben . . . vmb sulhen gelschuldt, so vns sein genads
schuldig ist nach lautt eins geltbríues vns dar[umb g]ebenen ... benari-
ten vstukch, derselben stukch ich obgenanter Nachheim jud fur mein
tail an derseiben gelt[schuld] es... [gu]ldein koph hat vier markch.



Item ain silbrein koph hat sechtshalb markch vndain lot. Item ain sil-
[brein]... markch vnd zway. lot. Item ain silbrein koph gesmelczt vnd
geschikcht als ein schal, hat sibenthalb ... vnd mit all hat funifczehen
markch. So haben wir obgenant Jacob jud, Schalam jud vnd Hadigund
jud ... fur vnsern tail der geltschuld: item ein guldeins giessuas hat
zwo markch vnd ain lot. Item zwainczig si[lbrein] . " habent newn-
ezehén markch mynner ains lots. ltem ain silbrein koph hat sibenthalb
markch mynner ... sibenthalb markch. Item ein sílbrein schussel hat
zehen markch. Item ein silbrein pekch hat newnthalb m[arkch] ...
habent viervndzwanczigk markch vnd vier lot. Die yeczgenanten
silbrein stukh allem sind alle vbergejben worden] . . . sechczehenthalb
markch mynner ain lot, in solicher maynung, wan er vns ader vnsern
erben der obgena[nter] ... Lassla oder ander yemant von sein wegen
vnsere summ gelts haubtgut vnd gesuech, als vnser ge ... ist nach lautt
vnd sach vnseres geltsschulbríef, den wir von im haben, ausgericht vnd
beczalt werden . .. wellen wir oder vnser érben in die obgenanten
stukch alle vnczverczert vnd volligklichen wider inantw[urt]e[n] ...
vngeuerleích. Das geleben wir all obgenant fur vns vnd all vnser
erben in genczleich stet zu halten . " wir sein lembtig ader tod. Mit
vrkund des briefs, den wir in geben, wann wir selber aigen insigel
nicht ... [fleiss]ikchleich gebeten die erbern, weysen Leonharten den
Chastner dieczeít burgermaister zw der Newnatadt vnd Rudo[lphen] ...
statrichter vnd judenrichter daselbs, das sy irew inaigel an den brief
gehangen habent in vnd iren érben an schaden. " vns verpinten mit
vnsern trewn alles das stetzehaben vnd zu uolfurn, das an dem brief
geschriben ist. Geben in der ... an miti chen nach Sand Philippen vnd
Jacobs tag nach Krístí geburde vierczehenhundert jar darnach in dem
drewvnddreyssigisten.

Országos Levéltár Budapest, Dl. 25940.
Rossz állapotban levő hártya, melynek jobb széle már hiányzik. A pontozá-

sok e hiányokat jelzik.
Fényképmásolat alapján kíolvasva,

29.

1433. augusztus 13. Pándorffalu. Garai László macsói bán felszólítja a
pozsonyi tanácsot, hogy rá való tekintettel Musch dévényi zsidónak

minden jogos ügyében legyenek segítségére.

Ersamen, wolweísen, sunder lieben freunth! Wir pitten ewer
Ireunthschafften, daz lor den [uden Muschen, der yecz vnder vns zu
Teben sítczet, durich vnsern willen in allen seinen sachen, die er an
ewch wirt pringen vnd yor euch zu handellen hat, doczu er recht noch
rechten beweísung hat, entphellen Iasset sein. Geben zu Párndorff, an
pfingstag noch Sant, Laurenczy tag anno etc. XXXIII:-o ..

Laslaw von Gara bann zu Maczscho.
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Kívül: Den ersamen, wolweisen purgermaíster, richter vnd rat der
stat zu Prespurgk, vnsern lieben freundenn.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 30. nr. 3523.
Papiros vízjegy nélkül, zárlatán zöld viaszba nyomott kerek gyűrűspecsét

helyével.

30.

1434. május 18. Bécsújhely. Hetschl zsidó arra kéri a pozsonyi tanácsot,
hogy adósságukat [izessék meg, mert nemcsak a császárnak, hanem az
osztrák hercegnek is súlyos adót kell fizetniük és így a pénzre szük-

sége van.

Mein vndertanigen dinst beuor wist zu allen zeitten. Lieben herrn!
fili ich euch vormaln verschriben hab von meiner geltschuld wegen, da
bit ich euch noch mit vleiss, ir wellet mir die ausrichten vnd beczallen
yecz an alles verczihen, wann ich sein zu grosser nottbedarf. Wann ewr
weishait wol verstett, solt mir die not so gross nicht anligen, ich wurd
euch nicht so offt manen, wann mir wol nütczer wer, ich liess lenger
gesuech darauf gen, wann wir vnserm genedigen herren dem kayser
haben muessen geben IIII1h M guldeín, auch vnserm genedigen herren
dem herezegen auch an stewr muessen geben. Geben in der Newnstat,
an eritag in den Phingstueyertagen anno etc. tricesimo quarto.

Von mir Hetschl jud.
Kívül: Den er bern, weisen dem burgermaister vnd dem richter

vnd rate ze Prespurig, mein besundern lieben herren detur littera.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 30. nr. 3561.
Papi ros, vízjegye: körző, zártatán szürke viaszba nyomott ovális alakú gyú-

rüspecsét helyével.

31.

1434. május 25. Raysling János kismartoni polgá1' és neje, Anna 43 font
bécsi fekete dénárt kölcsön vesznek József bécsújhelyi zsidótól. Zá10gul
lekötik aMitter Zerich dűlőben fekvő szőlejüket és egy féltelek szánt6t
Salamon kismartoni zsidó telke mellett. Amennyiben e kölcsönt a leg-
közelebbi Pünkösdig nem [izetnék vissza, úgy minden font dénár után
minden hétre két dénár a kamat. A kölcsönnek jó pénzben való teljes

visszafizetésére minden biztosítékot megadnak.

Ich Hanns Raysling purger in der Eysneinstat vnd ich Anna sein
hausfraw vnd 311 vnser érben wir veriechen vnd tün kund offenleich
mit dem brief allen lewten gegenburtigen vnd chunftigen, das wir
vnuerschaidenleich suIdig warerr seinn vnd gelten sullen Joseppen
elem juden in der Newnstat vnd seinen érben drewvndvirczigk phunt
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phenning Winner der swarczen münss, dáfür wir dem benanterr -juden
Iür haupgüet vnd scháden seezen mit vnsers perkchherrenhannt des
erbern Jorigen des Müetgeben diezeit pergmaiater ih der Eysneinstat
vnseren weiugarten gelegen in der Mitteren Zericz mit nücz mit an,
des nachpaür ist Jorig Renöldt mit seinem weingarten auf ainen tail
vnd Stephan Pekerell mit seinem weingarten auf dem andern tail, da-
von man jerleich dierit zw perkchrecht vnd zw hüetlan subenvndzwan-
czigk phennig vnd nicht mer vnd ist frey vnd vnbechümert yor aller
.ander geltschüld vnd diensten gegen christen vnd juden. Auch seez
wir in zw phannt ain halbs leehén ze veld mit aller seiner zuegehorung
vnd nüezen, des nachpawr ist Schalmon der jud von der Eysneinstat,
das auch frey ist var aller, ander geltschüld gegen christen vnd juden,
der wir im ader wer vns mit irm gueten willen mit dem brief ermönt,
vnuerczogenleich zallen sullen vnd wellen auf die nachstkunftigen
Phíngsten, das ist geschehen mit des erbern mannes hannt J origen des
Fleischakcher diezeit richter' in der Eysneinstatt. Tatt wir aber des
nicht, so sol fürbas von den benariten Phíngsten zu raiten auf yegleichs
nhunnt zwen Winner phenníng zu gesuech gen vns alslang, -das wir
sew beczallen, Stuenden aber die vorgenantten phenning so lang auf
schaden, das ir der jud nicht lenger enperen wölt noch möcht vnd sein
gelt an vns vadriet, beczallen wir in dann nicht, so hat er dann ganezen
vnd vollen gbalt vnd recht die vorgenanten vnserew phannt zu ver-
kawfften, zw verseczen, wenn er wil, an alle irrung soverr vncz das der
vergenant [üd vnd sein erben íres vorgenanten gelcz haupgücz vnd
sohaden gancz davon beczalt werden. Gieng in aber daran nicht (síc!)
ab haupgücz oder schaden, das sullen sev«, haben auf vnsern érben
vnuerschaidenleich vnd auf allem vnsern eribgüt eder varundgüt, das
wir haben zu Vngern oder wo wir das haben indersbo nichez darin
ausgenomen, wir seinn lembtig oder tod. Si habent auch ganezen
gebalt vns, vnser eriben vnd vnser guetter hinfür darvmb aufzuhaben,
zw notten, zw phennten in steten, in merkchten vnd dorffern auf stras-
sen, auf wassern vnd landen allenthalben, wo vnd wie in das stat wer-
den mag so vil vnd alslang vncz das der obenant jud irs vorgenanten
gelcz alles haupgütcz vnd schaden gancz dauon beczalt werden, das ist
alles mit vnserm gutlelchen willen. Wir loben vnd verhaissen auch im
mit vnsern trewn an aides stat, das wir sew weder vmb haupguet noch
sohaden gen hoff, gen charner noch am chain andre gebaltíge hannt
nicht schaffen noch müen wellen, nüer das wir in seiber ausrichten mit
beraiten güt Winner phenníng, die dann dieselbig zeit gib vnd geb
sind. Es sol nach magauch gegen disern brief chain ander weder pet-
brief, freybrif, tadbrief nach gbaltbrief nicht chraft haben an dem be-
nanten juden wissen vnd willen an geuer. Vnd des zw vrchundt geben
wir im den brief besigelt mit der erbern vnd weisen purgermaíster, rich-
ter vnd des ganezen ratcz zw der Eysneinstat chlain anhangvnden insi-
gel, die wir darvmb vleissigkleich gepetén haben in vnd iren érben vnd
der stat an sohaden. Der brief ist geben nach Christi geburd vírczehen-
hundert jar darnach in dem vírvnddreíssigísten [ar an Sannd Vrbans
tag,
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Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1434. máj. 25.
Hártya, melyről hártyaszalagon Kismarton város szürke viaszperemmel vé-

dett zöldviaszba nyomott ép címerpecséte függ le, míg hátlapon e közel egykorú
feljegyzés olvasható: Raissling pro Joseph juden auss der Neustat 1434. Parthey
schuldbTief. Az oklevél plicaturáján jobb szélén áthúzott héber írás látható.
míg folytatólag az oklevél hátlapján viszont ez a héber írás van:

~1I,~i':"i~~tt' -e ~~ '~~~ ~": .~ '''li ~·~t·,~mt'

32.

] 436. január 25. Nagyszombat. A nagyszombati tanács kérdést intéz a
pozsonyi tanácshoz, hogy vajon azt a 43 aranyfOTintot, amelyet Kos Pál
előttük lejizetett. de amelyet Dauher István le tiltott, kifizethetik-e

Iserl és Jakab budai zsidóknak?

Vnseren wiligen dinst ezuuor erberen, weisen, Iiben frünt vnd b€-
sur-der liben günner! Wier Iasen ewer erberkheit wisen, das der Iserl
jud vnd Jocub jud von Offen hoben den erberen rnan Kosch Paul VOl'
wns geprocht vnd haben im schuld geben wmb dreívndvierczígk gul-
den im gold. Das ist er in arilawken vnd dasselbig gelt ist prait gelegen
yor den heiligen tagen vnd ewer erberkheit auff dasselbig gelt mit
ewerm prieff hat ein verpot geleget von des erbers man Stephan Daw-
hers twegen. Dorumb liben frünt wier piten eueh mit ganczem fleíss,
das ier wns mit evrer prieff wnderweísen wellet. ab man das gelt sehol
den vorgenanten juden lasen widervaren vnd geben. Geben cm Tier-
naw, on Sant Pawl convedsionis tage wnderm khlain statsigel, anno
domini etc. tricesírno V1-0.

Richtar vnd der gesworen rat der stat cm Tiernaw.
Kívül: Den erberen vnd weisen dem richtar vnd dem gesworen rat

der stat ezu Prespurgk, wnsern liben ffrünten vnd günneren.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 30. nr. 3600.
Papi ros vízjegy nélkül, zárlatán pecsételés nyomával.

33.

1436. január 30. Lehner Miklós kismartoni polgár és neje, Agota 35 és
fél font bécsi fekete dénárt kölcsön vesznek József bécsújheZyi zsidótól.
Zálogul lekötik a kismartoni házukat Fragner Lénárt és Greusser Osvát
házai között. Ha ezt a kölcsönt a legközelebbi Szent Mihály napig nem
fizetnék vissza, ebben az esetben minden font dénár után minden hétre
két dénár lesz a kamat. E kölcsönnek jó pénzben való teljes visszafize-

tésére minden biztosítékot megadnak.

Ich Niclas Léhner burger in der Eysneinstat vnd ich Agatha sein
hausfraw veriehen fur vns vnd alle vnser érben vnd tün kund allen
lewten gegenburtigen vnd künfftigen offenlich mit dem brief, daz wir

56



vnuerschaidenlicben schuldig werden sein vnd gelten sullen dem be-
schaiden Joseppen dem juden von Himppergk, diezeit gesezzen in der
Neunstat vnd seínen erben sechshalbs vnd dreizzigk phunt guter Wien-
ner phenning swarczer münz vnd der wir si oder wer den brief mit
irem gutliohem willen 'innehalt vnd vns damit mont, ausrichten vnd
beezallen sullen vnd wellen auf Sand Michels tag nachstkunfftig an
alles vercziehen, Tün wir des nicht, so geet furwaser alle wochen auf
iglichs phunt zu gesüch zwen derseiben phenníng. Fur haubtgut vnd
fur gesuch seczen wir den benariten juden ze phant mit aller vnser
erben gutern willen vnd gunst, auch mit willen vnd wíssen der erbern,
weisen ., burgermaíster, richter vnd des rats ze der Eyneinstat vnser
haws gelegen daselbs zunachts Líenharts Fragner haws vnd anderhalb
zunachst Oswalten des Greusser haws, da man von dem benarrten vn-
serm haws, des ain halbs lehen ist, mit aller seiner zügehorunge gestifft
vnd vngestífftt alle íare ierlich dínt ain phunt phenning zu rechtérn
gruntdinst vnd nicht mer, sust frey, ledig vnd vnuerkumert VOI' allem
anderm dinst vnd aller andern geltschuld gen ensten vnd gen juden.
Stunden abel' die vorgenanten phenníng so lang auf gesuch, daz ir die
egemelten juden nicht lenger enbern wolten vnd ir gelt an vns vor-
dernt, weren vnd beczallen wir si denne nicht, so habent si dann gan-
ezen vol.len gewalt vnd recht dasselb vergenant vnser haws mit aller
seiner zugehorung vnd mit allen nuczen vnd rechten hinfur ze verkaut-
fen, ze verseezen wem si wellent, crissten oder juden an vnser vnd me-
niklichs von vnsern wegen híndernuss vnd írrung alsuerre, daz die
egenariten juden ires vorgenanten geltes alles haubtguts vnd gesuchs
gancz vnd gar dauon beczalt, verrichtt vnd gewert werdént. Gieng aber
in daran icht ab, es wer haubtguts oder gesuchs, das sullen vnd mugen
si dannoch haben zu vns vnd allen vnsern erben vnuerschaidenlichen,
darczu auf allen anderm vnserm gut, so wir haben in dem lannde zu
Vngern oder ausser lannds, wo wir das haben, es sey erbgut oder va-
rendgüt, wie so das alles genant oder wa es gelegen is, níchts ausge-
nomen, wir sein lembtig oder tode. Si habent auch darczu vollen ge-
walt vnd recht vns vnd vnser érben vnd vnser güter hinfúr darumb
aufzehalden, anzeuallen, notten vnd re phendden in steten, markten
vnd dörffern auf strazzen, wassern vnd lannden allenthalben, wa vnd
wie si des bekömen mugen vnd wa in auch das stat werden mag souil
vnd also lang vnczt daz die egernélten juden íres obgenanten geltes
alles haubtguts vnd gesuchs gancz und gar dauon verrichtet, beczalt
vnd gewert werdent, das ist alles mit vnseren gutlichern willen. Wir
geloben vnd verhalssen in auch mit vnsern trewn an aydes stat, daz wir
si weder vmb haubtgut noch vmb gesuch gen hm, gen charner noch an
dhain arider gewaltige hant nicht schiken noch müen wellen, nur daz
wir selber si ausrichten vnd beczallen mit beraiten guten Wienner
phennigen, so vorbegriffen ist. Es ensol auch noch mag gegen dem
brief dhain anderr weder betbrief, freybrief, gegenbrief, panbrief, tot-
brief, quitbrief, vrlaubbrief noch gewaltbrief nicht krafft haben an
der egemelten juden gutern willen vnd wíssen an alles generde. Vnd des
zu warer vrkund geben wir in den brief besígílten, wan aber wir sel-
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ber nicht aigen ínsígil haben, so haben wir fleissiclich gebeten die ob-
gemelten erbern, weisen.. den burgermaíster, richter vnd den rate
ze der Eysneinstat, daz si derselben stat klain insigil fur vns an den
brief gehenkt haben, daründer wir vns williglich verbinden mit vnsern
trewn war stetzuhalden vnd ze uolfürn alles das, so an dem brief ge-
schriben stet der benanten stat ze der Eysneinstat vnd allen andern
ausserhalb vnser ane schaden. Der brief ist geben nach Crist gebürde
vierczehenhundert jar darnach in dem sechsvnddreissigistem j aren an
montag yor Vnser fraun tag der liechtmess.

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1436. jan. 29.
Hártya, melyről hártyaszalagon Kismarton város szürke víaszperemmel vé-

dett zöld viaszba nyomott kerek és kopott címerpecséte függ le, hátlapon e közel
egykorú feljegyzéssel: Lehner pro Joseph juden 1436. Par they schuldbrief, míg
előlapori a plicatura jobb szélén e héber írás látható:

~"t::p~:~~ ~l' ~::n~'t::'~:;"S ~~ "'i: "1l'~:"TSt~P';

34.

1438. február 11. Kisan nagymartoni zsidó és neje, Rendel elismerik,
hogy abból a 84 font dénár összegből, amellyel Frakn6i János és Pál
yrófok, valamint szolgájuk, Linczer János tartoztak nekik, Fraknói Pál
gróf özvegye, Anna asszony az elhunyt férjére eső részt a kamattal

együtt hiány nélkül megfizette.

Ich Kysaan der jud, diezeit gesessen zu Mertersdorff, ich Hermdel
sein hausfraw, veriehen vnd tuen kund offenleich mit dem brieff fur
vns vnd fur all vnser erben vnd nachchommen von der geltschuld wegen
der víervndachczíg phunt phennig, so vns dann schuldig sind die wol-
geberen herren, her Hanns graff vnd graff Paul zum Vorchtenstain vnd
auch Hanns Linczer ir diener vnd aH ir érben, darumb wir ain brieff
haben von in allen drein, vmb dewselben summ gelts mitsambt dem
schaden vnd gesuch, der dann darauf gangen ist, hat vns die edel frawe
frau Anna, graff Paulen seiigen witib anstat des benanten graff Pauln
kinder íres tails gancz ausgerícht vnd beczalt. Darumb sag wir si vnd
ir erben vmb irn tail ganncz quidt, 1edigvnd Ioss hinfur nymermer kain
an:sprach noch uodrung darumb ze habenn noch gewynnen weder mit
briefen noch mit recht noch dhainerlay ander kuntschaft in dhainerlay
weis vngeuerleích, Wer aber, das hinfur der obgemelt brieff oder ander
brieff icht darumb auschommen, die da lauttund wern von graff Pauln
seligen eder seínen chindern, auch seinen érben vnd nachkommen vmb
welherlay geltschult, das wer dy da lautteten mit benanten Kysaan
dem juen, Henridel meiner hausfraun, vnser bayder erben vnd nach-
chommen, solich brieff sollen hintur chain kraft habenn, wider sew
besunder all tod vnd ze brechen sein. Des ze vrchund geb wir in den
brieff besigelt mit des erbern vnd weisen Oswalt des Moser, diezeit
dez rats der stat zu Odenburg vnd auch Vlreich dez Pühel, diezeit
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gesessen daselbs, bayder anhanngunnder insigel, die si durch vnser
fleíssigen gépet willen zu geczeugnuss der s:a.chan den brieff gehanngen
haben in vnd irn érben an schadenn, darunder ich mich obgenanter
Kysaan jud mit meiner hanndtgeschrift treuleich uerpint mit meinem
[udischen treuerr anstat méín selbs, darczu anstat Henndel, meíner
hausfrawen, auch vnser bayder erren vnd nachkommen alles daz stet
vnd vnczbrochen halden, so yor an dem brieff geschriben stet, darczu
hab ich gepeten den beschaiden Joseph den Sündel, diezeit gesezzen zu
Odennburg, das er sich auch zu geczeugnuss der sach mit seiner hannt-
geschriít vnder der benariten herren insigel auf den brieff vetschriben
hat im vnd seinen erben an schaden, Geben nach Crístí geburde vier-
czehenhundert [ar darnach in achtvnddreyssigísten jarenn an erchtag
nach Sannd Dorothea tage.

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1438. febr. ll.
Hártya, melyről hártyaszalagon két db szürke viaszkeretben zöld viaszba

nyomott kerek és ép címerpecsét függ le, míg hátlapon ez a közel egykorú fel-
jegyzés található: quitbrief von Kisaan judn auf dy grauin von Vorchtenstain
1438, sonnst partheyen. Előlapori a szöveg alatt úgy a bal, mint a jobb oldalon
ez a héber írás látható:
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35.

1440 táján. Buda. Genigler István egyik pozsonyi ismeráséuei közli,
hogy Ferenc, a budai Nagyboldogasszonyról c. templom plébánosa, nagy
ezeretettel fogadta. Említés történik Rot Miklósról, aki 53 aranyforinttal
adósa egy pesti zsidónak és 5 évi kamattal is hátralékban van. Ezzel
kapcsolatban Rot Miklós a pozsonyi tanács okleuelét kérte tőle, mit
azonban nem adtam át neki, nehogy én is mirulen. bizonyíték nélkül
~n.~ra?:jak.Ame~ny~b:n ~oz~onybó.~ hajó. indulna Bu~á~a,. -:zzel lehetqleg
kuldJek el az mgosagatt es a konyvett, ha nem tranyttották azokat

Nagyszombatba.

Carissime frater et domine mi predilecte! Audivi de vestra invali-
tudine sew infirmitate, de qua conpacior vestre honorabilitati ex íntimis
cordi:smei visceribus , ut de propriis et utinam dignus essem ante oculos
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mayestatis divine ad interpellandum pro vestra sanitate. Hoc facerem,
sed de propria tamen spero fiducialiter in dominum deum, ut ipse dabit
mihi postulacionem meam non meis meritis, sed sua magnamina et
benignitate de vestre honorabilitatis salute ad laudem ipsius et utili-
tatem vestram. Item notifico vestré honorabilitati, quod prius scrip-
seram vobis, de qua sic puto, quod nichil sit expeditum in illis, sed
illa, que iam scribo, illa percipiatis valde bene et dicatis sewamíttatís
cives scire vel legere, quod scribo, ut et ipsi sciant, quod in veritate
non vellem libenter eorum malum vel dampnum, nisi soli non vellent
curare, quod vero dampna mea non possum sic ita leviter perdere.
Sciatis, quod me iam hic stabilivi cum magistro Franciseo plebano ad
Beatam virginem Bude, eius favore et honore bene tractor de gracia
dei. Super hoc sciat vestra honorabilítas, quod Rott Nicl amicus meus
hic Bude mecum fuit et petivit a me Iitteram civium, nostrorum domi-
norum et proposuit mihi, quomodo vellet sibi invenire unum dominum,
mediante quo et vigore huius huc ipse se vellet vindecire et dominos
cíves véstros dampnificare etc. Eciam modum induxit, de quo esset lon-
gum narrare, quia eciam habuit me vocatum ad judeum, cui ego pecu-
niam dedi et repercepit ad se fidedignas personas tam de consilio, quam
extra consilium civitatis Pesthiensís, ubi idem judeus moratur et requisi-
vit judeum manifeste, utrum domini cives solvissent eundem pro eo,
quod sumpserunt, non, sed si domini cives poterint probare, quod ali-
quid mihi dederunt, hoc volo vobis defalcare. Ex eis istis intelligo ju-
deum non esse solutum ad voluntatern suam, sed puto in parte, quia
iudeus computat de capitali pecunia LIll florenos et de usura ad V
annos. Ista omnia vult habere in bonis Rot Nieel. Istis auditis Rot Nicel
secundaria vice peciit litteram dominorum, ut illam sibi darem. Cui
habui me excusatum dicens, si reciperetur ter invia littera, tunc nec
ego, nec tu essemus soluti, quia ego pecuniam meam sumptam nolo per-
dere, qui mihi respondit et quomodo si portabo vobis pecuniam vestram,
utrum dabitis mihi litteram, dixi, si portabis, non possum ter contra-
dioere, sed dabo. Ex quo igitur domini cives ipsum Rot Nicel vieerunt
judicio eorum, ut ego intellexi et quomodo ipsi suum dampnum debent
ab ipso conservare, quis ista permíserit, ignoro, unum scio, quod nul-
Jam ... 1 sed unam dedit uxori, aliam minori filio suo vel maiori, ut puto,
sub spe etc. Molo ... 2 dominorum adhuc habeo et LXXVII fl. auri,
exspecto, si ipsi dabunt mihi propriis ... 3 bonis Rot Nikel, Ego sum
iterum contentus, quod iam possunt facere post vinderniam arestatis
bonis suis, videlicet Rot Nikel, quod si non et si venerit Rot Nicel PJ;
portabit mihi florenos meos ...• portabit sibi dare litteram, quam mihi
presentabit, quia dampnum meum vere non perdam. Itern peto, si ali-
quis descendet cum una navi, rogo, ut res ad vestram honorabilitatem
noviter dimissas per me ... 5 velitis destinare eciam libros dudum ibidem
dimissos, si non destinastis ad Tirnaviam. Eciam rogo de summa corde,
quod virgo benedicta conforrriet vos in sanitate corporis et anime ad

I utána kb. 5 szó, 2 utána kb. ismét 5 szó, 3 utána kb. ·1szó, '. utána egy szó,
:, utána egy szó részben kítörve, vagy elrnosódva,
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tempora longiona amen. Scripta Bude apud ecclesiam parochialem beate
Marie deipare virginis in die Sancti Luce ewangeliste.

Stephanus Genigler.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 34. nr. 5008.
Szúrágott és penészfoltos papiros vízjegy nélkül, melynek címzését ma már

kiolvasni nem lehet, zárlatán szürke viaszba nyomott kerek gyűrűspecsét töre-
dékével.

36.

1440. szeptember 5. Bécsújhely. Zirker Keresztély ígéri, hogya zsidók-
kal mituien. kapcsolatot megszüntet mindaddig, amíg úrnője, Fraknói
Pál gróf özvegye, Anna, velük az ügyét nem rendezi. Ha nem tartasui

be ígéretét, úgy annak minden következményét viselni fogja.

Ich Christan Zyrkger bekenn, als ich mich mit der edeln, wolge-
boren frawen, frawn Annen grefin zum Vorchtenstain, weilend des
edeln, wolgeborn herren gmi Paulens grafen zum Vorchtenstain seli-
gen wytib, meiner gnedigen frawn, verzichtet nach lauth des briefs,
so ich von irn gnaden hab, das ich mich hinfur von datum des briefs
vor den juden innhaben, gelaitten oder huetten wil vnd sehol, ali die-
weil vnd sich die obgenant mein gnedige fraw mit in nicht verrícht
hat, damit ich in derselben zeit vnd weil von den juden in kain verpot.
aufhaldung eder venkchnuss nicht komb. Ob aber ich mich also dauor
nicht huettet vnd daruber in solher egemelter zeit von den [uden be-
kumbert wurd, so wil vnd sol des die egenant mein gnedige fraw ir
erben, auch ali die iren von mir vnd meinen erben vor aller ansprach
vnengolten sein vnd b1eiben getreulích vnd vngeuerlich. Des zu vrkund
so gib ich der oftgenanten meiner gnedigen frawen den brief besigel-
ten mit meinem aigen anhangundem innsigel vnd mit des edeln Hannsen
des Weidaher, gesezzen in der Newnstat anhangundem innsigel, der das
durch gezeugnuss vnd meiner vleissiger beth willen getan hat im vnd
seiner erben an schaden. Geben in der Newnstat, an montag nach Sand
Gilgen tag, nach Christ gepurd im vlerczehenhundertisten vnd vier-
czígistem jare.

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1440. szept. 5.
Hártya, melyről hártyaszalagon két szürke viaszperemmel védett és zöld

viaszba nyomott. címerpecsét függ le. Az első címerpecsétnek csak a körirata ép,
míg maga a címer már kitörött. Az oklevél hátlapján e közel egykorú nak látszó
feljegyzések találhatók: 1., ain verschreibung von Zirker der juden halbn 1440;
Sunst partheybrief, 2., fremd person verschreibung.
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37.

1441. február 26. Eber Gáspár bécsújhelyi városbíró figyelmezteti Re-
neiss István pozsonyi városbírót és a tanácsot, hogy sem Sungen Ulrik
mészáros, sem Miklós öreg harmincados még nem fizette meg Hetschl
zsidónak az adósságát. Bízik abban, hogy nem kell megtorlást alkal-

mazni.

Erber, weis mein willig dinst wisset beuor! Mich hat anbracht
Hetschl jud hie in der Newnstat, nachdew vnd ich euch vormallen ver-
schriben hab von des Sungen Vllein wegen des fleischaker vnd Níkolae
alter dreysker wegen, wie im noch von in paiden kain ausrichtung
noch nicht beschechen &!y, das mich vnbilleich dunket. Noch solher
klag bit ich euch noch mit sunderen fleis, ir wellet die euren vnder-
weisen, das sy meins genedigisten herren juden ausrichten vnd vnklag-
haft machen. Beschech aber des nicht, so must den dem juden gunnen
der ewrs herren darumb aufzehalten. Aber ich getraw euch wol, ir
wellet es darzu nicht komen lassen. Geben an suntag yor dem Vaschang-
tag, anno domini etc. XLI. jar.

Caspar Eber statrichter in der Newnstat.

Kívül: Den erbern, weisen Steffan Renas statrichter vnd den gan-
ezen rot der stat zu Prespurkch detur littera.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 30. nr. 3756.
Papiros vízjegy nélkül, zártatán födött kerek alakú gyűrúspecséttel.

38.

1441. április 3. Uszor. Rozgonyi István pozsonyi főispán felszólítja a
pozsonyi tanácsot, hogy a királynő rendelete értelmében a zsidóknál

levő zálog tárgyait neki adják ki.

Circumspecti et providi viri, amici nostri carissimi! Reducatur
vestris amiciciis in memoriam, quomodo nuperrime serenissima domina
nostra graciosa suis litteris mediantibus vobis mandaverat sew reti-
niaverat, qualiter nobis pignora nostra inibi Posonii per nos, quam
eciam per familiares nostros impignoratas (sic!) judeis ibi existentibus
nobis extradari facere debuissetis. Eapropter adhuc et nos vestras ami-
cicias attencius requirimus, nam et si ipsa serenissima domina nostra
graciosa per véstras amicicias nobis extradare non permisisset, eciam
in vobis talem specialissimam gerimus confidenciam, quatenus nobis
per ipsos judeos nostra pignora restatueri facere velletis. Igitur amici
nostri carissimi quidquid in premissis facere pretenditis, nobis signi-
Iicetis, ut et nos domine nostre gracíose superinde rescribere valeamus.
Datum in villa Vsor, feria proxima post dominicam Judica, anno domini
M-o CCCCXLI-o.

Stephanus de Rózgon comes Posoniensis.
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Kívül: Circumspectis et providis viris judici, juratis elvibus civi-
tatis Posoniensis, amicis nostris carissimis atque honorandis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 30. nr. 3766.
Papiros, vízjegye annyira csonka, hogy nem állapítható meg az ábrája, zár-

latán zöld viaszba nyomott kerek gyűrűspecsét helyével.

39.

1441. augusztus .7. Bécsújhely. IV. Frigyes római király meghagyja
a bécsújhelyi tanácsnak, hogy a minoriták fertályában néhai Lemplein
zsidó házát, amely reá szállt, Köpflein soproni zsidó szomszédságában,
telekkönyvileg írják ácsmestere, Greiferibergi Konrád nevére, mivel

. azt neki adományozta.

Wir Fridreich von Gotes gnaden Römischer künig, zu allen zei-
ten merer des reichs, herezeg ze Österreich, ze Steir, re Kérnden vnd
ze Krain, graue ze Tirol etc. embíeten den erbern, weísen, vnsern ge-
trewn, lieben .. dem burgermaister vnd rate me zu der Newstat vnser
gnad vnd alles gut. Wir lassen ew wissen, daz wir vnsern getrewn mais-
ter Kunczen von Greuenperg, vnserm czymmerman, das haws me in
Mynnerbrüder viertail zwischen Albrechten Sachsen des kramer vnd
Köppfleins des juden von Odenburg hewsern gelegen, dauon man jer-
leich dient sechs pfenning zu gruntrecht vnd nicht mer, das weilent
Lempplein des [uden gewesen vnd vns veruallen ist, von sundern gna-
den vnd seiner dienst wegen gégeben haben nach lautt vnsers briefs
im darumb gegeben. Emphelhen wir ew vnd wellen ernstlich, daz ir den-
selben vnsern czymmerman vnd sein erben darumb in ewr gruntpuch
nach desselben vnsers briefs innhalttung nucz vnd gewer schreibt, als
dan darczu gehört vnd gewöndleich ist. Daran begeet ir vnser maynung.
Geben zu der Newnstat, an montag nach Sant Sixten tag anno domini
etc. quadragesimo primo, vnsers reichs im andern jare.

commissio propria domini regis.
Bécsújhelyí városi levéltár, Scrin. N. nr. 33/2.
Papiros vízjegy nélkül, hátlapjára nyomott födött királyi titkos pecséttel.

40.

1442. január 27. Sopron. Kophel bécsújhelyi zsidó a soproni Zsidó-utcá-
ban fekvő házát a toronnyal együtt 100 font bécsi fekete dénárért el-
adja Ebersdorfi Zsigmond soproni város kapitánynak Sopron város szo-

kása szerinti szavatosság vállalása mellett.

Ich Kopphel jud, dieczeit gesessen in der Newnstat, vergích fur
mich selbst vnd fur all mein erben vnd tun kund allen den, die den
brief lesen oder horend lesen, dye nu lebend vnd hernach künftig sind,
das ich mit gutem willen vnd mit wolbedachbem mut zu der zeit, do ich
das mit recht wol getun mocht, verchault hab mein haws mit dem turn
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gelegen in weilend der Judeagassen an ainern tail zenachst Kristan des
Pékchen haws vnd an dem andem taíl zenachst heren Woligangs, Hann-
s-en des Pogner sun, haws vnd stösset hinden an Caspam des Fleisch-
hakcher vnd des Wandler heüsern, Das vergenant haws hab ich recht
vnd redlich verkauft vnd geben mit allen den nüczen, zugehorungen,
eren, gewonhaiten vnd rechten, als ich das vnuersprochenleich her-
pracht hab vnd mit alter herkomen ist, vmb hundert phunt Wyenner
phenning der swarczen munss, der ich gancz vnd gar verricht vnd
gewert pin, dem wolgeberen herren. hem Sigmunden von Eberstarff
zu den zeiten haubtman der stat zu Odenburg vnd seinen erben dasse1b
haws mit allen zugehorungen, so uor geschriben stet, furbas ledikleich
vnd freyleich zu haben vnd allen iren frumen damit ze schaffen, ver-
chauffen, verseczen, schaffen, machen vnd geben, wem sy wellen vnd
alles das damit tun vnd handlen, das in allerpest fueget oder wolgeuel-
let vor menikleichs irrung. Vnd pin auch ich vorgenanter Kopphel
jud mítsambt allen meinen erben vnuerschaidenleich des egenarrten
hawses mit allen nuczen, zugehorungen, eren, gewanhaiten vnd rech-
ten, so dann vorgeschriben stet, des vorgenanten wolgeboren heren,
hem Sigmunds von Eberstarff vnd seiner erben oder wem er das schafft,
macht oder gibt, so uorgemelt ist, rechter gwer vnd schermen fur all
ansprach vnd freyen in auch jar vnd tag, als der stat Odenburg recht
vnd gewonhait ist. Auch spréchen wir in das vergenant haws ledig vnd
frey yor aller gult vnd geltschuld. Wer aber, das in Iurbas in der vor-
genariten zeit icht krieg eder ansprach daran auferstuend, von wem
das wer mit recht oder ob in mit recht daran icht abgíng, was sy dei
schaden nemend. das sullen wir in alles ausrichten vnd widerkern an
allen iren schaden vnd sullen sy das haben auf mir vnd meinen erben
vnuerschaidenleich, darczu auf allen vnsern güetern, erbgüetern vnd
varundgüetetrn, so wir haben in den landen zu Vngern, zu Österreich,
zu Steyl' oder wo wir die haben, in dem allen nichtz ausgenomen, wir
sein lebentig oder tod. Vnd das der kauf also stet vnd vnczerbrochen
beleib, darüber so gib ich dern benariten wolgeberen herren, hem Sig-
munden von Eberstarff vnd seinén erben in den rechten, so var ge-
schriben stet, den brief zu ainer waren offen vrkund der sach besígel-
ten mit der erbern, weisen Oswalden des Moser zu den zeiten burger-
ma'ster der stat zu Odenburg vnd Conrads des Ernsts zu solichen zeiten
statschreiber daselbs bayder anhangunden insigeln, die ich vleizzik-
leich darumb gepeten hab, das sy ire insigel der sach zu warer ge-
czeugnuss an den brief gehangen haben in vnd iren érben an schaden
vnd darunder ich mich vorgenanter Kopphel jud vnd für alI mein erben
aller obgeschriben sach verpind mit meinem trewen alles das war vnd
stet zu halden, das an dem brief geschriben stet. Der geben ist zu Oden-
burg, an samstag nach Sand Pauls tag der bekerung nach Kristi gepürd
vierczenhenhundert vnd in dem zwayvndvierczikgisten jare.

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1442. jan. 27.
Hártya. melyről hártyaszalagon két, szürke viaszperemmel védett, zöld

viaszba nyomott címerpecsét függ le, míg az oklevél hátlapján ez egykorúnak
látszó feljegyzés van: Kropfl jud pro Eberssdorii 1442., parthei khou],
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41.

1444. február 17. Köpcsény. Sulevici Kepler János közli a pozsonyi ta-
náccsal, hogy egy pozsonyi zsidó már járt a zsidónőnél, kinek meg-
mondta a maga véleményét. Amennyiben a másik zsidónő is hozzá

jönne, úgy kívánságttk szerint fog cselekedni.

Meyn Iruritlichen dinst czuvor libin hern vnd nachparn! Ewr ver-
schreyben han ich wol vernomen, als ir mir schreybit von der judn
wegin. Nw lass íchewch wyssin, daz alz hewte eyn jude von Prespurg
bey yn gewest ist vnd mit yn gereth vnd ich demselbn [udn hab lassen
meyne maynwng dirgeben vnd her wirt is wol an ewch bringen. Auch
libin hern, wen dy andern judin czu mir 'kemen werden, ich wel mich
durch ewern willin lassin gelymplích fynden vnd bit ewch, ir wold
mirs yn vbil nicht wermerken. Gegeben czu Katcze, an mántage noch
Valéntini yn XLIII!. jar.

Hanns Kepler von Zwlewicz.

Kívül: Den erbern vnd weysin dem richtir vnd dem rate der stat
czu Prespurg, meynen hern vnd guttin nachperen.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 31. nr. 3869.
Papiros vízjegy nélkül, zárlatán zöld viaszba nyomott kerek gyűrűspecsét

töredékével.

42.

1445. auqusztus 11. Türding. A türdingi bíró közli a pozsQnyi v4ros-
bíróval, hogy Ung er Miklós t(l{}Q,dja, hogy bármusei is tartQz1Uka gráci
származású Hendel zsidónak. A. zsidó jöjjön el hozzájuk és igazságot

fog kapni.

Vnszern frewnlichen vnd willigen dinst czuvor ersamen vnd fur-
sichtígen herrn richter vnd burgernl WirLaszen. euch wíszen, als ir
vns yor scribein habt von des [uden wegen, der genant ist Rendel von
Grecz, zo laz wir euch wiszein dy wortenwung, dy er thwt vnd dem
Nicklas Vnnger, del' sprícht, er sey ym nichts schuldig, Za pit wir euch,
daz der jud kom get). Thwrding vnd der weys das mit guten kwnck-
schafft, So vol virym genuokt thvn, als vil vir seyn gwt winden. Geben
czu Thwrdíng, am mittichen nach Sant Lawreneerr tag anno dornini
etc..XL quinta etc.

Richter vnd burger czu Thwrding, YI'
vílligen dinst czu aller czeit, --

Kívül: Dem ernamen vnd fwrsichtigen man, richter vnd burgern
ze Pressburgk,

5 Zsidó oklevéltár VIlI.



Pozsonyi városi levéltár, Lad. 31. nr. 3944.
Papiros vízjegy nélkül, zárlatán szürke viaszba nyomott nyolcszögletű gyű-

rospecsét töredékévei.

43.

1446. november 10. Nachem, Mair, Abrahám és József zsidók, mindnyá-
jan Kophlein zsidó vejei, elismerik, hogy Bertalan borsmonostori apát
elődjének, Péter apátnak adósságát, összesen 125 forintot lefizette, miről
ót nyugtatják, de megjegyzik, hogy kamatot nem számítottak fel, mivel

azt IV. Frigyes német királyelengedte.

Ich Nachem, ich Mair, ich Abraham die juden, Kophleins ayden vnd
ich Joseph der jud zu der Newnstat gesessen, auch Kophleins ayden,
bekennen vnd vergehen anstat des yeczbenanten Kophleins des juden
vnd seiner erben, auch für vns vnd fur ali vnser erben ... sum guldein
vnd geltes, so her Peter weylend abtt des gothauses Sand Marienperg ...
gedechtnuss, nu abtt der erwirdig herr her Bertelme, ali ir richter, pür-
gel, selbsgescholien vnd holden, sy siczen hinder dem benariten abtt
oder habend sich fuder gezogen, ir erben vnd nachkomen dem benariten
Kophlein dem juden vnd seinen erben nach innhaldug eines geltbriefs,
so der benant Kophel jud vnd sein er ben von in darumb habend schul-
dig beleibend vnd dieselb summ guldein nach innhaldung des gelt-
brifes ettlichew jar auf teglichen sebaden vnd gesuch gestanden ist.
Nu hat angeséhen der allerdurchleuchtigist der Romisch etc. kunig,
vnser allergenedigister herre des egedachten hem Bertelmes abtt an-
dechtígs vnd diemutigs gebet vnd hat in sein gotshaus, al l sein richter,
purgel, holden, ir érben vnd nachkomen des gesuchs, der solichew jar
d.arauf gegangen ist vnd hinfur darauf gegangen... einem genad vnd
freybrieff gencz1ich geschafft ledig vnd frey zu sein nach innhaldung
des g[enadbr]iefs darumb gegeben. Nu hat vns yecz zu rechter zeit
vnd weyl der benant her Bertelme abtt ... gothaus an derseiben
haubtsum des geltbrifes ausgericht vnd beczalt hund[ertvndfuniff-
v]ndzwaintzig guldein vnd sagen auch den vorgenanten abbt, land Ma-
rienperg, das ... richter, purgel vnd holden, erben vnd nachkomen der
egedachten hundert vnd funiffvndzwaintzig guldein genczlich quitt, le-
dig vnd los yor aller ansprach vnd sy vns dann die lestt zalung, aber
nach innhaldung des genadbriefes hundert vnd funíffvndzwaíntzig gul-
dein ausrichtend vnd beczalend, so sol dann fürbas der benant Kophel
jud vnd sein érben an sew nicht mer phlichtig sein ze uordern alsuerr
vnd die lestt zalung nach ausweysung des genadbrifes nicht vbertre-
tend. Mit vrkund besigelt mit der er bern , weysen Oswalds des Moser,
diczeit bürgermaister zu Odenburg, Zeonhards des Aynweigs des rats der
stat daselbs vnd Conrads des Ernsten burger daselbens, die wir darumb
mit vleís gebeten haben, das sy irew innsígel zu warer gezeugnuss auf
disen brief gedrucht habend in vnd iren erben an schaden. Wir verpin-
den vns auch vnder den egenanten innsigeln mit vnsern geschrifftlichen
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[udíschen innsigéln alles das war vnd stetzuhalten, so dann vorgeschríe-
ben stet. ekben zu Odenburg, an Sand Mertten abend des heyligen bi-
schoff anno domini etc. quadragesimo sexto.

Országos Levéltár Budapest, Dl. 34988.
Rongált papíros, mely fel van ragasztva egy másik papirosra, de ki lehet

venni, hogy hátlapján 3 db címerpecsét volt rányomva és ugyanitt ez egykorú
feljegyzés olvasható: die juden sind pezalt. A pontozások a kitöréseket jelzik.

44.

1447. március 13. Pozsony. A pozsonyi káptalan Reneis István pozsonyi
városbíró és List István tanácsos kérésére egyszerű formában átírja
Erzsébet királynőnek 1441. március 13-án kelt és a zsidók adózására

vonatkozó okleuelét,

Nos capitulum eeeleste Posoniensis memoríe commendamus, quod
circumspecti viri Stephanus Renas judex ac Stephanus List juratus civis
civitatis Posoniensis nostram personaliter venlentes in presenciam ex-
hibnerunt nobis quasdam litteras serenissime principis domine Elisabeth
regine Hungarie etc. patenter confectas et sigillo eius secreto sub-
apprenso consignatas, in cuius margíne superiori ita stat scriptum:
"conunissio propria domine regine" petens nos debita cum instancia,
quatenus tenorem earundem litteris nostris inseri et transscribi facere
dignaremur, quarum tenor per omnia talis est: (Erzsébet királyné 1441.
március 13-án Pozsonyban kelt oklevele, kiadva MZSO. I. 142. sorszám
alatt.) Nos igitur [ustís et legitimis dictorum Stephani Renas judicis ac
Stephani Lístí jurati civis peticionibus ... 1 communis íusticíe favora-
biliter inclinati easdem Iitteras reginales non rasas, non cancellatas, nec
in aliqua sui parte viciatas, sed omni prorsus suspicionis vicio carentes
de verbo ad verbum ... 2 et augmento presentibus litteris nostris inserí
fecimus et transscribi uberiorem rei adcautelam. Datum Posonií, feria
secunda proxima post festum beati Gregorii pape anno domini mille-
símo quadríngentesímo quadragesimo septimo.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 16. nr. 1297.
Kissé rongalt papiros, melynek vfzjegye: körben kétkarú mérleg három-

szögletű csészékkel, hátlapjára szürke viaszba nyomott kerek káptalani pecsét
töredékévei és ugyanitt az alsó szélen ez egykorú feljegyzéssel: transsumptum
super taxa judeorum.

1 egy szó, 2 kb. 2 szö kitörve.
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4.5.

1447. november 20. Sopron. A soproni tanács azzal a kéréssel fordul a
pozsonyi tanácshoz, hogy mivel Gutai György özvegye Margit, aki most
Ainweig Lénárd soproni polgár neje, a városukban lakó Muschel zsidó-
nál fennálló adósságát ki akarja fizetni, ezt tegyék lehetővé. Amennyi-
ben a zsidó nem akarná felvenni a pénzt, kamatot az első figyelmezte-
téstől kezdve nem fog kapni és az esetleges károsodásért is a felelősséget

ő fogja viselni.

Ersam, gal' fürsichtig, namhaftig vnd wolweise vnser freuntlich
dinst sein ew beuor l Als wir ew dann vormals auch zugeschriben
haben von wegen der geltschuld, so die ersam fraw Margret, Leonhardts
des Aynweigs, vnser mitburger hausfraw, die weylent Gorgen von Gutta
auch elichen gehabt hat, Muschel dem juden von Rakolsburg, Jacobs
des. juden aidem von Ofen nach innhaldung zwair geltbrief vnd phand-
brif schuldig beleibt , dieselb vnser mitburgerin vor vnd auch ycz den
benanten juden gal' willig ist zubeczalen vnd darumb der phand ains,
so dem egemelten juden versaczt sind, nach merkchlichen iren scheden
verkaufff vnd den erkchen zu vnserm statrichter mit vnserrn wissen
genczlich nidergelegt hat, als wir sy dann vormals auch verschriben
haben, ydoch so vermairiet sy sich von den egenanterr juden genczlich zu
müssen vnd darumb so bitten wir €'Wrnachberlich lieb der weishait in
vleis vnser dinste guts vnd sunders vertrawns, ir wellett darob sein,
damit ewr jud von ewer weishait vnderweyset werde vnd auch mit im
in ernst wellet schaffen, damit er solich pillich vnd glimphlich zalung
aufnem bey vns auf vnsern gründen, da dann die phand gelegen vnd
versaczt sind vnd sich der offtgenant jud nach solicher ewer vnder-
weysung her zu vns füeg. Begert er dann gelaits vnd sicherhait, des
sey wir im willig zu senden vngeuerlich. Dann so wellen wir de ent-
zwischen in vleis vnd getréulich damit helffen vnd raten, das sy glimph-
lich vnd güt1ich miteinander in richt vnd aynigung komen. Beschech
aber, das er solich pillich zalung nicht aufnemen wold, &0 vermairit die
egenant vnser mitburgerin vnd bitt ew vnd auch vns des ingedenkch
zü sein, das sy dem egernélten juden hinfür sider des ersten anbots
vnd auch von gegenbürtígen zeit hinfur dhainen gesüch nicht schuldig
sey vnd melt auch, enphing sy dardurch vnd hinfür darnach icht scha-
dens von wegen der phand, auch des. nidergelegten gelts, so welle sy
solich scheden zu dem egenariten juden süchen vnd eruordern. Ver-
schribnew antwurtt begern wir von ewr weishalt widerumb zu wíssen.
Geben zu Odenburg, an nachstenn montag nach Sand Elspe-ten tag anno
etc. XLVII.

Burgerrnaister, richter vnd der
rat der stat zu Odenburg.

Kívül: Den ersamen, gar fürsichtígen, namhaítigen vnd weisen dem
burgermaister, richter vnd dem rat der stat zu Prespurkch, vnsern liben
nach tgebauren.
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Pozsonyi városi levéltár, Lad. 3l. nr. 4084.
Papíros, vízjegye: kétkarú mérleg háromszögletű csészékkel, zárlatán zöld

viaszba nyomott városi kisebb pecsét töredékévei.

46.

1450. február 12. Bécs. Pogusch Péter arra kéri a pozsonyi tanácsot,
hogy Wolfl budai zsidón hajtsák be a követelését, akiért Asm:el és más

pozsonyi zsidók szavatosságot vállaltak.

Erberen, weysen, Iíbnn hern! Ich tue ewr weishalt ze wíssen, das
ich Wolifl dem juden von Offen ain summa gelt gelichen hab, dafuer
Asmel jud vnd ander ze Prespurg mein parig sind vnd ich dem Flin-
senn, irem richter vormaln awch darvmb geschriben hab vnd ich des
gelts noch kainer antwurt von in nicht bekomen mag, des ich mit pot-
schafft, zerung ze grásem schadenkomen pin vnd noch tegleich sohaden
nym. Pit ewr weyshait mit ganczm vleízz, ir wellet darab seinn, das ich
vmb solich gelt vnd schadenn von yn entricht werd, das wil ich vmb
ewr weyshayt álczeit gem verdienén. Geschech awer des nicht, 80 mag
ewr weyshayt versten, das ich solich mein gelt vnd schaden vnpilleich
verliere. Ewr verschreibem antwurt lasset mich wider wíssen, Gebem
re Wienn, an phincztag vor dem Faschangtag anno etc. in dem funf-
czigisten jare.

Peter Pogusch.

Kívül: Den erberen, weysen richter vnd dem rat der stat ze Pres-
purgk detur Iittera.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 30. nr. 4218.
Papi ros vízjegy nélkül, hátlapjára nyomott és födött kerek gyűrűspecséttel.

47.

1450. marcms 9. Stupphenreich. Rindschayd János bizonyítja, hogy
amikor ő az öreg Stem zsidónál Pozsonyban Wölfel budai zsidótóI pénzt
vett fei, ez alkalommal jelen volt Fekkisch, másként Pogusch Péter is,
akinek Wölfel zsidó jó szolgálata fejében két forintot érő új számszer-
íjjat és egy lantot ígért adni. Min.dezért Lesier pozsonyi zsidó kezességet

vállalt.

Ich Johannes Rindsohayd bechenri offenleich mit dem brieff al1enn
vnd aínem yedenn, der in siecht oder hem lesenn yor juden vnd yor
christenn, das ich pin gebeserm zw elem alten Stern* ze Prespurch vnd
ain geltt einnam von Wölfel juden von Ofenn, dapei was der Peter Fek-
kisch ader Pogusch. Do versprach der ebenant Wolfel jud dem eebe-

* utána: seligen áthúzva.
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melten Fekkisch ain guett newns armst vnd ain lawtten, dew wol zwaer
guldein werdt wer vmb so1eich grass hillf vnd dinst, dye er im getan
hatt an der schaczung. Auch redt er im, er wolt im zerung peczallen,
dew er im gelichen hatt, das ir paeder rayttung wol weisleich chan
machenn pei seinenn judischenn trewnn, als tewr er swernn chund, das
ainem vngelawbing cheiczer zw puerd. Vnd dafur versprach im auch
der Lesier jud von Prespurch pei seinen judischenn trewn vnd ob er
im des nicht hielt, so mecht er das hauptguet mitsamt dem schaden an
In vodern in den vorbenanten Lesíer judenn in der lanttcz oder ausser
lancz, wo er sein am pestenn mit rechtten chund pechemmenn, das mir
obenanten Johannesen wissenleich ist, das red ich pei meinen gueten
trewn an ayed stad. Vnd zw ainem warden vrchund hab ich auffge-
drucht mein petschad vnd czw pesserr zewgnuss hab ich gepetenn den
erbernn vnd geistlichenn hernn Mátern pharrer ze Altenburch Vnser
Ileben frawn, das der sein aygen sigel hat auff den prieff druchtt etc.
Geben zu Stupphenreich, des mantags VOl' Gregory anno domini in dem
fvnczkistenn iar etc.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 30. nr. 4222.
Papiros, vízjegye: ökörfej, szarvai között kettős száron hercegi korona, elő-

lapon R szöveg alatt kettő db zöld viaszba nyomott címerpecsét töredékévei.

48.

1451. augusztus 3. Buda. Bodó Gergely budai vánw.gy a kormányzó pa-
mncsa értelmében meghagyja a pozsonyi tanácsnak és Krausz Péter
zsidóbírónak, hogy Jakab és Azel pozsonyi zsidókat és 7lwg két zsidót
teljes felhatalmazással küldjenek késedelem nélkül Budára, ahol a budai

zsidókkal együtt neki tárgyalása lesz velük.

Prudentes et circumspecti viri nobis amici dilecti! Ecce rrnsimus
vobis litterarn magnifici domini Johannis de Hwnyad regni Hungarie
gubernatoris preceptorie 1oquentem, quod incontinenti visis presentibus
Jacobum et Azel ac duos ex' judeis alios, quos committatis judeorum
ibidern commorancium (sic!) per eosdem cum plena potestate et infor-
macione ipsorum erga judeos in civitate Budensi residentes deputatos
et electos transmittere debeatis, quia nobis commisit dominus noster
predictus regni Hungarie gubernator, ut circa nos audire debeant," quia
cum eisdem dísposicionem cum judeis simul Budensibus facere habemus
et tractatus. Si feceritís, bene quidem, ut clarius videbitis ... domini
gubernatoris, ut qui ex vobis attemptatam fuerit, vos ob hoc facientes
per penas et gravamina ac retractiones personarum, rerumque et bo-
norum vestrórum ablaciones areius compellamus et astringamus. Ideo
non aliud facturi. si gravamen vestrórum ex vobis habere non cupitis.
Datum Bude, tercic die Ad vincula Petri anno domini .millesimo quad-
ríngentesimo quinquagesima primo.

I utána: vobis, 2 utána: modoque áthúzva.
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Cetera lator presencium dicat, cui credatis. .
Item aliud non faciatís, nisi iuxta preceptum domini nostri guber-

natorís et ... judeo infra compellere debeatis.
Gregorius Bodo eastellanus Budensis.
Kívül:Prudentibus et cimcumspectis viris judici, jurafisque civibus

ac magistro civium civitatis Posoniensís, necnon Petra Krawz judici
judeorum ibidem commorancium, amicis nostris carissimis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 32. nr. 4299.
Papiros, vízjegye: csavar, zárlatán zöld viaszba nyomott kerek címerpecsét

helyével.

49.

1452. március 26. Nagyszombat. Gutori László pozsonyi várnagy hivat-
kozva a kormányzó levelére és köztük fennálló baráti viszonyra, kéri
a pozsonyi tanácsot, hogy Azel zsidóval fennforgó ügyében tegyenek

végzést.

Prudentes, viri, amici honorandi! Rogamus vos, quatenus ob
respectum ulterioris amicicie et complaeencie in facto nostra cum judea
Ezel habito, uti littera domini nostri gubernatoris continet, execucionem
faciatis. Sciatis tamen, quod eciam nos' prope ad vos erimus et in qui-
buscunque vobis placuerimus, omnem amiciciam vobis facere volumus,
Datum 'I'írnavíe," in dominica Judica anno domini M-o CCCC-o L-mo
secundo,

Ladislaus Magnus de Gwthor,
alias comes et eastellanus Posoníensis.
Kívül: Prudentibus viris judici, magistro civium ac juratis cívíbus,

dominis et amicis nobis honorandis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 32. nr. 4327.
Papiros vízjegy nélkül, zárlatán szürke viaszba nyomott ovális alakú gyűrűs-

pecséttel.

50.

1452. szeptember 4. után. Pozsony város többek között azzal a kéréssei
fordul V. László királyhoz, hogy a zsidók évi adóját, miként édesanyja,
úgy ő is nekik adja, a zsidók adósságai után pedig ne kelljen kamatot

fizetni, hanem csak a tőkét kelljen megfizetni egy éven belül.

Item vnser allergenedígíste fraw die kuniginn, eur genaden mueter
ewiger gedechtnuss, hat vns vormaln begnadt mit der [uden hie vnd vns
die geben. Bitten wir eur durchleuchtichait vns die auch geben zu hilf

1 utána: hic, 2 utána: feria quarta áthúzva.
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der stat. Auch eur genaden stat arm leut híe genedichleíchen íuersehen
vn.d begnaden, damit si gesuechs zu zaln hincz hér die uergangen zeit
uertragen bleiben vnd nuer das haubtguet inner jarsfrist den [uden
ausrichten.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 22. nr. 2284.
Egykorú fogalmazvány vízjegynélküli papíroson.
Mivel V. László király 1452. szeptember 4-én vette át a királyí hatalmat, ez

a kérvény közvetlen ezutáni időből származik.

51.

1453. április 28. Flins Miklós beszámol a pozsonyi tanácsnak az osztrák
kincstémokkxü folytatott megbeszéléséről, így többek között a zsidók

kívánságáról Stark bécsi polgárral kapcsolatban.

Érsame hern meinen willigen dinst czuvor! Ich las euch wissen,
das ich spat pey dem huebmaister gewesen pin vnd in gépeten vmb
lenger czeit, als auff Sand Lorenczen tag vnd mit vil worten czulecz
hat er den tag geben, doch also ab not wurd geschen vnserm hern dem
kunig gelts, so wil er vns ee XlIII tag manen czu beczalen. Darnoch hab
ich mit im geret von des Starichs wegen vnd der juden beger gasagt
darauff wirt er den Starich hewt besprechen vnd vnterweisen dem also
nochczukomen, Ich hab auch mit im geret von des Hanuschko wegen,
sein antwort, es sey pillich, wir verantworten vns var vnserm hern,
dan anders, wo wan wir werden VOI' seinén gnaden pald end haben. Ich
hab im auch gesagt von den prieffen vnsers hem, wil er vil prieff ernst-
lich vns schrelben von geltschuld wegen etc. vnd wie ich gepeten hab
vmb ainen prieff lawtund auff vnserealte gewonhait vnd gerechttek-
hait, darczu wil er auch helffen, wan der von Czili chomen wirt. Ich
besorg, ich mues noch lenger auff denselbigen hem vmb die vnd andere
ewr sachen warten. Darvmb schribet dieselbige príeff her, wan der
Planckenstainer maint, es sey kayner aws des dewczen kanczlei geben,
im spréchen die vngerische kanczler, sie haben auch chainen geben vnd
sein darvmb czornig auff die dewczen. Ich hab mit mir gehabt Gailsam
vnd Kochaim pey dem huebmaister. Datum sabbato, in die Sancti Vitalis
anno domini 1453.

N(iclas) F(lins)

Kívül: Denn ersamen, weisen richter vnd rate der stat Prespurgk,
meinen Ileben hem.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 32. nr. 4368.
Paplros, vízjegy nélkül, zártatán födőtt gyúrúspecséttel.



52.

1454. január 4. Sibenhirter János lovag BéGsújhelyen rrtegveszi Ebers-
dorfi Reinprecht és Albe1't testvérek házát a Miasszonyunk fertályában
.Tuda pozsonyi zsidó házának és a zsidó fűtdőháznak szomszédságában.

E ház után évi 12 dénár telekbért kell fizetni.

Her Hanns Sibenhertter ritter ist nucz vnd gewer komen ains
hawss gelegen in Vnser Frawn vírtaíl gegen dem innern Fleischacker
tor am egk zunagst des Juda von Prespurg juden haws vnd stosset
auch hinden an die juden padstuben, servit XII den, gruntrecht et non
plus, das er im vnd seinen erben von hern Reinprechten vnd Albrechten
von Eberstorf gebrüdern kaufft hat, ut littera sonat. Actum an freítag
nach dem Newenjars tag anno domini etc. LIIII-"o.

Summa XII den.

Bécsújhelyi városi levéltár, Gewehrbuch 53/b.
Ez a bejegyzés többszörösen át van húzva.
Egyébiránt ez a bejegyzés szó szerint megismétlődik a Satzbuch 4/a. olda-

lán is.
Ettől függetlenül Juda pozsonyi zsidóra és leszármazottaira még számos be-

[egyzés vonatkozik, melyeket e helyen csupán felemlítek. azonban Ieközlésüket
már nem tartom szükségesnek, így találkozunk Juda pozsonyi zsidó nevével 1455-
ben (Satzbuch 640Ib.), 1457-ben két ízben is (Satzbuch 641Ib.). 1471-ben már özve-
gyéről, Ruohama-ról van említés téve és két lányuk nevét is megtudjuk: Eszterét
és Jachant-ét (Satzbuch 644Ib.). Egy másik bejegyzés e házaspár fiáról: Kaymról
szól (Satzbuch 644[b.). Eszter nevével 1488-ban találkozunk (Satzbuch 648/b.), 1489-
ben pedig úgy Eszter, mint Jachant nevét találjuk feljegyezve (Satzbuch 649/a.).
Juda fia Kaym egyik fiát, Aram-ot 1483-ban (Satzbuch 650la.) és 1493-ban említik
a bejegyzések (Satzbuch 650Ib.), míg másik fiával: Simon mester nevével 1493-ban
találkozunk (Satzbuch 650Ib.), legvégül mindkét fiú neve 1497-ben együttesen még
egyszer említve van (Gewehrbuch 245la.).

E leszármazottak közül egyedül Juda zsidónak volt valamikor kapcsolata
Pozsony városával, amennyiben innét vándorolt ki Bécsújhelybe, míg gyermekei-
nek és unokáinak csak annyiban volt köze Pozsony városához, rnivel atyjuk, illetve
nagyatyjuk: Juda zsidó Pozsonyból származott el.

53.

1456. IV. 25. Buda. V. László értesíti a pozsonyi, nagyszombati és bazini
zsidók bíráit, hogy Pozsony városa és a káptalan kérésére elengedte a
nyomorbajutott Csiúairia-i és Szelinc-i lakosoknak, zsidóknál levő
zálogaik és kölcsöneik után felhalmozódott összes kamatot, ha a követ-

kező év március 8-ig a kölcsöntőkét visszafizetik..

Nos Ladislaus dei gratia Hungaríe, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc.
rex, Austrteque et Stirie dux, necnon marchio Morauie etc .. memorie
commendamus per presentes. quos nos, tum ad humillime supplicationís
instantiam fidelis nostri dileeti venerabilis Georgií de Sehoraberg pre-
positi Posoníensis, notarit cancellaríe nostre Hungaricalis, per eum in
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sua ac honorabilis capituli eiusdem eeeleste Posoniensis, pro parte et in
persenis fidelium nostrorum iudícum, iuratorum, hospitum, populorum-
que et inhabitatorum ac communitatis villarum eorundem prepositi et
capituli Czwkarya et Zylyncz vocatarum in comitatu Posoniensi exísten-
tium, nostré per eum propterea porrecte maiestati, tum eterne compa-
tientes pietati regali. paupertati eorundem villanorum, in quam ipsi
proxime preteritis disturbiorum temporibus devenisse dicuntur, omnes
usuras, que super clenodiis ac rebus et bonis qualibuscunque prefatorum
villanorum in dictis duabus villis commorantium, vel etiam pignora,
que forsitan per fideiiussores aut quoscunque alios amieos et fautores
ipsorum, quibuscunque Judeis, in civitatibus nostris Posoníense, Tyrna-
viense et oppido Bozyn residentibus data et assignata fuissent, qualiter-
cunque hactenus accreverunt, eisdem hospitibus et populis duximus
gratiose relaxandas, imo relaxamus presentium per vigorem. ita tamen,
quod ipsi super capitali pecunia eorundem Judeorum, ab ipsis recepta,
usque dominicam Invocavit, in anno domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo septimo proxime veriturum affuturam, eisdem Judeis
satisfaciant cum effectu. Quocirca vobis fidelibus nostris comitibus seu
iudicibus Judeorum pretactorum, presentíbus et futuris, presentium
notitiarn habituris, firmiter preeipientes mandamus, quatenus prefatos
hospites ac populos, item fideiiussores et eos, qui forsan alique pignora
eisdem hospitibus, apud ipsos Judeos haberent, vel posuissent, seu
alterumque ratione prescripte usure, que ut prefertur, super clenodiis
ac rebus et pignoribus apud ipsos Judeos habitis hactenus excrevit,
contra formam huiusmodi nostre gratie, ad intantiam quorumcunque
Judeorum, intra vel extra iudicium, in personis iudicare, aut rebus et
bonis ipsorum impedire, molestare vel dampnificare, nullatenus pre-
sumatis, nec sitis ausi modo aliquali. Secus non facturi. Presentibus
perleefis exhibenti restitutis.

Datum Bude, secundo die festi beati Georgii rnartírís, anno domini
millessimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, regnorum autem
nostrórum anno Hungarie etc. sextodecimo, Bohemie vero tertio.

A lap alján a jobb szélen: Comissio propria domini regis, alján papírfelzetes
titkos pecséttel.

Fényképmásolatról. a pozsonyi káptalani It. Capsa E. f. 4. no. 122.

54.

1457. VIlI. 30. Buda. Bát város Józsa budai zsid6tól 350 a. frt. kölcsönt
l.,'esz fel 5/4 évre, három részletben való visszafizetésre, heti 2 frt.
késedelmi kamattal, kikötve azt is, hogy ezt még a király sem enged-

heti el.

Nos iudex, iurati cives ac tota communitas in oppido Baath vocata
cc mmorantes mernorie commendamus, quod nos pro quibusdam nostris
negotiís expediendis a quodam Josa Judea in civitate Budensi com-
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morante trioentos et quinquaginta florenorum auri purí reoepimus sive
accommodamus,quorum florenorum centum et sedecim post duas septi-
manas immediate post festum sancti Martini episcopi proxime ventu-
rum ipsi Judeo Josa vel filiis et heredibus suis restituere et persolvere
promisimus. Ubi vero restituere et persolvere nos et nostri heredes
recusaremus vel recusarent, extunc ebdomadatim duo floreni pro
usura acresscere debeat et debeat. Item iterum centum et tredecim
florenos auri iterum ad proximum festum beati Georgií martiris ven-
turum persolvere et restituere promísimus, ubi vero persolvere et resti-
tuere recusaremus, simili modo ad quamlibet septimanam duo floreni
pro usura acressoere debeat. In ultimo autem termino in festo scilicet
beati Martini post se sequente centum decern et octo florenos auri ple-
narie persolvere promisimus sine omni dubio casu contingente, si in
ipso termino solutionem predictam facere negligeremus vel nollemus,
similiter duo floreni auri ebdomadatim aecresscere debeant. Et post dic-
tum ultimum terminum, festum scilicet beati Martini episcopi, si ipsam
plenariam solutionem facere recusaremus, extunc elapso ipso festo et
termino prefatus Josa Judeus vel homines sui latores presentium quem-
cunque ex nobis et heredibus nostris ubicumque intraambitum huius
regni Hungaríe reperire harum sub considentibus potuerit, omnis talis
tam in persóna rebusque et bonis quibusvis, aut etiam in iudicio sive
extra iudicium detinendi, arestandi et conservandi tamdiu, donec et
quousque nos de premissis tricentis et quinquaginta florenis auri puri
et usura eorundem, dampnoque suis quibusvis ipsi Josa Judeo vel suis
heredibus satisfaciemus, quo ad plenum, promittimus etiam fide nostra
christiana mediante, quod nos neque aliqui ex nostris conelvi-
bus vel heredibus prescriptam usuram sepefatorum tricenti et
quinquaginta florenorum auri nec per regiam maiestatem et neque per
dominos prefatos et barones remitti seu relaxari facere graciose pro-
curabimus, immo si dominus rex omnibus suis regnicolis huiusmodi
usuram gratiose remiserit, sive relaxaverit, extunc talismodi regia gratia
nobis in nulla suffragare valeat [neque] posset, harum literarum nostra-
rum, quibus sigillum prefati oppidi Baath pro maiori rei evidentia appos-
siumus, vigore et testimonio mediante.

Datum Bude, feria tertia proxima post festum Decollationis beati
Johannis Baptiste, anno domini millesimo quadringentesímo quinqua-
gesimo septimo,

Rongált, részben csak quarzfénynél elolvasható papíron: a lap alján pecsét
töredékevel. O. L. Ol. 21726. Regesztája M. Zs. o. V/l. 107. No. 239. A jelen oklevél
dátuma a helyes.
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55.

1458. július 4. Bécsújhely. Waldstorffer András bécsújhelyi zsidóbíró
Kroflach József bécsújhelyi zsidó érdekében azzal a kéréssel fordul a
pozsonyi tanácshoz, hogy polgártársaik, List István és mostohafia, Geb-
han Farkas fizessék meg neki a tartozásukat, nehogy ebből a többi pol-

gár számára keliemetlenséq származzék.

Ersamen, weisen mein wíllig dinst beuor. Mir hat furpracht Joseph
Kroflach jud hie in der Newnstat, wie im Steffan List vnd Woltgangk
Gebhart sein stiefsun, ewre mitburger zu Prespurg, schuldig beleiben.
darumb er brief vnd sigl von in hab. Nu hab er menigerrnal vber sein
klágt, er hab auch sein geltbriefs vidimus in zugesant, daran sich abel'
der benant Gebhart nicht hab wellen genugen vnd also sey im bissher
nie kein gnügen beschehen. Nu hab ich denseiben geltbrief in pergamen
geschriben mit anhangunden sigein vnuermailigten gesehen, darinn der
benant Gebhart mitsampt dem List begriffen, Beger ich an ewr weis-
hait von vnsers gnedigisten herren des Romischen keyser etc. v nd pit
ew von mein wegen, ir wolt mit den vorgenanten ewrn mitburgern schaf-
fen vnd darczu halten den juden seiner geltschuld nach laut seins gelt-
briefs hie zu entrichten, da sy das gelt genómen haben, damit daz
hinfúr ander die ewrn darumb nicht aufgehalten werden. Geben in der
Neunstat, an Sand Vlrichstag anno etc. LVIII-o.

Andre Waldstraffer stat- vnd judenrichter
in der Neunstat.

Kívül: Den ersamen, weisen burgermaiater , richter vnd dem rat
der stat Prespurg, meín guten frunden vnd gönnem.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 33. nr. 4547.
Vízfoltos papíros, vízjegye: körben üllő, zárlatán födött, ovális alakú gyűrűs-

pecséttel.

5~.

1459. május 1. Vöröskő. Simanshauser György figyelmezteti a pozsonyi
tanácsot, hogy ura egyik jobbágyának követelését, melyet egy zsidónő

kérésére letiltottak, oldják fel a zár alól.

Ersamen, weysen, lieben herrn! Mich hat anpracht meins herrn
gnaden hold, wie im sein geltschuld in verpott gelegt worden 'sey durch
ain judin vnd das im darin cin kurcz geschehen sey. Pitt ich ew, alls
meinen herrn, ir welt so wol tün vnd dem meins herrn gnaden holden
das sein ledig geschafft werd an lenger verziehen, Geschech abel' das
nicht, so musset ich den meins herrn gnaden holden helffen, wes vnd
er recht hiet, Geben auff der Pyberspurgk, an Sand Filip vnd Sand
Jacobs tag anno domini etc. im LVIII!. [ar.

Jorig Symanshawsser.
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Kívül: Den érsamen vnd weysen herrn richtter vnd purger dem
ratt zu Prespvrgk, meinen Ileben herrn.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 33. nr. 4583.
Papiros, vízjegye: vártorony, felette maltai kereszttel, zárlatán szürke viaszba

nyomott kerek gyűrűspecsét helyével.

57.

1459. június 8. Liebhart zsidó és neje, Gut, valamint fiúk: Simon zsidó
és neje Teilbi Bécsújhelyen a minoriták fertályában egy házat vesznek
meg egyfelől Meier zsidó, másfelől néhai Köphel soproni zsidó házai

között. E ház után évi telekbér címén 6 dénárt kell fizetni.

Liephart jud vnd Gut sein hawsfraw, Syman jud, ir sun vnd Teübl
sein hawssfraw, sind nücz vnd gwer komen ains hawss hie gelegen in
Mynnerbrüder viertail zunagst Meiers juden haws vnd wey1end Köpff-
lein [uden von Odenburg haws, servit VI den. gruntrecht et non plus,
daz die benarrten baiden juden in, iren hawsfrawn vnd in balden érben
kaufft haben. Actum an fredtag nach Erasmi, anno etc. LVIIII-O, iussít
burgermaister vnd der rat,

Bécsújhelyí városi levéltár, Satzbuch 642/b.
E bejegyzés többszörösen át van húzva, míg oldalt e törölt feljegyzés van

azonos időből: halbs verkauft Feistl, des Schiman Liepharts sun, Freydl uxori.

58.

7461. december 18. Klosterneuburgi Jeklein fia Muskat zsidó és neje,
Hindel, aki Izsák budai zsidó lánya, Bécsújhely.en egy ház birtokába
jutnak a Zsidó-utcában egyfelől Hirsch zsidó, másfelől pedig MüschJejn
és Knobloch zsidók háza között, melyhez tartozó pincét eladták. E h~

után évi 5 déM,' telekbért kell fizetni.

Muskat jud, Jekleins sun von Klosternewnburg vnd Hindel sein
hausfraw, Ysakchs tochter von Ofen, vnd ir baider erben sind nuncz
vnd gwer kömen ains hawss hie gelegen in der Judengassen zenagst
des Hirschen juden vnd Müschlein vnd Knoblauchs hewsern, ausge-
nomen ains keler, so sy dauon verkaufff haben. Servit V den. grunt-
recht et non plus. Actum an freitag yor Thome apostoli anno etc. LX!.

Bécsüihelyí városi levéltár, Satzbuch 643/a.
E bejegyzés többszörösen át van húzva, míg oldalt e törölt és közel egykorú

időből származó feljegyzés olvasható: die Hindel hat irn sun, Freyman jud en, Sara
uzor, ain vírtail von írn tail hat vermacht.
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59.

.1462. VI. 10. A nádor elhalaszt ja Kapy János és a budai zsidó hitközség
közötti, a zsinagóga és az ún. Jakab-háza miatti pert.

Nos Michael Orzagh de Gwth regni Hungarie palatinus et iudex
Comanorum damus pro memoria, quod causam, quam Johannes Capy
adversus communitatem Judeorum, super facto domorum Sinagoge et
Jacabhaza, in presenti feria quinta coram nobis motam, de partium
voluntate ad feriam secundarn proximam post octavas festi Penthecostes
(VI. 14.) proxime preteriti taliter duximus prorogandam, ut in ipso die
ultra et preter Iiteras et literalia instrumenta factum dictarum domorum
tangentes et concernentes, et per partes predictas in nostra presentia
productas et exhibita, alias et plures literas et literalia instrumenta, si
quas super premissis eedem partes habent confectas et emanata, coram
nobis producere et exhibere debeant et teneantur, ut hiis visis iudicium
et iustitiam facere valeamus inter partes in premissis, dictante iuris
equitate. Ceterum volumus, ut illi, qui ad dictam domum Jacabhaza
vocatam ius habere pretendunt, ex Judeis prenominatis, in dicta feria
secunda contradictum Johannem de Capy, coram nobis comparere te-
neantur.

Datum Eude, in dicta feria quinta proxima post festum Penthe-
eostes (VI. 10.) anno domini millesimo quadringentesirno sexagesírno
secundo,

Papír, hátlapján pecsét nyomával. Kapy-es. lvt. O.L. Dl. 64385. Közölte kívo-
natosan Scheiber Sándor: Zsigmond-korabelí budai zsinagóga első említése. új
:E:1et.XVIII. 1962. 23. szám.

60.

1463. maJus 13. Kornmess Henrik bécsújhelyi polgár megveszi Aron
pozsonyi zsidó házát az Új-utcában Maler János és Wienner János
házai között. E ház után 3 dénár telekbért kell fizetni minden évben.

Hainreich Kornmess civis hic ist nucz vnd gwer komen ains hawss
gelegen in der Newngassen zwischen Hannsen Maler vnd Hannsen
Wienner hewssern. Solvit III den. gruntrecht et non plus, daz er kaufft
hat von Aarom juden von Prespurch et sind littera, Actum am freitag
nach Sant Pángreezen tag, anno etc. LXIII.

Summa LX den.

Bécsújhelyl városi levéltár, Satzbuch 43fb.
Ez a bejegyzés többszörösen át van húzva.
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61.
1471. szeptember 10. Jemmiczer Léná1'd a bécsújhelyi Halpiacon fekvő
házát 100 magyar a1'anyforintért elzálogosít ja néhai Köphel soproni
zsidó vejének, Josman bécsújhelyi zsidó elöljá1'ónak azzal a feltétellel,

hogya kölcsönt újév napjára visszafizeti.

Her Lienhart Jernniezer hat versaezt sein haws hie gelegen am
Vischmarkcht zunagst weilent Otten Koberstain vnd Wolfgangs Senf-
tenberger hewsern, solvit XII den. gruntrecht et non plus, vmb hundert
Vngerisch guldein gut vnd gerecht in gold vnd wag, Josman dem
juden, der judenmaister hie zu der Newnstat, weilent des Köppfleins
juden avdern vnd seinen erben zubezaln zu dem Newenjars tag nagst-
künftig an alles vercziehen treulich vnd vngeuerleich. Actum an errtag
nach Vnser Iieben frawn tag nativitatis, anno domini etc. LXXI-o.

Bécsújhelyi városi levéltár, Satzbuch 195/a.
E bejegyzés a kifizetés jelétil többszörösen át van húzva.

62.

1471. október 13. Buda. Ernust János zólyomi főispán felszólítja a po-
zsonyi tanácsot, hogya király által a zsidókra kivetett adó beszedésé-
ben a hozzájuk küldött Piry Miklósnak mindenben álljanak segítségére.

Prudentes et circumspecti amici nostri dilecti! Regia maiestas
deputavit et misit illac hunc nobilem. Nicolaum Piry pro exigendis et
recolligendis quibusdam taxis a judeis in medio vestri commorantibus.
Rogamus ergo vos, quatenus prefato Nicolao Piry in exigenda huius-
modi taxa super ipS05 judeos omni auxilio vestro adesse velitis, secus
non facturi. Datum Bude, die dominico proximo ante festum beati
Galli confessoris anno domini etc. LXX-o primo.

J ohannes Ernust comes Zolierisis etc.
Kívül: Prudentibus et circumspectis [udici, juratisque civibus civi-

tatis Posoniensis, amicis nobis dilectis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 20. nr. 1947.
Papiros vízjegy nélkül, zártatán födött nyolcszögletű gyűrűspecséttel.

63.

1471. november 27. Bécsújhely. Ab1'ahám ma1'buTgi zsidó fia Lebel bécs-
újhelyi zsidó elismeri, hogy Giirseni Pongrácz és Pottz Keresztély sop-

roni polgárok az adósságukat teljesen kiegyenlítették.

Ich Lebel jud des Abrahams juden sun von Marchpurg, gesessen
zu der Newenstat, bekenn fur mich vnd ali mein erben offenlich mit
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dem brieí, das mich Pangretz von Gúrsen vnd Cristan Poltz baid ge-
sessen zu Odenburg gannts bezahlt vndausgericht haben aller der gelt-
=chuld, darumben sy mir dann vnuerschaidenlich in meinem judenpuch
geschríben gebesen sind vnd sy widerumben aus meinem judenpuch
schreyben hab Iassen, Vnd darauf sag ich obgenanter jud fur mich vnd
all mein erben die egenauten Pangrétzen vnd Cristan vnd ir balder
erben aller geltschuld, auch porgschafft halben gannts quitt, ledig vnd
los. Vnd ob der egenant Pangretz, auch der benant Cristan oder ir ainer
von dato dits brieffs vnndert mer geschriben funden wurden, es war in
mein alten oder newn gedennck-, verbot- vnd judenpuchern, geltschuld-
briefen, auoh porgschafft halben, das sol alles ab tod, vernicht vnd krafft-
los sein vnd wider disen brief kain krafft haben vngeuerlich. Vnd darauf
hab ich obgenanter jud vleissigklichen gebeten den ersamen, weysen
Andreen Gramer stat- und judenrichter zu der Newnstat, das er sein
aigen petschadt auf den brief gedruckht hat, doch im vnd sein erben an
schaden vnd darzu ich das obgenanter jud mit meiner aígen [udischen
handgeschrifft bestatt, Gebn zu der Newnstat, an erichtag nach Ka-
therirte anno domini etc. in ainsundsíbenzigisten jar.

(!) im~,~I~~~,;"it ~l''' :;jl"!~tt·;"i~ ;"it :;jl"!: "N1' ~:~ <l'>"1~ ~ (!) C10M '~N
~"t C,:;jN ,":

Országos Levéltár Budapest, Dl. 45480.
Papiros, melynek vízjegye: körben kétkarú mérleg háromszögletű csészék-

kel, hátlapján zöld viaszba nyomott kerek gyűrűspecsét töredékevel.

64.

1474. május 4. Regensburg. Himme Veyol Regensburgban meqkeresztel-
kedik s utána Magyarországon, Pécsett is felveszi a keresztséget, hogy

ezzel pénzt keressen.

Als er sich zu R. zuv(or) hab taufen lassen, also hab el' sich zum
andern malen zu Funffkirchen in Hungem wíderumb taufen lassen,
darumb das im vil gelts werden solte. - an mitwochen post Crucis
Inventionis,

R. Strauss: Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Juden in Regens-
burz, 1453-1738. (Quellen und Erörterungen zur Bayerischen Geschichte. Neue
F'olge. XVII!.). München, 1960. 40. No. 149.
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65.

1484. március 23. Muschel pozsonyi zsidó és neje, néhai Freidl zsidónő
kiskorú fia, József, akit Simeon Liephart zsidó képvisel, rokona, néhai
Mandl neunkircheni zsidó és neje Symamacha néhai fia. Ofatja után
örökség címén Bécsújhelyen egy félház birtokába jut a minoriták fertá-
lyában József zsidó háza és a zsidó mészárszék között. E ház után évi

3 dénár telekbért kell fizetni.

Joseph, Muschel juden zu Presspurg vnd weilent Freidl judin, sei-
ner hausfrauen sun, der noch nicht vogtper ist, ist durch seinén vol:"
mechtigen anwalt vnd procurator Schímeori Liephart juden nucz vnd
gewer komen ains halben hawss hie gelegen in Mynnerbruder viertail
zwischen Josephen [uden vnd der [uden fleischpanck hewsern. Servit
III den. gruntrecht et non plus, das in von weilent Offatja juden, weilent
Mandl juden von Newnkirchen vnd Symamachaseiner hausfrauen
sun, erblich angenallen ist, nach Iautt desseiben Offatja beweister frunt-
schaft vnd gewaltbrief bey dem gruntpuch gelegen. Actum am eritag
nach dem suntag Oculi in der vassten, anno domini etc. LXXXLUI-to.

Summa XXUU den.
Bécsújhelyi városi levéltár, Satzbuch 647fb.
Ez a bejegyzés többszörösen át van húzva.

66.

1485. március 4. Pirchan fia Juda bécsújhelyi zsidó és neje, Jochafet a
minoriták fertályában Hierschlin zsidónő és Ascher zsidók házai között
egy ház két részének birtokába jutnak. Az egyik részt Juda édesanyja,
Gaila, aki most Wolf soproni zsidó neje, adta át fiának és menyének,
míg a másik részt Juda iratta a neje nevére. E két rész után telekbér

címén évi 8 dénárt kell fizetni.

Juda jud, weilent des Pirchhan juden vnd Gaila seiner hausfrauen,
die yecz den Wolf juden zu Odenburg elich hat, sun vnd Jochafet, des-
selben Juda hausfrau, ein tochter Samuel, des jungen Liepharten [uden
gesessen zu der Newenstatt vnd ir baider erben sind nucz vnd gewer
komen zwayr tail eines hauss gancz hie gelegen in Mynnerbruder vier-
tail zwischen der Hiersslin judin vnd Ascher juden, den man nennet
Kascharlel hewsern, serviunt dieselben zway tail VIU den. gruntrecht
et non plus, den ainen tail die obgenanto Gaila judinn, den vermelten
zwain chanleütten Juda vnd Jochafet ledlelich ubergeben hat vnd vmb
das ander tail hat derselb Juda vnd die vermelt Jochafett, sein haus-
Irau, auch zu im seczen vnd schrelben lassen, alles nach Iautt eines
besígelten gewaltbriefs bey dem gruntpuch gelegen. Actum an freitag
var dem suntag Oculi in des vassten anno domini etc. LXXXV-to.

summa IlI sol. den.
Bécsújhelyi városi levéltár, Satzbuch 648ja.
E bejegyzés többszörösen át van húzva.
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67.

1487. június 24. Bazin. Simon bazini és szentgyörgyi gróf Prantel po-
zsonyi zsidótól 80 forintot kölcsön vesz, melyet ígér a legközelebbi Szent
Lőrinc napra visszafizetni. Ha ezt nem tenné meg, úgy minden forint
után minden hétre 3 dénár kamat jár. A kölcsön bármikor felmondható

a szokásos következmények mellett,

Wir Symeon graue zy Sannd Jorgenn vnd Bosingen etc. bekennen
offerrlich mit dem brieff fur vnns vnd all vnnser erben vnd nachkom-
men vnuerschaidenlich, das wir dem Prantel juden zw Prespurgkh
schuldig warden sein vnd gelten sullen LXXX gulden in munss, dye er
vnns gelichen hat von dato des brieffs auf den nagsten kunfftigen Sannd
Larentzen tag an allen schaden, geschuech. So wir im selbe geltschuldt
auf den vorbestymbten tag nicht gelten vnd beczallen, 80 wellen wir
vnd ist vnnser willen, das von stundt nach dem vorgemelten tag scha-
den vnd geschueeh darauff scholt gen alle wochen von ain gulden III
Wienner denaren. Hawbtguet vnd gschuech scholt der vergemélt Pran-
tel jud zw vnns haben oder sein erben, auch wer vnns mit dem brieff
an seinner statt ermont. Stuent aber dy vorgemelt sum geltz so lang
auf gschuech, das der vorgemelt Prantel jud nicht lenger wartten wolt
vnd wir in nicht betzallen, so hat er mitsambt sein erben vollen ge-
waldt vnd behabt recht dy vnnseren allenthalben aufzehalten, zuuer-
pietten, zu nőtten piss er gancz vnd gar der geltschuld halbem von
vnns betzalt wierd seins haw(p)tguett vnd gschuech, auch schaden.
Des zw warer vrkundt vnd pesser sicherhayt das alles war vnd statze-
halten, geben wir im dem brieff mit vnnseren fuergedrugkhten pet-
schafft. Gebem zw Posingen, ann Sannd Johanns tag zw sunibentten
anno domini LXXXVII. jar,

Országos Levéltár Budapest, Dl. 24577.
Hártya, melyen elöl a szöveg alatt vörös viaszba nyomott gyűrűspecsét helye

látszik. Hátlapon a XVI. század első negyedéből az alábbi feljegyzés olvasható:
Von dem Dauid juden ausgelost vmb lIleXXIII fl.

68.

1488. április 3. Bécs. János váradi püspök Nagyszombat város tanácsá-
nak: közli, hogy a nagyszombati zsidók bevádolták őket a királynál, és

kéri a tanácsot, hogy készüljenek fel a budai országgyűlésre.

Pozdravenye nasse vzkazujeme, mudry a opatrny przatele mily!
Dossla jest nas zialoba od Zidow trnawskych na vas, kterychz jsme
przed krale dopustiti nechtiely. Y pisse vam kral jeho milost, abyste
jym pravy byly, z ezehoz vas viniti budau o sniemu budinskern. Protoz
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miejtez sie k tomu, abyste pohottovie byly k tomu sniemu, kdyz polozen
bude. Datum Wienne, feria V-ta Paschatís anno M etc. LXXXVIII.

Jan
z bozie milosti biskup waradinsky etc.

canczlar etc.

(Na rube:) Mudrym a opatrnym purgermístru a raddie miesta
Trnawy, przatelom nassym milym.

Üdvözleteinket küldjük, bölcs és előrelátó kedves barátaink! Kéz-
hez vettük a nagyszombati zsidók ellenetek beadott panaszát, melyet
nem akart a király eljutni engedni. És a király őfelsége írja nektek,
hogy velük szemben igazságosak legyetek, mert ezzel fognak benneteket
vádolni a budai országgyűlés előtt. Azért azon legyetek, hogy felkészül-
jetek erre az országgyűlésre, amikor azt majd megtartják. Datum
Wienne, feria V-ta Paschatis anno M etc. LXXXVIII.

János
Isten kegyelméből váradi püspök etc.

kancellár etc.

(Hátlapon:) Nagyszombat város bölcs és előrelátó polgármesterének
és tanácsának, kedves barátainknak.

Az eredeti oklevél még megvolt a XIX. század ötvenes és hatvanas éveiben
a nagyszombati városi levéltárban. Ma már nem található. Lányi Károly betűhív
másolata a prágai Nemzeti Múzeum levéltárában F. 239. jelzet alatt található.

Kiadta: Karol Lányi, Svétozor 1853, 70., újra Svétozor 1855, 41; H. Jireéek,
Ukázka listináfe, Slovesnost Ill. (1865), 284.; S. Rucka, Trnava, éíll-hístorlcko-
miestopisny nástin krutych osudov a parnatností tohoto sl, kr, mesta slovenského,
Skalíea, 1869, 56; V. ChaloupeckY: Stredoveké listy ze Slovenska, Bratíslava=-
Praha 1937, 151., B. Varsik: Slovenské listy a Iistiny, Bratislava, 1956. 95-96:

69.

1490. szeptember 6. Galgóc vára. SóváTi Sós János Galgóc és Temetvény
várak várnagya, úgyszintén János,. e várak udvarbírája felszólítják a
nagyszombati tanácsot, ne engedjék meg, hogy a nagyszombati zsidók
jobbágyuknak, Gáspárnak borát, amelyet a háborús hírek miatt váro-
sukba mentett, lefoglalják és kellemetlenkedjenek neki. Ezek a zsidók

nem érdemelnek igazságot, mert lopva távoztak urunk birtokáról.

Prudentes viri, amici et vicini! Innotescimus vestris amiciis, quo-
modo quidam judeí vestra in civitate pridem coricivern vestrum ac ioba-
gíonem domirri nostri Caspar impedientes arestaverunt bona sua, vide-
licet vina vasorum absque aliqua culpa. Cum tamen idem Gaspar tem-
pore intranquillitatis nostra voluntate mediante ipsa vina deduxerit
vestri in medium pro cauciori tutela, ex quo cohabitator simul vester
extitit, confidens vestris amiciis et similiter domino nostro et apud nos
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relinquens eciam quendam vina sub eadem confidencia. Jam autem idem
turbatur per dictos judeos. Si etenim cui aliqua idem Caspar inter
nostros aliqua tenetur, sciatis, de eodem omnimodam iusticiam volu-
mus admirristrare, judei autem, qui talem arestacionem faciant. iusti-
ciam non assequuntur, nam ipsi existentes jobagiones domini nostri
furtim recesserunt a bonis suis. Illustris autem dominus noster dux
eorundem bona sua potencia mediante ipsorum bona pro se usurpavit,
ymmo percepimus consuetudinem civitatis vestre, quod qui bona aliqua
introduxerint, sunt liberi iterum cum illis redire ad propria. Rogamus
igitur véstras amicicias, quatenus et ipsi dicto Caspar eandem iusticiam
implebitís nos in similibus vestris amiciciis conplacebimus. Datum in
castro Galgocz, feria II. ante Nativitatis Marie anno etc. LXXXX.

Johannes Soz de Sowar eastellanus castrorum
Galgocz et Temethwyn.

Johannes provisor eorundern castrorum.
Kívül: Prudentibus viris judici ac juratis civibus civitatis Ternavie,

amicis ac vicinis nobis honorandis.

Országos Levéltár Budapest, F'ilmtár doboz C. 356. nr. 28.

70.

1491. júnus 27. A pozsonyi városi kamarás a zsidók által minden évben
fizetni szokott 50 magyar forint adón kívül további 4 forintot vesz be.

Irinemen von den juden.
Item von den judn hab ich ingenommen 50 fl. in münss, zu gleichm

wexl facit LXII lb. IlII sol. den.
nem mer percepit statkamrer von den judn auf dem rathaus per

herrn burgermaister 4 fl., in münss zu gleichm wechssl facit V lb. den.,
als Boscha Walusch vnd statschreiber von gernainer stat gen Of'n ge-
schikht sein wordn. Actuman montag nach Johannis Baptiste 9l.

Summa.huius facit LXVII lb. IlII sol. den.

Pozsonyi városi levéltár, Kj50. - 27.

7l.

1493. június 5. Buda. II. Ulászló király meoparancscija a pozsonyi ta-
nácsnak .. hogy a császár követétől ellopott két ezüst puskát, amelyeket
a városukban lakó zsidóknál záloqosiiottol: el, szerezzék vissza és ren-

deljék el, hogy ilyesmi többet ne fOTdu!jon elő.

commissio domini regis propria.
Wladislaus von gottes gnaden zu Hungeren,
Beheme etc. kunig, marggraue zu Merhern etc.
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Ersam, lieb, getrev ! Der kayserlichen maiestat, vnnsers Ileben hern
vnd ohmen boten sein durch dieb ader rawber zwo silbrein puchsen
genómenvnd bey den juden in ewer stat versaczt. Also beuelhen wir
euch ernnstlich, das ir angesieht vnnsers briue dissen seiner kayser-
lichen maiestat baten an bayd buchsen an entgeltnuss wider schaffet
vnd furan das auf solich ding nicht gelihen werd, verordnet, daran
auch kein annders thueet. Geben zu Ofen, an abend Corporis Christi
anno etc. LXXXXIII, vnnsern reichs des Hungrischen etc. im dritten,
des Behmíschen im XXII.

Kívül: Den ersamen, vnnseren lieben, getrewen burgermaister,
richter vnd roth vnnser stat Prespurgg.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 21. nr. 2136.
Papiros vízjegy nélkül, zárlatán vörös viaszba nyomott királyí titkos pecsét

némi töredékévei és előlap on a plicatura bal szélén e kancellári feljegyzéssei :
poten puchezen.

72.

1493. augusztus 21. - 1494.április 26. A pozsonyi városi kamarás a zsi-
dók évi 50 rrwgyar forint adója mellett boradó fejében még további két

tételt vételez be.

Innemmen von den juden 93.
Item von den juden hab ich emphangen L fl. in munss, die sy jer-

lich gemainer stat zu Sant Michels tag zu geben sehuldig sein fur ali ir
gab vnd robat, facit LXII lb. IlII sol. den. ausgenomen ir weingab.
Actum Michaelis 93. (1493. szept. 29.)

Item statkamerer hat mer von den judn ingenemen 9 fl. in munss,
facit XI lb. II 801. den., die sy an iren weingab dargeben haben. Actum
4-a post Stephani regis 93 (1493.aug. 21.), die sy altns bey des Thoman
Wildspeur zeiten schuldig wordn sein.

Item sabbato post Georgii 94 (1494. ápr. 26.) percepit statkamerer
per herrn burgermaiater IlII lb. IlII sol. XXI den., so die judn an irer
hewrign weingab in meinern kamerambt gebn habn. Actum sabbato
post Georgii 94.

Summa huius facit LXXVIII lb. II sol. XXI den.

Pozsonyi városi levéltár, K/52. - 20 b.
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73.

1494. február 9. - december 15. A pozsonyi zsidók ebben az évben is
megfizették az 50 magyar forint évi adójukat.

Nagyszombatban zsidókat égettek meg, mely alkalommal Pozsony város
kiküldőttei jelen voltak.

A zsidók adójából Pozsony város egy ezüst kupát vett a királyi kincs-
tartónak, úgyszintén kifizette Garl és Prentel zsidókat.

Irinemen von den judn, so sy gernainer stat schuldíg sein zu geben,
percepit kammerer L f1., facit LXII lb. IIII sol. den.

Item als herrn burgerrnaister, Jobst Kessrnan vnd der Purckchartin
man vnd arider gen Tyrna gefarn, als man die juden prennt hat, fur
dieselb fur dem Hanns Zymmerman furman vnd aller zerung zu Tyrna
ausgeben II lb. V sol. XVI den. Actum an f'reitag var Bartholomei vnd
der bezalung montag nach Luce. (1494. aug. 22. és okt. 20.)

ltem als ettlich mein herrn gen Tyma getarn zu den judn prennen
vnd von Tyrna gen Trentsch, habn sy verczert 1 lb. 6 sol. 20 den., die
hab ich in hie widerumb bezalt, facit I lb. VI sol. XX den. Actum der
bezalung, ut supra,

Ausgeben von den L fl. der juden,
Item dern Musch judn hab ich geben 25 f1. von begn aines kopphs,

:;:0 man herrn schatzmaister verert hat, facit XXXI lb. II sol. den.
Actum Michaelis 94. (1494. szept, 29.)

Item mer hab ich von dem L fl. der judn ausgeben den Gard judn
25 f1., facit XXXI lb. II sol. den., von begn des Zellir pekchn gelt, so er
meinen herrn zu Oín auf zerung im tarrantrechtn dargelíhen hat. Actum
im Vaschang. (1494. febr. 9.)

ltem dem Preuntl judn XL fL, die der Mathes Herber durch den
Míchl dreysgker gernainer stat zalt hat, dieselben XL fl.' facit L lb. den."
Hat herr burgermaister ingenommen vnd weyter gebn dem bestimbtn
judn. Mer hab ich darzu geben 10 f1., facit XII lb. IIII sol. den., die er
von Jorgn Paumkircher íngenomen hat, damit das im die L fl. bezalt
sein worden.

Summa huius facit LXXV lb. den."

Pozsonyi városi levéltár, Kf53. - 55, 77, 79, 261.

1 utána: hat törölve, 2 idáig ez a bekezdés át van húzva, " ezek a feljegyzések
a 456-7. oldaljelzésű. leülönálló papíron megismétlődnek.
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74.

1494. Nagyszombat. Nagyszombat városa vérvád miatt tíz zsidó férfit és
két zsidó nőt elégetett és a város területéről a zsidókat mindörökre

kitiltja.

My Rychtarz a Radda miesta Trnawy wkazugeme a z:namocziníme
kazdemu, komuz by wediety slusselo, ze stalo gest se w wmíeste nas-
sem, ze zid Mark, zid Abraham, yakozto y gínj zide dwe dítky krze-
stianske pre krew gegich newinu gsu zmordowaly. Protoz my, Rych (!)
Y Radda míesta Trnawy sessli sme se a rozsudíly, aby zidu deset a
zidowky dwe w patek po Duchu Sw:atem*katem nassím y geho pochopy
vppalenj byly. Pro lepssj ziwotuw a magetkuw nassich gístotu wssem
zídum wwstup do míesta nasseho pre wssesky czasy zabranugeme a
zapowjdame.

Letha Wteleny Syna Bozieho 1494.

Petrus Mlodecky na ten czsas pisarz, míesta. Trnawy
vkrutne ditek kroz zidy zmordownj pre pamíet wíeczi teto

vk:avcze

Mi, Nagyszombat város bírája és tanácsa megmutat juk és mindenki
számára ismertté tesszük, akiknek tudni illene, hogy megtörtént váro-
sunkban, míszerínt Márk zsidó, Ábrahám zsidó, valamint más zsidók is
két keresztény gyermeket ártatlan vérükért meggyilkoltak. Ezért mi,
Nagyszombat városának bírája és tanácsa összejöttünk. és elhatároztuk,
hogy tíz zsidó férfi és két zsidó nő Pünkösd utáni pén:teken* hóhérunk
és segédei által égettessék el. Életünk és vagyonunk nagyobb bizton-
sága céljából minden zsidó számára megtiltjuk abejövetelt városunkba.

Az Isten Fia megtestesülésének 1494. esztendejében.
Mlodecky Péter, azon időben Nagyszombat városának írnoka az

ártatlan gyermekek zsidók által történt meggyilkolását ezen dolog em-
lékezetére bemutatja,

Nagyszombat város levéltára: Diplomata 202. szám.
Ez az oklevél írása, fogalmazása és papirosanyaga alapján XVIII. századi

hamisítvány, ábrával!

* május 23-ára esett.
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75.

1496. március 1. Ruben budai zsidó fia Leb és neje Hanna a bécsújhelyi
Zsidó-utcában Smoyel zsidó és Smiirl Leser zsidók házai között egy ház
fél harmadrészének birtokába jutnak, amelyet Merhel zsidótól és nejé-
től, néhai Nechennától vásároltak meg. E fél harmadrész ház után évi

egy fillér a telekbér.

Leb jud, des Ruben sun von Ofen, Hanna uxor, sind nucz vnd ge-
wer komen eins halben drittail ains hawss ganncz hie gelegen in der
Judengassen zwischen Smoyel juden vnd Srnárl Leser juden hewsern.
Servit dasselb halb drittail ainen helbling gruntrecht et non plus, das
mit kauff von Merhel juden anstat weilent Nechenna judinn, seiner
hausfrauen, an den obgenanten Leb juden Ruben, uxor vnd ir bayder
erben komen ist, ut littera judenbrief sonat, Actum an eritag nach dern
suntag Reminiscere in der vassten, anno domini etc. 96-to.

Bécsújhelyi városi levéltár, Satzbuch 651ja.
Ez a bejegyzés többszörösen át van húzva.

76.

1496. szeptember 29. A pozsonyi zsidók az évi 50 magyar forint adójukat
megfizetik.

Ezt az összeget a városkamarás Prentel és Garl zsidók kölcsöneinek
visszafizetésére fordítja.

Innemen von den juden 96.
Item von den judn hab ich statkamrer ingenemen 50 fl. in münss,

facit LXII lb. IlII sol. den., die sie jerlich gernainer stat schuldig sein
zu gebn. Actum Michaelis archangeli 96.

Summa huius facit LXII lb. IlII sol. den.

Auf die juden.
Item dem Pranntl judn hab ich bezalt 20 fl., facit XXV lb. den.,

die der jud gemainer stat auf dem rathaws in der hindern ratstubn auf
die statsöldner dargelihn hat. Actum, als herr Hanns Piberger wol ain
wissen hat.

Item mer hat der Pranntl gernainer stat dargelihen 16 fl., facit XX
lb. den., darumb man ain scheibn kaufft hat vnd dem bischoff zu Funff-
kirchn, diezeit schatzmaister, geschenkt hat. Actum, ut supra.

Itern mer hat der Pranntl jud dargelihn 9 Römisch gulden, facit
7 fl. 2 sol. den., facit IX lb. den. Dieselben Reinischen gulden hat man
haben muessen vnd ainen actn damit abgeuertigt, als herr Casper
Stampher, diezeit burgermaister, wol ain wissen hat. Actum in des
Stamphen burgermaister ambt vnd Mathes Pair statkamrer.
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Item so hab ich den Gard jud bezalt' VIIII gulden gesuch auf die
zerung den herrn gen Ofn, die hab ich im bezalt, daran 6 fl. 1 lb. den.
in dem kamerpuch, facit VIlI lb. IlII sol. den. Restat noch 17 sol, den.,
die sein begriffn in dem andern meinen kamerpuch.

Summa huius facit LXII lb. IlII sol. den.

Pozsonyi városi levéltár, K/54. - 36 b., 306.

77.

1497. július 5. Fiweck János varga és bécsújhelyi polgár, valamint neje,
Erzsébet vétel útján egy ház birtokába jutnak az Új-utcában, melynek
egyik része Dávid Sechsel fia Abrahám zsidóé, másik része pedig Ruben
budai zsidó fia Lebé és nejéé, Hannáé volt. E ház után évi 2 dénár

telekbért kell fiZJetni.

Hanns Fiweck schuster civis hic, Elisabeth uxor, sind nucz vnd
gewer komen ains hawss gancz hie gelegen in der Newngassen, das ain
tail von Abraham, Dauid Sechsel [uden sun vnd das ander tail von Leb
juden des Ruwenn juden sun von Ofen, Hanna uxori, mit kauff an den
obgenanten Hannsen Fiweck, sein hausfraun vnd ir baider erben komen
ist, gelegen zwischen Jacoben Galhaimer vnd Peter Vincken hawse,
Servit das gancz haws II den. gruntrecht et non plus. Actum an mit-
tichen nach Vdalrici episcopi, anno domini etc. 97---0.

Summa III sol. X den.

Bécsújhelyi városi levéltár, Gewehrbuch 244/a.
Ez a bejegyzés többszörösen át van húzva, míg oldalt e feljegyzést olvas-

hatjuk valamivel későbbi időből: haben nachmalls iTeT bedeT chanleut tochteT
Agnessen sun, so sy bei Benedicten Praunsseiss smid gehabt, mit namen Leopolt
vnd Hanns.

78.

1497. július 5. Fiweck János varga és bécsújhelyi polgár, valamint neje,
Erzsébet az Új-utcában levő házukat 28 font dénárért elzálogosítják
Ruben. budai zsidó fiának, Lebnek. Ezt a zálogösszeget Leb zsidó később

átruházta Hiersch zsidóra.

Hanns Fiwegk schuster civis hic, Elisabeth uxor, haben versaczt ir
hawse hie gelegen in der Newngassen zwíschen Jacoben Gailhaimer
vnd Peter Vincken hewsern, servit II den. gruntrecht et non plus, vmb
XXVIII tal. den. dem Leb juden, des Rubem juden sun von Ofen, vnd
seinen erben zu bézalen halb auf Martini schirst vnd halb auf der hei-

1 alatta: daTgeben áthúzva.
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ligen Dreyrkunig tag darnach schirst kunftig on alles verziehen. Actum
an mittichen nach Sant Vlrichs tag episcopi, anno domini etc. 97-o.
Dedit von stund daran II tal. den.

Későbbi írással: Item Líephart jud, als gewaltrager des Leb juden,
hat ein schrelben doctarn Jórgen bracht, diezeit richter, an Hierssen
jüden im daz gelt zu geben innhalt des sacz. Nu hat der jud ainen aus-
zug gehabt, sagt der jud, sei verloren. ab der hinfur herfúr keme oder
Iünden würd, sol dem obgenanten sacz on allenn schadenn sein nach
lautt einer judischen quittung, so bei dem gruntpuch ligt.

Becsujhelyi városi levéltár, Satzbuch 228/<.1.
Az első bekezdés többszörösen át van húzva.

79.

1497. augusztus 1. Smoyel zsidó fia Salamon és Gerstl soproni zsidó
vallomása alapján Abrahám zsidó annak a bécsújhelyi háznak birtokába
jut, amely a hátulsó Zsidó-utcában Knobloch zsidó fiai: Schmerl és
József, valamint Nachman zsidó házai között fekszik. Ez a ház elhunyt
felesége, Plumlein után szállt rá örökségképpen és utána évi 6 dénár

telekbért kell fizetni.

Abraham jud des Muschl juden von Herezennburg aydem, der ett-
wan Plumlein judin, des gemelten Muschl judenn tochter eelich ge-
hatt hat, ist nucz vnd gewer komen ains hawss hie in der hindern Ju-
dengasserr gelegen zwischen Schmerl juden vnd Joseph, Knoflach juden
sun vnd an der anndern seitten an Nachman juden von Pruck hew-
sernn, daz denseiben Abraham juden von der vermelten Plumlein sei-
nem weib erblich erlanngt hat, dieselb alt gewer man in allen grundt-
purhem nicht hat finden konnen, ob aber dieselb gewer kunfticlich
funden wurde, die sol dem vermelten juden vnd seinén érben on scha-
den sein, daz auch dasselb hawss also erblich an in kömen sei, daz haben
bekannt vnd gesagt var burgermaíster vnd ratte Salamon jud, weylannt
Smoyel judens sun vnd Gerstl jud von Odennburg bey iren judischen
ayden vnd trewen. Servit dasselb hawss VI den. gruntrecht et non plus.
Actum die Vincula Petri anno domini etc. LXXXXVII-o.

Bécsújhelyi városi levéltár, Satzbuch 651ja.
E bejegyzés többszörösen át van húzva.
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80.

1497. augusztus 21. Smoyel passaui zsidó fia Salamon, mint aki Isserl
pozsonyi zsidó özvegyének, Channának értlekét képviseli, mely fel-
hatalmazásnak Leb zsidó és Schalam fia Hirschl zsidók a tanúi, úgy-
szintén Hatteur Jakab pozsonyi zsidó bíró egy átirata, egy félháznak a
birtokába jut Bécsújhelyen a minoriták fertályában József zsidó és (li

zsidó mészárszék között. E félház Channára veje, Muschl pozsonyi zsidó
fia József után szállt rá és évi 3 dénár telekadót kell utána fizetni.

Salomon, Smoyel juden sun von Passaw ist als ein volmechtiger
snwalt Channa des Ysserl von Presburg wittib, nucz vnd gewer komen
ain halben hawss hie gelegen in Mynnerbruder viertail zwischen J0-
seph [uden haws vnd der juden fleíschpenck, Servit III den. gruntrecht
et non plus, das von irem ayden J-oseph, Muschl juden von Presspurg
sun, an die benarrten Channa judinn komen ist. Des vermelten judischen
gewalts sind zeugen vnd haben bekant bei irem judischen ayd Leb jud
vnd Hierssl, Scha1am sun, vnd dabey ein sandbrief in die stat vnd
grunthern von Jacoben Hattewr judenrichter zu Presspurgk, so OOy
dem grundtpuch ligt. Actum an montag var Bartholomei apostoli anno
domini etc. 97-o.

Bécsújhelyi városi levéltár, Satzbuch 651/a.
Az egész bejegyzés többszörösen át van húzva.

81.

1497. augusztus 20.-október 10. Leb zsidó elismeri, hogy Herfurter Lé-
nártnak 21 font dénárért eladott bécsújhelyi ház árából 11 font dénárt
felvett, míg Pessach Manusch soproni zsidó 6 font dénárt nyugtat. Ami-
kor ezt a házat telekkönyvileg Herfurter nevére átírták, megadta a még
hátralevő 4 font dénárt, melyből az átírási költséget és Liephart zsidó-

nak járó egy font dénárt levonták.

Ich Leb jud bekenn, das ich von dem Linhart Herfurtter ingenomen
vnd enphangen hab an ainem haws, so ich im zu kawffen geben hab
vmb XXI tal. den., XI tal. den. Derselbígen XI tal. den. sag ich obge-
nantter jud den Herfurtter quit, ledig vnd loss. Vnd zu den übrigen gelt
geb ich im tag von data der zedl auf den negstkunftigen Sand Mertten
tag. Actumam montag nach dem suntag der grossen 'kirchweich zu der
Newenstat anno 97. Vnd dise zedl ist bestet mit meins obgenantten Leb
juden aygen handtgeschríft:

C'1"N 'lt'm~(1) 'It'" N"'~ '~N (1) ,'It"" 1"l~N~~:'1~'l'~'1:'1t

Ich Pessach Manusch jud von Odenburg bekenn, das ich an dem
obgeschriben haws von dem Linhart Herfúrtter an dem haws mer en-
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phangen hab. Actum am mitichs vor Sand Kelmans anno 97. VI tal.
den. Die zedl ist bestet mit meiner aygen judischerr handtgeschrif't:

~"t 'tV')~nO~ ',~) ~~;.'i!:ln~'tV ~~ ~: ~)'~, W~

Item der Hertter ist das haws an die gwer kchomen am eritag nach
Erhardi anno 98. (1498. jan. 9.) vnd hat zum gruntpuch erlegt die lIll
tal. den., die er noch an dem kawf ist schuldig gewesen.

Item von dem vier phundt phennig hat man genommen das gwer-
gelt zum grundtpuch, das der jud zu geben schuldig gewesen ist, lIll
sol. den.

Itern als das haws vmb XXI tal. verkawft ist worden, davon ist in
dem kawf dem Liephart juden aufgenomen I tal. den., das hat man auch
von den lIll tal. den. genomen.

Bécsújhelyi városi levéltár, Scrin. E. nr. 181.
Papíros vízjegy nélkül, melynek hátlapján a két, előlapon található héber

íráson kívül még ez a héber írás látható:

j'Y~'tV ... "t::~~ ,tQ ... ')~~ ~)i''tV n~!:l~ '~n~ ny~~ ~ny,~'tV~'tQ~ 'ml"1 ~)~
~"t 'tVl~~ .,"!:l MO~ I,~) ,.~~ ,wtQ ~"m,n,y~ ~t·~ ','tj~,::"~~!:li'

82.

1497. augusztus 21. Luttenoerqer Péter bécsújhelyi polgár és neje, Anna
megveszik Isserl pozsonyi zsidó özvegyétől, Channától annak félházát
el minoriták fertályában József zsidó háza és a zsidó mészárszék között.

E félház után évi 3 dénár telekbért kell fizetni.

Peter Luttenberger civis hic, Anna uxor, sind nucz vnd gewer komen
ains halben haws me gelegen in Mynnerbruder viertail zwischen Joseph
juden haws vnd der juden fleischpanck, servit III den. gruntrecht et
non plus, das mit kauff von Channa des Ysserl von Presspurg witib,
an den benarrten Petter Luetenberger, Anna uxori vnd ir baider erben
komen ist. Actum an montag vor Bartholomeí apostoli, anno domini etc.
97-o.

Summa LX den.

Bécsújhelyi városi levéltár, Gewehrbuch 245/a.
Ez a bejegyzés többszörösen át van húzva ezzel az ugyancsak áthúzott oldal-

jegyzettel: obligavit.
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83.

1497. szeptember 26. Zertel Farkas pap a soproni tanács bizonyságlevele
szerint Elachan Hatschl soproni zsidótól és nejétől Channatól megvesz
egy házat Bécsújhelyen a minoriták fertályában a hátulsó Zsidó-utcában
Kaym Juda és Mayr zsidók házai között, mely után évi 3 dénár a

a telekbér.
Zertel Farkas pap egyúttal ígéri, hogy e ház után minden városi terhet

viselni fog és zálogul leköti e házát.

Her Wolfgang Zerttel priester ist nucz vnd gewer komen ainesi
hawss hie gelegen in der hindern Judengassen in Mynnerbruder viertaíl
zwischen Kaym Juda vnd Mayr [uden hewsern, servit III den. grunt-
recht et non plus, das mit kauff von Elachan Hatschl juden vnd Channa,
seiner hausfrawn durch aufgab vor burgermaister, richter vnd ratte der
statt Odennburg nach lautt írn schreiben, so bei dem gruntpuch ligt, so
derselb Hatschl jud yor in getan hat, bescheen, auch nach verfolg bur-
germaíster vnd rattes hie an den obgenanten herren Wolfgangen Zart-
tel komen ist. Hat er bei seiner príesterschafft dem burgermaiater ge-
lobt, daz er von demselben hawse in stewr, robatt, zirck vnd in ali weg
mit der statt, als annder mitburger hie mitleiden welle vnd oh derselb
priester derselben ansleg, wie yor stet, einichs eder mer nicht ausrich-
tet noch bezalle, ro sol man solchs aüstands auf seinem vermelten hawse
haben vnd bekomen, das er darumb der statt zu pfannd hiemit verseezt
vnd verschriben hat vngeuerlích, Actum an erítag yor Michaelis anno
domini etc. 97-o.

summa LXXX den.

Bécsújhelyi városi levéltár, Gewehrbuch 249/a.
Ez a bejegyzés többszörösen át van húzva.

84.

1498. január 9. Herfutter Lénárt bécsújhelyi polgár és neje Katalin a
minoriták fertályában a hátsó Zsidó-utcában Schrott György lovag és
Toler György házai között fekvő házat az öreg konyhával együtt meg-
veszik Pessach Manusch soproni zsidótól. E ház után évi 6 dénár telek-

bért kell fizetni.

Linhartt Herffutter civis hic, Katherina uxor, sind nucz vnd gewer
komen ains hawss hie gelegenn in Mynnerbrueder virtail in der hindern
Judengassen zunagst herr Jergen Schrótt ritter vnd Geörgenn Taler
hewsernn mitsampt der alten kuchen, servit VI den. gruntrecht et non
plus, daz mit kauff von Pessach Manusch judenn von Odennburg an
den obbenanten Linhartten Herffutter, Katherina sein hawsfraw vnd
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sein erben komen ist. Actum an eritag post Erhardi episcopi, anno do-
mini etc. LXXXXVIII-o.

Summa XX den.

Bécsújhelyi városi levéltár, Gewehrbuch 245/a.
Ez az egész bejegyzés többszörösen át van húzva.

85.

1498. augusztus 16.-december 13. A pozsonyi városkamarás ebben az
évben a zsidók rendes évi adója és boradója fejében 86 font 7 solidus
71/2 dénárt vesz be, míg a zsidók mögötti kis féltoronyra 48 dénárt

fizet ki.

Innemen von den juden.
Item statkamrer percepit von den judn hie 50 fl. in münss, facit

LXII lb. lIll sol. den., die sy jerlich Michaelis gernainer stat zu gebn
schuldig sein. Actum Lucíe 98. per Pranntl et Muschi judn.

Item mer percepit statk.amrer von dem Pranntl judn 12 fl., facit XV
lb. den., die sy an irer weingab gebn habn. Actum, ut supra.

Item darnach percepit statkamrer von dem Pranntl judn ire wein-
gab 7 fl. 5 sol. 8 den., facit IX lb. III sol. VII 1/2 den.

Summa huíus facit LXXXVI lb. VII sol. VII 1/2 den.
86 tal. 7 sol. 8 :

Eodem die (sc. an phincztag post festum Assumpcionis Marie) zwen
tagwerker bey dem klain halbturndl hinder den judn, die grundtfesst
gesuecht vnd das zawssach von dannén gerawmbt habn, ainern per
24 den, facit 1 sol. XVIII den.

Pozsonyi városi levéltár, K/55. - 78., 317.

86.

10198táján. Lebl zsidó írásban bejelenti, hogy ő hajlandó Lachenberger-
Tel és nejével a törvényes eljárás mellőzésével békésen kiegyezni.
Amennyiben ez nem lenne lehetséges, úgy a bíróság döntsön a köztük

fennforgó viszályban.

Fursuechtig, ersam, namhafft, weys herren! Lebl jud erscheynet
awf hewt ewer weyshaydt furnemen nach den zbitracht Lachenperger,
seiner hawsfraw aynns vnd Lebl juden anndern tayls awsserhalb rech-
tens verhorn versuechen in der guet zu vertragen. Ist Lebl jud an ent-
geltnus seiries rechtens anczunemen. Macht aber sollichs awsser rech-
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tens nicht geschehen, so ist Lebl jud seinries westymbtn vnd nemhaff-
ten tag warttend, so er von Lachenperger vnd seiner hawsfraw ge-
nugsamlichen vberweyst werde, weil er rechtens geniessen. vnrechts
endgelten. Wurden sew aber awf bestymbten tag mit ir zewgnuss nicht
erscheyne, so welle Lebl jud ali ir zicht vnd ansprach yecz vnd furan
emprochen frey vnd mussig sein, awch seiner khosstung, zerung vnd
schaden nach ewer weyshaidt rechtlicher erkhantnus von Lachnperger
vnd seiner hawsfraw widerkhert vnd weczalt werden.

Kívül: Lebl [uden erwilligen awsserhalb rechtens,

Pozsonyi városi levéLtár, Lad. 34. nr. 5109.
Papiros, vízjegye: körben kétkarú mérleg homorú csészékkel. Eredeti be-

advány.

87.

1499. június 5. Dániel neusedlitzi zsidó fia: Nissam és Nachman brucki
zsidó fia: Nachman mostohatestvérek örökség címén egy bécsújhelyi
ház birtokába jutnak a minoriták fertályában a belső Zsidó-utcában
Jüdl zsidó és Slemlein budai zsidó házai között. E ház után évi 3 dénár

telekbért kell fizetni.

Nissam jud, Daniel judenns zu Naussedlicz sün vnd Nachman jud,
sin bruder, sind nucz vnd gewer komen aines hawss hie gelegen in
Mynnerbrueder virteil in der innern Judengassen zwíschen Jüdl juden
vnd Slemlein von Öfen hewsernn. Servit III den. gruntrecht et non
plus, daz mit erbschafft von Nachman juden vonn Prügkh, der obge-
melten zwayer brüeder vatter an sy kömen ist. Actum an miti chen
post Erasmi anno domini etc. LXXXXIX.

Bécsújhelyi városi levéltár, Satzbuch 652/a.
Ez a bejegyzés többszörösen át van húzva.

88.

1499. augusztus 26. - 1500. február 6. A pozsonyi városkamarás Pren-
tel és Musch zsidóktól átveszi azok évi 50 magyar forint adóját, míg a
zsidók mögötti várfal falazására és a feleslegessé vált téglák elhordására

96 dénárt ad ki.

Innemen von den juden anno etc. 99.
Item in die Sancte Lucie (dec. 13.) percepit statkamrer von dem

Pranntl vnd Musch judn 50 gulden in gelt zu gleichn wexl, facit LXII
lb. IlII s:ol. den. vnd ist gebesen vngrisch gelt, aber nach- argern rneí-
ner herrn habn sy kain aufwexl genomen,

Summa huius facit LXII lb. lIll sol, den.

1 utána: gepot ábhúzva,
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Judengelt L fl.

Eadem die (sc. an montag nach Bartholomei) II tagwerker zu hilf
dieselben stain helffen aufladn, ainem per 24 den., facit I sol. XVIII
den.

Dieselben stain hat man braucht zu mawrn an der ringkhmauer
hinder den judn die grossri löcher zugemaurt."

Item an phincztag darnach (sc. nach Purificacionis Marie) Wolf-
gangen Pleuel selbdritten die überbelibn ziegln hinder den [uden hin-
weg than habn, desgleichn die ziegeln von Sand Larenczen tor, ainem
per 16 den., facit I sol. XVIII den.

Pozsonyi városi levéltár, K/56. - 64., 345., 369.

89.

xv. századból származó évnélküli feljegyzés a fogott bírák ítéletéről
a bécsi zsidók követeléseinek rendezéséről.

Nota, das ist die chuntschaft, als die juden zü Wienn die Iozz-
herren aufgelegt haben. Item der grab rokch der richterin, der da stet
drew phünd. Seyd mal, das sy hat gepeten, das man den rokch sol hal-
den lenger, sy wellen losen vnd hat nicht gerechent zü der zeit, als
man die chuntschaft geben hat. So hat er recht, das man fur den rech-
ten erchen, anschreibt fur drew phund.

Item so haben sy auffgelegt von des Symon Prein wegen, wie das
der dem Gerstlein zway phund schuldig sey gewesen vnd der Gerstell
ist im hinwider schuldig XlIII schilling. So haben sy an demselben auf-
gelegt, das der Gerstel in demselben gerecht sey mit derselben chunt-
schatt.

Item vnd als die Gerstlin ainen guldein zu Wienn entlechent hat
von ainer andern judin vnd hat zu Prespurg ainer andern judin befol-
hen, das sy den guldein sulle vodern an den Gerstlein, iren man, sy hab
iren gelihen. So haben die lozzherren auch aufgelegt, er sey mit dersel-
ben kuntschaft auch geregt,

Hem so haben die lozzherren zu Wienn auch aufgelegt, wie das die
chuntschaft alle auzz vnd auzzgerecht sey.

Item so haben sy auch aufgelegt, das chain mensch müg fellig
werden mit chainer chuntschaft, ez sey denne, das er verlangen vil
gelts mer, wann halb tail der chuntschaft, das das vil gelts antrifft, so
ist dasselbig gelt das drittail des kwnigs vnd das drittail des judeurich-

2 az előző fejezet ui. arról szól, hogy a városi kocsis 2 regattal 10 fuvar fal-
követ fuvarozott be a Víztoronytól.
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ter vnd das drittail der Iosherren vnd man hat damit nicht leib vnd güt
verfallen.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 34. nr. 5162.
Eredeti feljegyzés papiroson, melynek vízjegye: ökörfej, szarvai között egy

száron hatszirmú virággal.

90.

1500. június 5. Warach kismartoni zsidó megveszi Trostman fia Nach-
man bécsújhelyi zsidó házát a minoriták fertályában a belső Vj-utcában
Punthasen zsidó háza és néhai Kollner Frigyes pajtája között. E ház

után évi 6 dénár telekbért kell fizetni.

Waráeh jud aus der Eysneinstat ist nucz vnd gewer komen ains
hawss hie gelegen in Mynnderbruder virtel in der innern Newengassen
zunagst Punthasen juden haws vnd weilent Fridrichen Kollner stadel
vnd von der egenariten Punthasen juden haws vnczt an die gemawrt
kichl. Servit VI den. gruntrecht et non plus, daz mit kauf von Nachman
juden, Trostman judenns sun an den obgenanten Waráeh [uden komen
ist. Actum an fredtag var dem Phíngstag anno etc. XVc.

Bécsújhelyi városi levéltár, Satzbuch 652/a.
Ez a bejegyzés többszörösen át van húzva.

91.
1500. Brassó. Zsidó selyemkereskedők.

serícum Judeicum lytter 1112
séricum Judeicum nigrum lytter 41/2•

Quellen zur Geschichte... Kronstadt 1. 285.

92.

1500 táján. Pozsony. Péter gonosztevő és rabló önkéntesen megtett val-
lomásában bevallja, hogy többek között Pozsony határában több zsidót

és zsidónőt, Sopron határában pedig ismét egy zsidót rabolt ki.

Fássio malefici ípsius Petri N. nunc deteriti.

Item eodem die depredaverunt judeos et judeas ecíam aput parvum
pontem" vulnerantes unum judeum gravíssime et prope quatuor flore-
nos receperunt.

1 Az előző bekezdésben ez a híd "vulgo Seprokl" néven van említve, mely
Pozsony város határában feküdt.
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Hem in autumpno, id est ante festum beati Michaelis archangeli,
conduxerunt Johannem Cantzelir ad Sopronium, cum eisdem videlicet
Zekhel Peter, J anko et Balenth, depredaverunt in silvis, vulgo Bertes,
quendam judeum, cui réceperunt florenos VI, vestes et queque in-
venerunt,

Dominica ante Visitacionis beatisaime virginis Marie idem Petrus
in preseneia duarum civitatum, videlicet Tirnaviensis et Sopronierisis
prescriptos artículos sub modo et forma suprasignatis absque martirio
aut tormento aliquo maniteste confessus est omnia sic se habere et ita
acta et facta fuisse etc.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 34. nr. 5053.
Évnélküli eredeti fogalmazvány papiroson.

93.

1501. augusztus 12. - december 13. A tatai származású Mózes és Man-
del pozsonyi zsidók az évi 50 magyar forint adójukat megfizetik a
városkamarásnak, míg Preniel zsidó borpénz fejében 33 font dénárt

ad áto
.1 zsidók évi adójából Eorster Farkas pozsonyi városbíró Bécsben egy

bála posztót vásárol meg.

Irinemen von den juden.
Item statkamerer percepit von dem Moyses vom Dotes vnd Mánndl

judn 50 gulden in gelt, 10 sol. per 1 fl. zu raiten, facit LXII lb. IlII sol.
den., die sy jerlich gemainer stat Michaelis schuldig sein zu gebn. Actum
des innemen an freitag nach Laurenty anno etc. Vc primo (1501. aug. 13.).

Itern mer hat kamrer enphangen von dem Prantl jud weingelt
XXXIII lb. den. Actum in die Lucie virginis (dec. 13.).

Summa huius facit LXXXXV lb. lIll sol. den.

Item dem .. Welser zu Wienn vnd seiner gesellschafft hab ich be-
zalt I pallen tuch per 50 fl. in munss zu gleichm wechssl facit LXII lb.
JJ II sol. den.

Dasselb gelt habn die judn dargebn, Actum an phincztag nach Lau-
renty (aug. 12.) vnd herr Wolfgang Vorsster richter hat dasselb gelt
hinauf gefurt vnd bezalt.

Pozsonyi városi levéltár, Kj57. - 39., 125.
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94.

1502. június 12. Buda. Ráskai Balázs tárnokmester hivatkozva a király
rendeletére a maga részéről is meghagyja a pozsonyi tanácsnak, hogy
a városuk ban élő zsidókat nemhogy bántalmazni, hanem inkább meg-

védeni tartoznak.

Prudentes et circumspecti nobis plurimum honorandi! Ex litteris
maíestatis regíe intellígere potestis, quales, quantas et quam maximas
iniurias ac minas carcerum, pecuniarumque extorsiones a vobis ipsi
judei apud vos commomnres paciuntur et sustínent, quam perfecto rem
sua maiestas haud equo a vobis acoepit animo, neque nos ob hane cau-
sam taoere possumus, nam post regiam malestatern judíces ipsorum esse
censemur. Rogamus itaque amicicias vestras plurimum et nichilosecius
auctoritate nostri officii eisdem iniunximus, quatenus a modo deineepe
ipsos judeos .apud vos commorantes nullo pacto impedire ac huiusmodi
minas ipsis imponere, sed magís ipsos tuerí ac defensari ab omnibus
impetitoribus debeatis et teneamini secundum tenorem Iítterarum
rnaíestatis regíe, Datum ex castro Budensi, dominica proxima post Bar-
nabe apostoli anno domini 1502.

Blasius de Raska thavernieorum regalium magister.

Kívül: Prudentibus et circumspectis judici juratisque civitatis Po~
soniensis, amicis nobis honorandis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 23. nr. 2340.
Papiros vízjegy nélkül, zárlatán nyolcszögletű födött gyűrűspecséttel.

95.

1502. július 4. - 1503. április 10. A pozsonyi zsidók a szokásos év~
adójuk, azután bőrből készült vizes vödrök vételére, végül borpénz fejé-
ben ebben az évben 99 font 7 solidus dénárt fizettek a városkamarásnak.

Von den juden,
Itern ich hab ingenommen von den juden, 80 sy mein herren haben

angeschiagen am steur auf dy Iidrein emer zu machen von herren rich-
ter VI fl., das sy ym gégeben haben vnd ich von herren richter ent-
phangen vnd ich von den juden IlII fl., facit X fl., facit XII lb. IlII
sol. den.

Actum ipso die Vdalricy (1502. júl. 4.).
Item ich hab ingenommen von den juden, so sy mein herren haben

Maisterel juden L gulden in gelt, X sol. per I fl. zu raítten, facit LXII
lb. IlII sol. den., die sy jerlich gemainer stat Míchaelis schuldíg sein zw
geben. Actum des innemmen miti chen nach Lucie anno etc,' quingen-
tesima secundo (1502. dec. 14.).
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Item kamrer hat enphangen von den juden weingelt XII 1/2 lb. den.
Actum mitichen nach Lucie virginis (dec. 14.).

Item kamrer hat aber enphangen von dem Isr'l jud vnd Karel juden
weingelt X fl. minus 1 sol., facit XII lb. In sol. den. Actum montag
nach Palmarum (1503. ápr. 10.).

Summa huius Ic lb. minus 1 sol. den.

Pozsonyi városi levéltár, K/58. - 83.

96.

i502. július 17. _. augusztus 7. A pozsonyi városkamarás ifjabb Muschl
és Hairuli zsidóktól ezüstöt vásárol 18 font 2 solidus dénár értékben

külömböző célra.

Item mein herren haben genommen von dern jungenn Muschl ju-
den XXV lat 112 quinttat silber, 1 lot per IlII sol. den., zw den klayne-
ten, das ist gebem warden maister Jergen zw annderem silber dy
muschelen zw vassen, facit X fl., - XII lb. IlII sol. den.

Actum der zalung sontag nach Margarethe (1502. júl. 17.).
Item vmb silber dem Haindl juden zw den klaynetten XII/2 lot,

ain lot per lIll sol. den., V lb. VI sol. den.
Actum sonntag nach Sixti (1502. aug. 7.).

Pozsonyi városi levéltár, K/58. - 90-91.

97.

1503. június 17. Buda. Ráskai Balázs tárnokmester figyelmezteti a
pozsonyi tanácsot, hogy a zsidók ügyében minden újítástól tartózkod-
Janak és ebben a kérdésben Mendel országos zsidó bíró közvetítésével
úgy intézkedjenek, hogy azzal nemcsak a keresztények, hanem a zsidók

is meg legyenek elégedve.

Prudentes et circumspecti amici nobis dilecti! Ex querimonia Men-
del prefecti judeorum accepimus vos nonnulla nova induxisse contra
antiquas ipsorum Iibertates et privilegia ipsis a divis huius regni regi-
bus concessas et per serenissimum principem nostrum confirmatas.
Quam ob rem idem nunc personaliter erga vos accessit pro concordia
vobiscum ineunda ex parte huiusmodi negociorum, propterea amicicias
véstras presentibus rogamus diligenter, quatenus velrtis in eadem talem
disposicionem et ordinacionem tum nostri, immo et communis justicie
intuitu facere. penés quam tam christiani, quam etiam ipsi judei in
suis juribus justis et antiquis permánere valeant. Ex castro Budensi,
sabbatho post Corporis Christi anno 1503.

Blasius de Raska thavernieorum regalium magister.
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Kívül: Prudentibus et circumspectis judici, juratisque civibus civi-
tatis Posoniensis, amicis nobis dilectis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 23. nr. 2349.
Papiros, vízjegye B· P betűk, közöttük kissé magasabban kereszttel, zárlatán

nyolcszögletű födött gyűrűspecséttel.

98.

1503. december 20. A gyOrt székeskáptalan a zsidóknak Budán vissza-
fizeti azt a 4 forint 20 dénárt, amelyet még Henyei András mosoni fő-
esperes vett fel tőlük kölcsön kiadásai fedezésére. A visszafizetés a győri

nagyprépostnak járó quintából történt.

Item judeis Budam <lati sunt floreni IlII denarii XX regales, quos
Andreas Mosoníensis in cetavis Sancti Michaelis archangeli (1503. okt.
6.) ab eisdem mutuo acceperat pro expensís et hec de quinta prepositi
dati sunt, ut supra,

A győri székeskáptalan legrégibb számadáskönyve 83.

99.

1504. május 21. Schalam Hirschel bécsújhelyi zsidó fiai: Isserl kismar-
tani zsidó és Hirschel kőszegi zsidó elismerik, hogy Hagen Boldizsár
haimburgi tiszttartó néhai Krottendorfi Ulriknak minden adósságát ki-
fizette, miért is nekik e~ek után már semmiféle követelésük nincsen.

Ich Ysserl jud, diezeit wonhafft in der Eyssennstat, ich Hiersel jud
gesessen zu Gunss, bayd geprueder, des Schaliom Hiersel juden sun
aws der Newnsrtatt, bekennén fur vnns vnd all vnnser erbenn, awch
fur annder vnnser miterbenn vnd thun kundt offennlic'h mit dem brieff
allen, den er furkumbt, vmb die zwespruch vnd annfardrung, so wir
gehabt haben zu dem édelen vnd vesten Walthawser Hagen diezeit
pfleger awff Haymburg vnd allen seinen erbenn herruerundt von wey-
Iend heren Vlreichen von Krottendorff sallígen vnd sein erbenn, sollí-
cher zuespruch vnd annfardrung sagen wir obgenannt Ysserl jud vnd
Hiersel jud gepmeder fur vns vnd all vnnser erbenn, awch fur annder
vnnser miterbenn den obgenantten Walthawser Hagen vnd allen seinen
erbenn gantziich ledig frey vnd das wir von hewttigen tag datto des
brieffs zw den eegenantten Walthawsser Hagn vnd alI sein erbenn, awch
zw allen den guetteren, nutzen vnd gultten, so er in seiner gewalt sein
hatt, dy weyllent des vorgedachten heren Vlreichs von Krottendorff
sallign gwessen sein, khaynnerlay zuespruch noch anvordrung nicht
mer haben sullen noch wellen weder mit brieff noch an brieff, mit
recht noch an recht, wenig noch vil in dhainnerlay weyss alls trewlich
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vnd vnngeuerlich. Des zu warer vrkundt geben wir in den brieff wesigelt
mit den edelen vnd vesten Wolfganngen Garber burger vnd ainer des
rates zw der Eyssenstatt aigen anhangunden insigel vnd mit des erberen
vnd weissen Míchel Rinderschíngk awch burger vnd ainer des ratts
daselbs aigen anhangunden petschadt. die wir obgenantt Ysserl jud
vnd Híersel jud geprueder mit vleis darumb gepetten haben in, iren
erbenn ínsigel vnd petschadt an allen sohaden. Vnd durch pesser
sicherhaitt willen haben wir den verzeichbrieff westátt mit vnnser ju-
dischen hanttgeschrifft. Geben nach Kristí gepurdt Iunffzehenhundertt
vnd in den vierden jare, am erichtag yor den Pfingstfeyertagen.

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1504. máj. 21.
Hártya, melyről hártyaszalagon két szürke viaszperemmel védett és zöld

viaszba nyomott pecsét függ le. Az első pecsét kerek és címerpecsét, míg a másik
pecsét nyolcszögletű és gyűrűspecsét. Az oklevél szövege alatt ez alábbi héber írás
olvasható:

~"t I,~~i~~'~'N "N~ '~';l'~J"l~~ :"1~ ~~

~"t ',~~ i~~~":"1 "N~ '~';l' ~J"l~~ :"1~~~

100.

1504. július 20. - 1505. április 21. Ebben az évben a pozsonyi zsidók
rendes évi adójából, azután a boradóból és a mérlegpénzből, végül
Zischko zsidónak eladott kimustrált ló árából összesen 87 font 6 solidus

18 dénár folyt be a városkamarás kezébe.
A pozsonyi tanács a zsidók és a keresztények ügyében három alkalom-
mal 7 napon át tanácskozott a városházán, mikor is a tanács étkezésére

a városkamarás 3 font 3 solidus 7 dénárt adott ki.

Von den juden,
Item statkamrer percepit von Garrl juden L gulden in gelt, X sol.

den. per I fl. zu raitten, facit LXII lb. IlII 8'01. den., dy sy jarlich ge-
mainer stat Michaelis schuldig sein zw gebenn, Actum in die Johannis
appostoli et ewangelíste, anno domini etc. quarto (1504. dec. 27.).

Hem aber hat kamrer ennphangen von denn herrenn auff dem
rathauss [uden gabgelt XVII lb. VI sol. XVIII den. Actum sambatag
nach 'I'yburry et Valerianí (1505. ápr. 19.).

Hem kamrer hat aber eingenommen von dem Zysehko vmb ain
schebigs ross, das verkaufff ist warden auss dem rathauss, III fl., facit
III lb. VI sol. den. Actum sambstag nach Tyburcy et Valeriani (1505.
ápr. 19.).

Item kamrer hat eíngenommen auff dem rathauss von den herrn
waggelt III fl., facit III lb. VI sol. den. Actum mantag var Georgií mar-
tiris (1505. ápr. 21.).

Summa huius facit LXXXVII lb. VI sol. XVIII den.
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Item do mein herren auff dem rathauss sein gesessen III tag nach-
eínander von wegen der juden vnd der armen lewt, vber das mall vnd
vnttaren vnd vmb wein, prat vnd alle notturfff 1 lb. IlII sol. XX den.
Actum sambstag nach Margarathe (1504. júl. 20.).

Item do mein herren auff dem rathauss sein gesessen von wegen
kristen vnd [uden, habenn sy zwae mall gessen in der raetstuben, vmb
Ileisch, prattn, visch, prat, wein vnd alle notturfft VI sol. XVIII den.
Actum phíngstag vnd frewtag nach Leonhardi (1504. nov. 7-8.).

Item aber phíngstag vnd frewtag nach Martini (1504. nov. 14-15.)
dy herren zwae mall gessen in der raetstuben, do sy auch gesessen sein
von wegen der kristen vnd juden, Ausgebenn vmb pr at, wein vnd visch,
obss VII sol. XXIX den.

Pozsonyi városi levéltár, Kf59. - 63., 282., 284., 285.

101.

1505. június 4. Miksa római ki1·ály elismeri, hogy a per alatt álló kirch-
schlagi várhoz való jogát Hirschl kismartoni zsidó szintén bejelentette.

Wir Maximilian von Goti> gnaden Rőmischer kun ig, zu állenn
tzeitten merer des reichs, zu Hunngern, Dalmatien, Croatíen etc. kunig,
ertzhertzog zu Osterreich, hertzog zu Burgundi, zu Brabannt vnd phaltz-
graue etc. bekennen, daz an hewt datum des briefs var den ersamen,
gelerten, vnnsern lieben getrewen.. vnnsern camerrichter vnd bey-
sítzern vnnseres furstlichen camergerichts vnnserer Nídernösterreichi-
sehen lannde erschinen ist vnnser jud Hirsl zu der Eysenstat vnd mel-
det daselbs sein gerechtigkait, so eramstat sein selbst vnd seiner freunt-
schafft an dem sloss Kírchslag, darumb dann der edl, ers amen , gelert,
vnnser Iieben, getrewen Georig von Rottal freyherr zu Talberg, Vlrich
von Weíspriach vnnser haubtman in Kerndten vnd Jobst Welling Ierer
geistlichen rechten, vnnser Dat vnd carnerprocurator fiscal von vnnsern
wegen gegen vnnserm lieben, getrewenGeorgen von Puchaim vnd ..
seinem gemahlen vor dem bestimbten vnserm furstlichen camergericht
im rechtennóch vnentschaiden steen, zu haben vermairit vnd begert
des ainen meldbrief, der im durch die vorgenannten vnnser Iurstlich
carnerrichter vnd beysitzer zu geben zugelassen ist vrkhundt des briefs.
Geben an mitichen nach Sand Erasmen tag, anno domini funftzehen-
hunndert vnd im funften, vnnserer reiche des Römischen im zwaintzigi-
sten vnd des Hunngerischen im sechtzehenden jare,

commissio domini regis in corisilio.
Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1505. jún. 4.
Hártya, melynek hátlapjára vörös viaszba nyomott királyí titkos pecsétnek

már csak a töredéke van meg.

103



102.

1505. szeptember 3. Rupprecht varga 85 font dénárért megveszi György
mészáros házát. A fizetési feltételek szerint Szent György napig a zsi-

dónak is meg kell adni a tartozást.

Ruepreeht schuester hat khawfft des Jorg fleíschagker haws per
LXXXV tal. den. So11daran geben in dreynn vierzehen tagen XXX tal.
den. Idem die schuld dem juden bezallen auff Georgy. Idem auff Mar-
garethe XII tal. den. vnd die leczt werung auff Bartholomei nagst
nacheinander kunftig. Actum feria 4-a post Egidi confessoris anno 1505.

Soproni városi levéltár, Gedenkbuch 104.

103.

1505. szeptember 8. előtt. A győri székeskáptalan Oroszlán és Jakab
zsidóktól 20 forintot vesz fel kölcsön. Mivel ezt az összeget a kikötött
határidőre visszafizeti, ezért az kamatmentes. Ebből az összegből Kal-
már András győri polgár két ló ára fejében 14 forintot, Szakács János

győri polgár pedig egy ló ára fejében 6 forintot kap.

Item a judeis, videlicet Orozlan et Jacab, domini mutuo levaverunt
florenos XX, quos ad festum Nativitatis Marie futurum (1505. szept. 8.)
solvere sine usuris debebunt et solvimus totaliter, de quibus Andree
Kalmar pro suis duobus equis ab eadem in negocío regis receptis dedi-
mus florenos XlIII. Johanni Zakach similiter pro suo equo recepto et
regi misso dedimus iterum florenos VI.

Győri székeskáptalan legrégibb számadáskönyve 158.

104.

1505. december 8. Buda. Thelegdi István királyi kincstárnok a pozsonyi
város bírót felszólítja, hogy minden erejével azon legyen, hogy a po-

zsonyi zsidók a rájuk kivetett adót sürgősen megfizessék.

Prudens et círcumspecte amice dilecte! Rogamus vos et nichilo-
minus ex voluntate serenissimi domini nostri regis harum serie requi-
rimus etiam, quatenus acceptis presentibus judeos in illa civitate Poso-
niensi commorantes ad solueionern illius taxe, que videlicet hiis prete-
ritis diebus ipsis imposita est, modis omnibus cum omnibus gravami-
nibus compellere et astringere velitis et debeatis. Aliud iterum roga-
mus, ne feceritis. Datum Bude, feria secunda in festo Concepcionis
beatissime Marie virginis anno etc. quingentesimo quinto.

Stephanus de Thelegd,
regius thezaurarius etc.
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Kívül: Prudenti et circumspeetc judici Posoniensi, amico dilecto.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 35. nr. 5222.
Papiros vízjegy nélkül, zárlatán nyolcszögletű födött gyűrűs pecséttel.

105.

1505. december 14. A pozsonyi városkamarás Handl, Izsák, az ifjabb
Muschl és Lebl zsidóktól felveszi azok évi adóját, az 50 magyar forintot
és ugyanekkor boradó fejében Pozsony város a zsidók részéről 17 font

7 solidus 23 dénár bevételhez jut.

Innemen von den juden.
Item dominica post Lucie virginis anno etc. quinto (1505. dec. 14.)

vnnd jung Muschl judenn vnnd Lebl juden L fl. inn gelt, X sol. per
1 fl. zu raitten, facit in gelt LXII lb. lIll sol. den., dye sy jarlich gmai-
ner statt Michaelis schuldig sein zw gebm. Actum des innemenn domi-
nica post Lucíe virginis anno domini etc. quingentesimo quinta (1505.
dec. 14.).

Item dominica post Lucie virginis anno etc. quinto (1505. dec. 14.)
percepit statkarnrer von den judnn weingab XVII lb. VII sol. XXIII
den. . ,

Summa facit LXXX lb. III sol. XXIII den.

Pozsonyi városi levéltár, Kj60. - 55.

106.

1506. március 23. Trencsén. Zablath Lőrinc közli Jakab nagyszombati
zsidó bíróval, hogy a hercegnő-asszony egyedül Jakab zsidónak adott
szabadságot, miért is a többi nagyszombati zsidót kirendelheti városi

közmunkára és nem kell törődni azok fecsegésével.

Circumspecte vir, amice nobis dilecte! Scriptis tuis sane percepimus,
ubi nobis scribis ex parte judeorum. Idcirco scire velis, quod Jacobus
judeus, uti te non latet, ab illustrissima domina, domina nostra omnium
gracíosa habet Iibertatem, tamen tantum pro persona sua et non aliis,
tibique semel datare autoritas, quid cum aliis sis facturus. Idcirco
mandare eis fírmiter debes, uti omnes labores civitatis agere debentur
excepto Jacobo, quia tam bene pro se ípsís, quam pro communi bono
laborabuntur, ob hoc eosdem ad labores omnes compellere strictissime
cura non curando super sermones eorum. Ex Trinczinio, fferia 2-a pro-
xima post dominicam Letare anno domini 1506.

Laureneius de Zablath etc.

Kívül: Prudenti ac circumspecto Jacoba judici judeorum Thirnavie
residencium, amico nobis dilecto.
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Nagyszombati városi levéltár, Missiles, Karton 1. - 1506.
Papíros, vízjegye: körben kétkarú mérleg homorú csészékkel, felette hatágú

csillaggal, zárlatán föctött nyolcszögletű gyűrűspecséttel.

107.

1506. június 17. - december 7. Pozsony város tanácsa a háborús viszo-
nyokra tekintettel a zsidókra az évi rendes 50 magyar forint adójukon
kívül további 50 magyar forint hadi adót vetett ki, míg Garl és Salamon
zsidók, akik Bazini és Szentgyörgyi Péter gróf fennhatósága alól köl-
töztek be Pozsonyba, további 16 magyar forint adót fizettek le. Ezen-
kívül 10 forinttal járultak a zsidók a városfal kijavításához a Zsidó-
utcában, míg Nastl zsidó boradó címén 10 font 1 solidus 22 dénárt

fizet le.
Pozsony város Mendel országos zsidóbíró tiszteletére egy étkezéshez
halat ajándékoz, ki 20 forint kölcsönt ad a városnak, melyből 10 font

1 solidus 22 dénárt a város visszafizet Nastl zsidónak.
Legvégül Pozsony város 48 dénárt fizet 4 zsidónak, akik a városház

padlására szénát hánytak fel.

Innemen von den juden.
Hem kamrer hat eingenommen vnd enphangen von den juden inn

dem vnfrid, das mein herr enn auff sew angeschlagen habenn L fl. in
gelt, X sol. den. per I fl. zu raitten, facit in gelt LXII lb. IlII sol. den.
Actum erichtag nach Marg.arethe virginis (júl. 14.).

Hem aber hat karnrer eingenommen vnd enphangen von den ju;
denn, di vntter graff Peteren sein gesessen, als Garrl jud vnd Salman jud
etc., XVI fl. in gelt, X sol. den. per I fl. zw raittenn, facit in gelt XX lb.
den. Actum mantag nach Alexi (júl. 20.).

Item mitichenn nach Viti Modesti (jún. 17.) hat aber kamrer ein-
genommen vnd enphangenn von den judenn zw der stiegen in der
Judenngassen auff dy mauer X fl. in gelt, facit XII lb. IlII sol. den.

Hem mantag nach Nicolay (dec. 7.) hat kamrer eingenommen
vnd enphangenn von dem Dauid judenn vnd Nastl judn L fl. in gelt,
albeg X sol. den. per I fl. zu raitten, das sew jarlich gmainer stat schul-
dig sein zw Sand Thamans tag anno etc. sexto, facit in gelt LXII lb.
JIII sol. den.

Itern kamrer hatt eingenommen von dem Nastl juden ir weingab
X lb. I sol. XXII den. Actum des einnemmenn in die Lucie virginis
(dec. 13.).

Summa facit leLXVII lb. V sol. XXII den.

Item am sambstag nach Nativitatis Marie (szept. 12.) habern mein
herrenn dem Mandl judenn ain erung gethan mit ainern jesserm visch
per VII sol.1 den.

1 felette: VII lb. áthúzva.
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Item dem Nastl judenn bezalt an denn XX fl., dy Mandl jud zw
Offenn auff derselbigenn raess den herrenn dargelichenn hatt, X lb.
I sol. XXII den.

Item am mitichen in vigilia Visitacionis Made (jul. 1.) hab ich ge--
hem IlII juden, dy hew auff dy pun in dem rathauss geschlagen habem,
ainern XII, facit XLVIlI den.

Pozsonyi városi levéltár, Kj61. - 59., 104" 117., 243.

108.

1507. feburár 4. Dávid és Nasa pozsonyi zsidók az évi zsidóadó fejében
59 font 6 solidus 23 dénárt megfizetnek a városkamarásnak, míg a
hiányzó 2 magyar forint 1 solidus 7 dénárt Forster Farkas városbíró

vállalta magára.

Einnemen von den juden.
Item kamrer hat eingenommen von dem Dauid juden vnd Nastl

judenn an den L fl., das sy jarlich schuldig sein gmainer stat Michaelis
XLVII fl. I lb. XXIII den., albegen I fl. per X sol. den. zu raitten, facit
in gelt LVIIII lb. VI sol. XXIII den., das kamrer eíngenommen hatt.
Actum phingstag nach Purificacionis Marie vnd an den vorbemeltten
L fl. hat herr Wolfgang Verster diezeit richter vber sich genommen
T fl. I sol. VII den. Actum, ut supra,

Pozsonyi városi levéltár, K/62. - 83.

109.

1507. március 17. Vöröskő. Bésidei Vid, vöröskői officialis bizonyítja,
hogya' nagyszombati zsidók a vöröskői uradalomban akartak megtele-

pedni.

Ja Wyt z Biessicz, ten czas urzednyk na Czérwenern Kameni, znamo
czynym timto listem obecznie przede vssemi, ktoz jey uzrzy aneb cztucz
uslissy, ze na jeden czas przistupil jest przede mne Jakub Massarz,
miessczenyn z miesta Trnawy, pravíe, ze by jeho neyaka rzecz potkala,
ze by S:krzjeho Zyde s Trnawy, zejmena Jakub Czech, Wlczek stary y
mlady, Mondl pod pana meho jeho milost se przikazili, Mohu ya to rze-
'czy, ze jsu ty Zyde ustnie mnye poviedieli, ze oni z miesta Trnawy
dle zadneho jineho jse netahnu nez skrze zleho Yakuba Zyda, tu v Trna-
wie obyvatele a Jakubowy Massarzy v niczemz vyny zadne nedavali,
gdez bylo-li by toho potrzeba, sam ustnie chtiel bych to vyznati. Tamu
na sviedomi a pro lepssy [istotu svuy vlastny sekrét tomuto listu przy-
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110.

daviti sem kazal. Jenz [est dan a psan na Czerwenem Kameny tu strzedu
przed Smrtnu nedieli Panie tissíczheo pietisteho sedmeho poczitajice.

Én Bésioei Vid, jelenleg vörőskői officialis, adom tudtára ezen le-
velemmel mindenkí számára, akik látják, vagy hallják, hogy bizonyos
időben megjelent nálam Massarz Jakab, nagyszombati városi polgár,
mondván, hogy valamilyen szóbeszéd jutott el hozzá, hogy miatta a
nagyszombati zsidók, különösen pedig Czech Jakab, az idősb és az ifjabb
Wlczek, Mondl az én uram őnagysága alá adták magukat. Elmondha-
tum, hogy ezek a zsidók nekem azt mondották, hogy ők Nagyszombat
városából semmi egyéb más miatt nem költöznek el, csupán a rossz
Jakab zsidó miatt, aki nagyszombati lakos és ők Massarz Jakabot sem-
mivel sem vádolják, amire ha szükség lenne, ezt szóban is vallani fog-
ják. Ennek bizonyítására nagyobb biztonság kedvéért saját pecsétemet
nyomattam rá erre a levélre. Kelt Vöröskőn, a Judica előtti szerdán az
Úr ezerötszázhetedik esztendejében.

Eredeti papíron, rányomott pecséttel, Nagyszombat város levéltárában. f.
Testimoniales 1507-1699.

Kiadta: Varsik: i. m. 97-98.

1507. 1rUZJUS 12. Trencsén. Hedvig tesseni hercegnő, Zápolyai István
özvegye Nagyszombat város tanácsához: utasítást ad, hogyacseheket
a városon óvatosan engedjék át és azt kívánja, hogy József zsidót hagy-

ják szabadon kereskedni.

Hedwyka, z buozie milostd kniezna thessinska a hrabinka spiska.
Mudrzy a oppatrny vierny nassy, nam zvlasscze mily! Zadate nas

za nauczeny, [estli mate Czechuw przes miesto nasse pusti (!), protez
(!) nam se zda za podobne v tey víeczy, abyste je przes miesto pustily,
a to at je z opatrností, neb to my jiz k vam oddavame, abyste uczinily
yakz naylepe razumite. Czo se palk Joze Zyda dotycze, toho abyste pro-
pustili svobodnie po kupecztvi jezditi, aby sve pozyveni jmieti mohel.
Protez v tom jinacz abyste neuczinilj. Ex castro nostr o Threnchiniensi,
in vigilia Ascencíonís Domini anno Domini 1507.

(Na rube:) Viernym a oppatrnym ríchtarzy a raddis miesta nasseho
Trnawy, viernym nassym, nam zvlasszcze millym.

Hedvig Isten kegyelméből tesseni hercegnő és szepesi grófnő.
Bölcs és körültekintő külőnösen kedvelt híveink! Utasításunkat ké-

ritek, hogy városunkon keresztül engedhetitek-e a cseheket, azért erről
az ügyről úgy véljük, hogy engedjétek át őket a város on, mégpedig elő-
vigyázatosságból, s rátok bízzuk, hogy úgy cselekedjetek, ahogyan leg-
jobban tudtok. Ami pedig Jószét a zsidót illeti, azt engedjétek, hogy
szabadon járjon kereskedni, hogy megélhetését biztosíthassa. Ezért más-
ként ne merjetek cselekedni. Ex castro nostra Threnchiniensi in vigilia
Ascensionis Domini anno Domini 1507. '
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(Hátlapon) Nagyszombat városunk hűséges és körültekintő bírájá-
nak és tanácsának, leülönösen kedves híveinknek.

Az eredeti oklevél a XIX. sz. ötvenes és hatvanas éveiben még Nagyszombat
város levéltárában volt, ma azonban már nem található. Lányi Károly betűhív
másolata a prágai Nemzeti Múzeum levéltárában található F. 239. jelzet alatt.

Kiadta: Svétozor 1855, p. 41. (hibás an 1501 alatt); Ruéka: í. m. 56.; Varsik:
i. m. 98. Idézi J. Pöstényi: Trnava. 1238-1938. Trnava, 1938. 29.

111.

1508. december 19. - 1509. január 11. Nastel, Handl, Garl és Lebei po-
zsonyi zsidók a városkamarásnak megfizetik az évi 50 magyar forint
adójukat, míg boradó címén ebben az évben 15 font 7 solidus 14 dénár

folyik be.

Einnemen von den juden.
Item statkamrer percepit von Nastel juden, Handl judenn, Garrl

jud vnd Lebel judenn L fl. in gelt, X &01. den. per I fl. zu raittenn, thuet
in gelt LXII lb. IlII sol. den., dye sy járlich gmainer stat schuldig sein
Michaelis zw gebem, Actum des einnemmen erichtag VOl' Thome anno
ed. octavo (1508. dec. 19.).

Item phínstag nach Erhardi (1509. jan. 11.) percepit statkamrer
von denn judenn weingab XV lb. VII sol. XlIII den.

Summa facit LXXVIII lb. III sol. XlIII den.

Pozsonyi városi levéltár, Kf63. - 87.

112.

1509. február 12. A soproni tanács Frigyes fürdősné és mostohafia közti
viszályban úgy dönt, hogy Fretten dűlőben fekvő szőlő muuien. ingó-
sággal együtt az özvegyé legyen, ki ezzel szemben a Goldberg dűlőben
fekvő szőlőt köteles a zsidótól kiváltani és azt tehermentesen a fiúna1d

átadni atyai örökség fejében.

Ze wíssen, das an hewt dato die hern des rats zwyschen Fritz pa-
derin vnd irm stieífsun der eribschafft halben seins des paders ver-
lassen guts auff baider tail vleissig bette vnd bewilligen auff offen
gelupt in die handt des stattrichters bescháhden, das dy darpey pleiben
wöllen, wie es die herrenn zwischen inn machen, erkennt vnd auss-
gesprochenn habenn nemlich allso, das der Fritzin, des suns stieff-
mueter, der weiugart im Fretten zwyfel mit dem gelt, so daruff stett,
auch versessenn zinsen nach folgen vnd bleibenn sol1mitsampt anndrerr
varunder hab nichts ausgenommen. Dargögen sol1 sy irm stieffsun den
weingarten im Goltpergk von dem juden vnd versessenn zinsen frey
machenn vnd Iedigenn, derselb weingart dem kindt als sein vetterlich
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Hib pleiben vnd nachfolgenn vnd also beider seyt vertragenn sein.
Actum montag nach Sannt Appolonia tag anno etc. fünífzehenhundert
vnd im newnten, tempore Valentini Swingenhaímer magistri civium et
Ossbaldi Plessbeter judicis.

Soproni városi levéltár, Gedenkbuch 116.

113.

1509 május 13. - december 30. Lebel és Nastel pozsonyi zsidók a szo-
lcásos évi 50 magyar forint adójukat megfizetik a városkamarásnak.
Pozsony város a királyi kincstartónak egy ezüst kupát ajándékozott,
amelyet Fekete Mendel zsidótól 17 forintért vettek. Ezt az összeget a
zsidók boradójából fizették vissza, amelyhez Voit Frigyes polgármester
Fekete Mendel zsidónak elmaradt régi házadója címén még további 4
[ont. dénárral hozzájámlt, míg Dornick Simonnak ugyancsak 2 font

dénárt adtak.
Pozsony város úgy Mendel zsidót, mint Salamon zsidót megajándékozza
egy étkezésnyi hallal és zsemlyével, Péter hóhér nadrágját pedig, amely

a zsidóknál volt elzálogosítva, 7 solidus dénárért kiváltja.

Einemen judenn gelt.
Item dominica post Innocentum (dec. 30.) hat karnrer eingenommen

von dem Lebl judenn vnd Nastel juden, das sew jarlich gmainer (stat)
schuldig sein L fl. in gelt, albegenn X sol. den. fur ain fl. zu raitten,
thuet alles in gelt LXII lb. IlII sol. den.

Hem mer hat kamrer eingenommen von den juden weingab XVII
lb. II 8<01. den. Hat man dern schwartznn Mandel judenn abgezogenn an
dem khopphlenn, so man dem schatzmaister geschennckht hatt vnd dar-
zue hat gebenn herr Fridreich Voitt burgerrnaister alte gab von des
schwartzen Mandel judenn hauss zwae jar dy gab dem Peter Hainrich
hueter II lb. den. vnd dem Paull hueter auch II lb. den., also ist er der
XVII fl. gar bezalt.

Item in die Martini pape (nov. 10.) habm mein herrenn dem Mandl
juden ain erung gethan mit ainern essenn visch, als hechten vnd
karpphen vmb V sol. den. vnd fur XXXII den. seml, thuet VI sol. II
den.

Item eodem die, ut supra, habm mein herren dem Salman juden
ain erung gethan mit ainern essenn visch, als hechten etc. vmb lIll sol.
den. vnd fur XXXII den. seml, thuet V sol. II den.

Hem mer ist man schuldig dem schwarzenn Mandl judenn vmb
ain kopphl, so man das dem schatzmaister geschennckht ist wardenn,
XVII fl.
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Hem in die Dyonisi et sociorum eius (okt. 9.) hab ich dem Syman
Dornickh bezalt auff ain gantz jar von wegenn schwartz Mandl juden
Hanns thorstenn II lb. den.

Item aber hab ich maister Peteren zuchtinger gelichen, das er sein
hosenn auss den juden gelest hat, VII sol. den. Actum, ut supra (sc.
dominicapost Pangraci) (máj. 13.).

Pozsonyi városi levéltár, Kf64. - 71., 75., 84., 362., 385.

114.

1510. december 1. - 1511. január 10. A pozsonyi városkamarás a zsidók
évi adójából és azoknak boradójából ebben az évben 81 font dénárt

vett be.
Amikor a király Pozsonyban tartózkodott, ez alkalommal Lebel. zsidó
a városnak 50 forintot adott kölcsön, mely összegből 8 forintot meg-

fizettek.

Einnemmen von denn judenn.
Item dominica post Lucie virginis (1510. dec. 15.) hat kamrer ein-

genommen von dem Lebel judenn vnd von dem Nastel judenn L fl. in
gelt, albegenn X sol. den. fur ain guld zu raitten, thuet in gelt LXII lb.
IlII sol. den., die sy jarlich gmaíner stat schuldig zw gebem sein zw
Sand Míchelstag.

Hem frewtag nach Trium regum (1511. jan. 10.) hat aber kamrer
eingenommen von denn judenn weingab anno domini etc. undecimo
XVIII lb. IlII sol. den.

Summa facit LXXXI lb. den.

Hem eodem die, ut supra (sc. frewtag nach Epiphama domini)
(1511. jan. 10.) aber gebem vnd bezalt dem Lebel judenn an den L fl.,
so er gmainer stat gelichen hatt, als khunigkliche malestat hie gewest
ist, auch in Jorg peckhen kamrer ambt VIlI fl., facit in gelt X lb. den.
Actum, ut supra,

Pozsonyi városi levéltár, Kf65. - 93., 247.
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115.

1511. VI. 6. Buda. Csáky Gábor a nádor előtt 200 frt. kamatmentes,
becsületbeli kölcsönt vesz fel egy hónapra az "álnok" Jane budai zsidó
özvegyétől, Fekete Mendel Mel(1men neuű leányától, de ha a vissza-
fizetés keltét elmulasztaná, a duplájával, még egy hónap múlva má1'
800 [rt-tal tartozna, s ennek fejében hitelező lefoglaltathatja összes

Bihar megyei birtokait.

Nos Emericus de Peren comes perpettius comitatus Abawywarien-
sis, regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum commendamus per
presentes, quod egregíus Gabriel de Chaak coram nobis personaliter
constitutus sponte est confessus in hunc modum: quomodo ipse a per-
fida domina Melamen filie Mendel Fekethe, relicta videlicet condam
perfidi Jane Judei in hac civitate Budensi commorante, duoentos flo-
renos paratis in pecuniis sine usuris mutuo et sub spe restitutionis le-
vasset et recepisset, quos ad vigesimum diem festi beati Jacobi apostoli
nunc affuturum eidern Melamini Judee plenarie et sine omni defectu,
fide sua mediante reddere et persolvere promisisset et assumpsisset,
imo promisit et assumpsit coram nobis tali modo, quod si ipse Gabriel
Chaaky eosdem ducentos florenos ad eudem vigesimum diem dicti
festi beati Jacobi apostoli eidern domine Melamini Judee reddere et
persolvere non posset, vel non curarét quoquomodo, extunc mox elapso
huiusmodi solutionis termi no idem Gabriel Chaaky contra rpsam domi-
nam Melamen Judeamin quadringentis florenis convincatur et convinci
debeat eo facto. Hoc tamen specialiter declarato, quod si idem Gabriel
Chaaky huiusmodi quadríngentos florenos infra integram mensem a
termi no huiusmodi solutionis computando, eidern domine Melamini
Judee reddere et persolvere nollet, non posset, vel non curarét quoquo-
modo, extunc prefatus Gabriel Chaaky contra pretatarn dominam Mela-
men Judearn in dupplo eorundern quadringentorum florenorum convin-
catur et eadem domina Melamen Judea, solum vigore presentium, teta-
les portiones ipsius Gabrielis possessionarías in oppidis Kereszeg. Ador-
yan, Merthonfalwa et Zeghalom et pertinentias eorundem omnino in
comitatu Byhoriensi existentes habitas occupare vel occupari facere aut
cui eadem domina Melamen Judea pro predicta summa pecuniarum
vendere et a sealíenare voluerit, occupando ac vendendo et a se alie-
nando omnimodam habeat potestatis facultatem; assumens nichilominus
prefatus Gabriel Chaaky eandem dominam Melamen Judearn post huius-
modi occupationem in pacifico dominio dictorum porticnum possessio-
nariorum tenere et ab omni impetitorum defensando conservare, pro-
priis suis Iabcribus et expensis, donec et quousque eidem domine Me-
lamini Judee de prediota summa pecuniarum satisfactum fuerit, quo ad
plenum; et si prelibatus Gabriel Chaaky in premissis suis obligationibus
stare et persistere nollet vel non curaret, quovismodo, extunc idem
Gabriel Chaaky, in amissione fidei et humanitatis suarum contra pre-
fatam dominarn Melamen Judearn convincatur et neque in honestis et
probis hominibus participare valeat, neque possit, et prefatus Gabriel
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Chaaky nunquam regíe maíestatí aut dominis predictís et baronibus
huius regni, pro impetratione huiusmodi promissionis sue intercedere
vel supplicare valeat, harum nostrarum vigore et testimonio literarum
mediante.

Dátum Eude, feria sexta proxima ante festum Penthecostes, anno
domini millesimo quingentesírno undecimo.

OL. Erdődy cs. gq.llgócilt. Lad, 4. fasc. 3. sz. 4. A vépí It. kissé eltérő szövege
alapján közölve: M. Zs. O. V/l. 118~1l9. No. 255.

116.

1511. augusztus 31. Buda. Herendi Miklós, a királyi jövedelmek keze-
lője figyelmezteti a pozsonyi tanácsot, hogy a zsidók panaszt tettek a
király előtt, hogy Podmaniczky János királyi főpalotamester intézkedése
ellenére bántalmazzák őket és vagyonukban megkárosítják. Mindezektől

Podmaniczky János visszatértéig tartózkodjanák.

Prudentes et circumspectiamici nobis dilecti l Conquesta est sere-
nissimo domino nostro regi universitas judeorum istius civitatis 'Po-
soníensís in eo, quemodo vos non curatis mandatis et commissis sue
maiestatis medio magnifici domini Johannis Podmanyzky magístrí cubi-
culariorum maiestatis sue ad vos datis Ge íllís dífferenciis inter, vos et
ipsos judeas suscitatís interna, quousque idem dominus Johannes Pod-
manyzky ad vos et in medium vestri redierit, supersedere nolletis, quod
et regíe maíestatí non medíocríter displícuit, Ex quo ipsí judeí surrt the-
zaurus .et camera maiestatis sue, rogamus igitur vos et nihilominus in
persona maiestatis sue vobis oommittímus, prout eciam ex litteris sue
maiestatis cum presentibus vobis exhíbendis et ex Stanislao Kozka,
homine et adolescente sue maistatis intelligere potestis, quatinus res
et bona hactenus a díctis judeisper vos ablata eisdem restituere et post
hac a turbacione eorundem, -quousque scilicet dictus dominus Johannes
Podmanizky ad vos redierit, qui huiusmodi differencias inter vos discu-
ciet, cessare debeatis et teneamini, aliud non faciatis. Datum Eude, die
dominíco ante festum beata Egidii abbatis anno domini 1511.

Nicolaus de Herend, admínístrator regius etc.

Kívül: Prudentibus et círcumspeetis magistro civium, necnon judici
et juratis, ceterisque civibus civitatis Posoníensís, amicis nobis dilectis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 35. nr. 529l.
Papiros vízjegy nélkül, zárlatán födött nyolcszögletű gyűrűspecséttel és a

hátlapon ez egykorú feljegyzéssel: Nicolaus de Herend administrator.
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117.

2511. szeptember 2. - 1512. április 4. A pozsonyi városkaT1Ulrás a zsidók
rendes évi adója, valamint boradója fejében 89 font 2 solidus dénárt

vesz be.
II. Ulászló királynak a zsidókra vonatkozó rendeletét Stantzel királyi

futár hozta Pozsonyba, akinek halat és bort ajándékoztak.
Zakariás zsidó 50 forintot kölcsönzött Pozsony városának, mely tarto-

zásból 20 forintot megadtak.

Einnemmenn judenn gelt.
Item in die Lucie virginis (1511. dec. 13.) hat kamrer eingenom-

menn von dem Lehel judenn vnd von dem Nastel judenn L fl. in gelt,
albegenn X sol. den. fur ain gulden zw raittenn, thuet in gelt LXII lb.
IlII sol. den., die sy jarlich gmainer stat Michaelis schuldig sein zw
gehenn. Actum, ut supra.

Itern in die Gregorii pape (1512. márc. 12.) hat aber kamrer einge-
nommen von denn judenn weingab XXV lb. den.

Itern in die Palmarum (1512. ápr. 4.) hat aber karnrer eingenom-
men von dem Lebel judenn vnd anderen judenn weingab, das nach dem
stab hereinkhommenn ist etc., 1 lb. VI sol. den.

Summa facit LXXXVIIII lb. II sol. den.

Item phinstag nach Egidy (1511. szept. 2.) hahenn mein herrenn
khunigklichen maestat diener, genant der Stantzel, der dy brueff her-
auff precht hatt von der judenn vnd im ain erung gethann mit ainem
essen vísch, sein gestandenn XXXII den. vnd VI halb wein, dy halb per
IH den., thuet XVIII den., thuet in gelt 1 sol. XX den.

Item eadem die, ut supra (sc. in die Gregorii pape) (1512. márc. 12.)
hat kamrer hezalt dem Zacharias judenn an dem L fl., so er gmainer
stat gelichen hat, so beschechen ist in Jorg peckhen kamrerambt, XX
fl., thuet in gelt XXV lb. den.

Pozsonyi városi levéltár, Kj66. - 79., 84., 310.

118.

1511. október 21. Dóczy Ferencz kötelezi T1Ulgát,hogy paplant ad a ná-
dornak, ha ez Dienessy Tamással való perében a pert az ő javára eldönti.

A pap lant a per eldöntéséig Mendel zsidó prefektusra bízza.

A szöveg közö!ve egykorú másolat alapján: M. Zs. Oklevéltár. I. 277-278.
!27. szám. Most előkerült eredetije: O. L. Dl. 22. 213.
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119.

1511. október 27. Kőszeg. Harber Frigyes kőszegi kapitány Leser kő-
szegi zsidó lányának érdekében, akinek Pozsonyban hitbér címén háza

és háztartási tárgyai vannak, a pozsonyi tanács jóindulatát kéri.

Fursíohtíg, ersam vnd weyss, gonstig vnd besonder lieb herren mein
gar wilig dienst sein ew alzeyt zuuoran beraidt, Mich bericht Lesser
judt hie zu Guns meiner verwesung, wie seiner dochter von ihrem man,
der mit todt verschyden ist, ain haws vnd ain hawssradt ir zu ainer mor-
gengab eíngesproohen sein worden. Hat mich derhalben an ew vmb fur-
standt angeruít vnd gepeten. Derrmach zu fuedrung aristat Romisch
kayserlichen mayestat zu verhelfen schuldig pin vnd pit ew darauf, als
mein gonstig lieb heren, anstat Romisch kayserlichen mayestat, souer
yemandts zu dísem gut spréchen wolt an recht, nichts damit hanndl, wo
aber ainícherlay zu disem rut zu spréchen hat, wil ich sy yor juden
oder kristen zu aller pilichait vnd recht halten, wíe es pilich ist. Damit
alzeyt, was ew von mir lieb vnd diensst sey. Datum Gunss, in vigilia
Simonis vnd Jude anno etc. XI.

Fridrich Harber. hawbtman zu Gunss,

Kívül: Den fursichtigen, érsamen vnd weíssn n. burgermaíster,
richter vnd ratt der stat zu Prespurg, meinen Iieben herrn.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 35. nr. 5298.
Foszló állapotban levő vízfoltos papi ros, melynek vízjegye: körben horgony,

felette hatágú csillaggal, zárlatán zöld viaszba nyomott gyűrűspecsét nyomával.

120.

1511. december 13. Miksa német császár Leser kőszegi zsidó lányának,
Ritkának pozsonyi háza, könyvei és háztartási tárgyai érdekében a

pozsonyi tanácsnál közbenjár.

Maximilian von gots gnadn
erwelter Römischer kaiser etc.

Ersa.men, Iieben, getrewenl Vnns hat der jud Leser zu Gunss an-
stat seiner tochter Riffka etwan gesessen zu Prespurg ain hawss, puecher
vnd hawssrat berurennde anbracht vnd darinn vmb vnnser furdrung
diemutigclichen angeruffen vnd gebeten. Begern wir an ew mit vleis,
ir wellett darab sein vnd verfugen, damit die gemelt judin deshalben
wíder billichait vnd recht nicht gedrungen noch beswert werde. Daran
tut ir vnnser maynnung vnd geuallen. Geben an sambstag Sannd Lucien
tag anno etc. im aindleften, vnnser reiche des Römiseben im XXVI. vnd
des Hunngríschen im XXII. jaren, .
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Kívül: Den ersamen, vnnsern lieben, getrewen. . richter vnd rate
zu Prespurg,

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 35. nr. 5299.
Papiros, vízjegye: ökörfej szem- és füljegyzés nélkül, felette egy vonallal,

melyet fent rézsut egy kis vonal keresztez, zárlatán födött császári titkos pecséttel.

121.

1512. július 30. - 1513. április 30. Lebei és Nastel pozsonyi zsidók az
50 magyar forint évi adót megfizetik a városkamarásnak, aki boradó
fejében 12 font 5 solidus 3 dénárt vesz be a zsidóktól és ezt az összeget
Lebel zsidónak adja át törlesztés fejében, ki 50 forintot kölcsönzött a

városnak.
Pozsony város az ifjabb Forster Jánosnak 25 forintot kölcsönöz annak
házára, mely a Zsidó-utca mögött van, míg egy zsidó 12 solidus déná-

rért ad el egy rugós ágyat a városnak.
A zsidók 15 forintot fizetnek házaik ú.i telekkönyvezéséért.

Einnemmen judnn gelt.
Item frewtag nach Concepcionis Marie (]512. dec. 10.) hatt kamrer

eingenommen von dem Lebel judenn vnd von Nastel judenn vnd von
ariderenn juden mer L fl. gelt, albegen X sol. den. per I fl. zu raitten,
thuet in gelt LXII lb. IlII sol. den., so sy jarlích gmaíner stat zw Sand
Michels tag raichenn sullenn etc.

ltem mitíchen nach Gregory (1513. márc. 16.) hat kamrer einge-
nommen von dem Lebel judenn weingab XII lb. V sol. III den. vnd
solich gelt ist im zuegeaigennt wardenn an den L fl., so er zw gmainer
stat gelichen hat, also vindt man €IS geschribenn in dem ausgebem,

Summa facit LXXV lb. I sol. III den.

Item frewtag nach Jacobi apostoli (1512. júl. 30.) hat kamrer ein-
genommen von herrenn Fridreich Voitten burgermaiater diezeyt
schrewbgelt von denn judenn in das grundtpuech, in das new, von irenn
hewseren XV fl., thuet XVIII lb. VI sol. den.

Ausgebem dem jungen Hanns Förster.
Item nach geschafft meíner herrenn Michel Meígsner richter vnd

Friedreich Vorttenn diezeytt burgermaíster vnd aines gantznn ratt hat
kamrer gebenn, aber geliichenn dem jungen Hanns Forster von wegenn
seines hawss! hinttenn an dy Judenn gassenn gelegen etc. XXV fl. in
gelt, albegen X sol. den. fur I fl. zu raitten, thuet in gelt XXXI lb. II sol.
den, darumb ain quittung vorhanden ist, sein aigne handtschrifft.
Actum dominica vor Philippi et Jacobi apostolorum (1513. ápr. 25.).

1 utána: aber aines fl.eckh áthúzva.
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Ausgebem dem Lebel judenn.
Item eodem die, ut supra, hab ich dem Lebel judenn bezalt an dem

L fl., so er gmainer stat gelichenn hatt in verschiner zeytt etc. XII Y>.
V·sol. III den.

Summa facit XLIII lb. VII sol, III den.

Item mer hab ich bezalt ainern judenn vmb ain pett, ain fedreins,
das den maureren gepraucht ist wardenn. XII sol. den. vnd dem Frantz
phlasterer gedichen von dem saiLczgJeJ.tauff ain fedrein pett auch XII sol.
den., thuet III lb. den. Actum, ut supra (sc.' in der wochenn Marcyewan-
gelíste) (1513. apr. 24-30.).

Pozsonyi városi levéltár, Kf67. - 97., 98., 23l., 285.

122.

1513. augusztus 18. Trencsén vára. Gloch János, a trencséni vár gond-
noka, úrnője nevében a pozsonyi tanács támogatását kéri annak a zsi-

dónak számára, aki a jelen sorokat átadja.

Prudjentes et circu]mspecti domini et amici honorandi! His [udeus
illustrissime djomíne principiss]e, presencium scilicet ostensor, me ro-
gavit, ut Iítteras nostras penes eum ad dominaciones vestr.as darem.
Quapropter rogo domínacíones vestras, quatinus eidern [udeo penes eius
justiciam ac Iitteras régie maiestatis omni vestro favore et auxilio domi-
nacíones vestré adesse velint sirnilis et maioris complaoencíe ob respéc-
tum. Ex castro Thrinchiniensi,' feria V-ta proxima post festum Assump-
cionís Marie anno 1513.

Johannes Gloch provisor
eurie eastri Thrinchíníensis.

Kívül: Prudentibus et circumspectis judiei, [uratisque civibus cívi-
tatís Posoniensis, dominis et amicis honorandis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 35. nr. 5328.
Szakadozott és vízfoltos papiros, melynek vízjegye: kettős körben kétkarú

mérleg háromszögtetű csészékkel, zárlatán zöld viaszba nyomott gyűrűspecsétnek
~lig látható nyomával.
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123.

1514. február 1. Jakab lakatos háza keresztény és zsidó adóssággal van
terhelve. Mivel az özvegy, Pranger János lánya Katalin asszony fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni, a soproni tanács ezt a házat

megveszi, az adósságot pedig rendezi.

Ze wíssen, als Jacob slosser crístenn geistlichen vnd waltlichenn,
auch juden auff seinemm hawss ain namhafft geltschuld schuldig pley-
benn ist, auff hewt datum Hanns Pranger mittsampt Katherina, dessel-
ben slossers gelasserr wittiben, seiner tochter fur ain ersarnen ratt kho-
men vnd begert ratt vnd hilff, damitt sy solher geltschulden an ain
enndt kerne, dann die zubetzalen in irem vermögenn nicht weren, Auff
solhs habenn die heren mit ir bayder angenomenem danngknemenn ge-
fallenn ir ain summ gelts daran nachfolgenn lassenn vnd sich solh gelt-
schulden zu betzalen vnnderstannden vnd das hawss gemainer statt
angenommen, Actum mittichenn vor Purificationem Marie anno etc.
1514, tempore Michahelis Yban magístri civium et Ossbaldi Piessbetter
judicís.

Soproni városi levéltár. Gedenkbuch 149.

124.

1514. július 20. - 1515. február 17. Lebei és az ifjabb Handel pozsonyi
zsidók megfizetik az évi 50 magyar forint adójukat a városkamarásnak.
Az ifjabb Forstet Jánosnak a Magyar-utca mögött a zsidóknál fekvő
háza után egy marcheggi zsidónak Pozsony városa 10 forintot fizet le.
Három zsidó azért, mert két fuvar szénát a városház padlására hánytak

fel, 24 dénárt kap.

Einnemen juden gelt.
Item dominica post Concepcionis Marie (1514. dec. 10.) hat kamrer

eingenommen von Lebel vnd jung Handel judenn, als sy jerlich gernai-
ner stat schuldig sein zw gebem auff Michaelis etc. L fl. in gelt, albegen
X sol. den. per I fl. zu rai tten, facit alles in gelt LXII lb. IlII sol. den.

Ausgeben auff des júngen Verster hawss gelegenn hinttenn in der
Hungergassen bey denn judenn etc.

Item sambstag nach Valentini martirís (1515. febr. 17.) hat Valen-
tin Preís diezeytt statkamrer ainern judenn genn Maricheckh bezalt mit
geschafft meiner aristat Hans Vorster, so er im auff das vargenant hawss
gelichenn hatt, X fl., thüet in gelt XII lb. IIII sol. den.
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Item eodem die, ut supra (sc. phinstag, frewtag nach Alexi) (1514.
júl. 20-21.) mer lIll frawen hew auffgefangen, ainer XVI den., thuet
II sol. lIll den. vnd dreyn [uden von zwaienn fuederen hew auff dy
pun zw schlahen XXIIII den.

Pozsonyi városi levéltár, K/68. - 83., 217-8., 258.

125.

1514. szeptember 2. Buda. Moschl budai zsid6 szerzett érdemeire val6
hivatkozással 1. Miksa r6mai császár támogatását kéri elnyomott hely-

zetében.

Allerdürch1eüchtigister, grossmechtígister kayser, vnser allergne-
srigister herr etc., ewer kayserlichen mayestet sein mein schuldig gar
vndertehnig gehorsam willig vnd geflissig dienst allzeitt zevor etc. Aller-
gnedigischter herr vnd bschüttzer der welt! Ich klag ewer kayserlichen
mayestét gar vndertheniklich vnd trewlich, das ich hie nach ewer kay-
serlichen mayestet schreiben vnd befe1ch kain recht ich armer jud kan
noch mag erlangen. Bitt hierumb ewer kayserlichen mayestet vnd rüff
an durch Gott vnd der gerechtikait vnd ergíb mich mittsambt meinem
gutt ewer kayserlíchen mayestet gantz vnd gar etc. Ewer kayserlíche
mayestet well das, als ain executor der gerechtikaitt erfodren vnd über-
kemen, wan ich armer jud hie in Vngern kain gerechtikaitt kan noch
wayss ze erlangen. Will hierumb ewer kayserlichen mayestet, als vnse-
rem allergenedigisten herren vnd beschüttzer vnde(r)theniger dienar
gantz geflíssen ersterben, nachdem vnd mein gnediger herr vittztumb
mich durch maister Hansen Gremperium ewer k.ayserlichen mayestet
wirtt anza.igen, was ich bishar von ewer kayserlichen mayestet wegen
zu erkunden vnd anzaigen durch Cuspran' vnd ander hab fleiss ghabt
vnd erst yettz für vnd für thun wil, daran ewer kayserliche mayestet
kain zweife1 soll haben. Hiemitt ergib ich mittsambt meim gutt vnd
befilch mich ewer kayserlichen mayestet. Datum Ofen, am arider tag
des monatz Septembris, anno XIII!., in hoffnung ewer kayserliche ma-
yestet werd die sach bass erwegen vnd aussrichten, dan ichs ewer
mayestet kan anzaígen etc.

Ewer kayserlichen mayestet etc. vnderthenigíster:
Moschl jud.

Kívül: Römischer kayserlicher mayestet etc., meinem allergnedigi-
ster herm

Moschl jud.
Bécsi Staatsarehiv, Maximiliana fase. 25fb.
Papi ros vízjegy nélkül, zártatán zöld viaszba nyomott kerek gyűrúspecsét

helyével és hátlapon ez egykorú feljegyzéssel: partheier zusrift.

1 értsd: Cuspinian.
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126.

1514. szeptember 2. Buda. Schroll Péter pesti polgár az alsó-ausztriai
kornuínytanáccsal közli azokat a híreket, amelyeket Moschel budai zsidó
közölt vele, mivel a szombati napra való tekintettel a zsidó sajátkezűleg

nem írhatott.

Schroll Péter pesti polgár levelében Moschl budai zsidó híreit így
foglalja össze:

Vnd heutt sambstag habend die [uden ir feir. Hatt der yor angezaigt
ewer gnaden nichs dürren schriben, mir angezaígt hie nachvolgend new
zeittung:

Item nachdem vnd man vormals ze zeitten der kreutzer hatt an-
gschlagen aimyedn ze gebn oder schickn, hatt man yettz wiridrumb auff
ain news halben tail aimyedn widrumb auffpotten graff Hansen zu
zichen hinein in Sibenbürgen.

hem es hatt auch der Mosquitter dem kunig von Pollen ain grosse
statt in der Littaw abgwunnen, haist Smolentzk vnd ist ze besorgen ser
grösen schaden.

Item auff den áehtetten Septembris soll hie sein die herren vnd
adel etc. Soll ain landtag werden.

Item es sollauch hertzog Bartlame hie vor dem kün(i)g gsagtt ha-
ben, hie wil ich ewer kuniglic'hen mayestet ausslegen, ewer mayestét
getrew dienar oder herren etc.

Item der Rascbke Walaseh der schautt alls zu sein handen vnd in
sein saek köme, alsso das ewer kunigliche wird dardurc'k zum taíl armutt
etc., muss liden, alsdan offnbar ist.

Der grossgraf gibt ewer kuniglichen wird gutt wortt. Sind all falsch
vnd edogen etc.

Item der von Gran ist der natur vnd mainung, das sich dem kuníg-
lichen mayestet solt gegen im bucken etc. vnd so ewer kuníglíche ma-
yestet wolt solch schon lenger leiden, Wils das land iren fursten vnd
kunig nitt also lassen weitter in soleher verachtung vnd armutt sten,
Item es soll hertzog Bártelme ain vrsacherseín des kunfftigen nachsten
lantags halben, das der sein wird vnd hatt sy begertt, was er wirt für-
bringen, ist mir vnd andern verbergen.

Item hiemitt woll wir anzaigen, was Iur macht des böchmischen
volks hie in land ist vnd ligen all re allernachst bey Ofen in der wagen-
burg bewartt.

Item herr Smilo hatt bey XVe zu fussen vnd Ic pfferdt.
Itern hertzogen Bártelme schettz man auff IIlM füssknecht, dar-

vnder züm tail gantz schlecht angenemen folek.
Item me(r) bey Ille pferd, vnder aínandern, wi eS die garb gibt.
Item der hertzog von Tesching, graf Steffanin bruder, ist gester des

ersten tags Septembris eingeritten filich bey Ile pferden vnd III 1/2e
füsknechten.
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Item auff morn sol hertzog Frídrich von der Lignittz mitt ain schö-
nen zeugle eínreítten, aber der anzal waiss ich nitt .

.Item hertzog Bártlame vnd bolnisch pottschaffrt) sind der meren
tail alle tag beyainander II oder III stund verschlossen etc.

Item das alles der mer tail hatt mir anzaígt der Moschl, den man
nempt des kaysers juden etc. Hatt gebett, ewerignaden woll in auch
gen kayserlichen mayestet befolchen haben. Er wirtt mir für vnd für
an ewer gnaden kuntschafft zu schreiben, als wer ich selb ze Ofen vnd
da darff ewer gnaden kain zweiffl einsettzen, das er besser hie mag
erfragen, alss so ich selb hie were vnd schribt warlich nitt gern ver-
gebens. Datum etc.

Bécsi Staatsarchiv, Maximiliana fasc. 25Jb.
Ezt a levelet Gremperius János mester küldte el az alsó-ausztriai kormány-

tanácsnak a saját levele kíséretében. Nemcsak ez a két levél, hanem Moschel
zsidó levele is egy kéz írása, míért az a meggyőződésem, hogy mind a három
levelet kivétel nélkül Gremperius János mester írta le, akiről tudjuk, hogy ebben
az időben titkárként működött Budán. Úgy Gremperius János mester, mint Schroll
Péter pesti polgár és Moschel budai zsidó azok közé tartoztak, akiket az alsó-
ausztriai kormánytanács felfogadott kémeknek a budai királyi udvarból hírek
szerzésére.

Egyébként ez a Gremperius János mester nevét nemcsak ezzel a most emli-
tett kémkedésévei tette nevezetessé, hanem tevékenyen közreműködött a Corvinák
kícsempészésében is amellett, hogy saját magának is megszerzett egy Corvínát.!

127.

1515. november 6. - 1516. január 9. Aman János pozsonyi ácsmester
egy házat vett meg a várostól Eorster János háza mellett a Zsidó-

utcánál, melynek árába 4 forintot fizetett.
Ebben az évben a pozsonyi zsidók rendes évi adója és kétévi boradója

fejében a váróskamarás 87 font 6 solidus 18' dénárt vesz be.
Egy zsidó azért, mert a Főtéren a sarat eltakarította, 16 dénár fizetésben
- részesül.

Item in die Leonhardt oonfessoris (1515. nov. 6.) hat kamrer einge-
nommen von herrenn Hanssenn Lachenperger burgermaíster von Hans
Aman zymerman von wegen seiner hawss gelegen bey des Hans Verster
hawss bey der Judenngassen etc., so er von gernainer stat kaufft hatt
etc., IlII fl., thuet V lb. den., darumb er ain quittung hat .

• ~ ••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••• 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••

Einemmen judenn gelt.
Item mitichenn vor Lucie virginis anno domini etc. quindecimo

(1515. dec. 12.) hat kamrer eingenommen von Lebl vnd Nastl judenn
L fl. in gelt, albegenn X sol. den. per 1 fl. zu raíttenn, do sy járlich zw

1 Fitz József: A magyar könyv története. 40.·
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gernainer stat schuldig sein auff Michaelís zw gebem, thuet LXn lb.
lIll sol den.

Item mer hatt kamrer eingenommen von denn judenn weíngab
auff zwae [ar das anno quartuordecimo et quindeclmo etc., das hatt
pracht XXV lb. II sol. XVIII den.

Summa facit LXXXVII lb. VI sol. XVIII den.

Item mitichenn nach Erhardi (1516. jan. 9.) ainem juden verlant,
das khott auff dem platz auffgeschert, XVI den.

Pozsonyi városi levéltár, K/69. - 45., 71., 262.

128.

1516. április 1. Tata. Barnabás tatai várnagy alTa kéri a pozsonyi taná-
csot, hogy Mózes zsidó fiának, aki már korábban is Tatán lakott, enged-

jék meg, hogy Tatára visszaköZtözhessék.

Salutem circwnspecti [udioes, jurati civitatis Posoníensís! Bene
potest recordare vestra dominacio, quod iudeus filius Maysi iudeí prius
eciam hic Thate morabatur, nunc autem eciam vellet huc ad Thatam
venire una cum matre sua. Igitur rogo vos, tanquam dominos et amieos
caríssímos, uti míttatis huc ipsum iudeum fílium Moisy et ne aliquo
impedimenta ei sitis. Ut autem intellexi, a vobis nullum impedimen-
tum adhuc habuit, sed a iudeis illuc morantibus magnum Impedimentum
habet. Idcirco rogo vos eciam atque ecíam, ut non sinatis ipsum pertur-
bari a iudeis. Quandocunque autern voluerit huic residere, libere abeat
et transeat, quia et hic est jobagio regie maiestatis, sicut et ibi. Idcirco
non sinatis ipsum impedire, donec usque res, que sunt aput ipsum in
pignore, dicatis autem illis, qui ante ipsum res habent, uti ex ... 1 ab eo,
quod si feceritis, dominus meus ... a omni amicicia vobis et in quibus-
cunque maioribus ... 8 vobis complaeere vult et ego quoque post
d[ominum] meum magnificum era servicio vobis. Dominaciones vestras
bene valere opto. Ex Thata, feria 3-ia post dominicam Quasimodo anno
millesimo quíngentesímo deeímo sexto.

Barnabas ... 4 eastellanus ... 6

Kívül: Circumspectis iudicíbus, juratisque [civitatis] Posoniensís,
dominis et amicis n[obis] h[onorandis].

Pozsonyi városi levéltár, Lad, 35. nr. 5362.
Rossz állapotban levő, vízfoltos és szakadozott papíros, melyben vizjegy nem

látható és pecsételés sem vehető észre.

1 kb. 2 szó, 2 kb. 4 szó, a egy szó, 4 egy szó, 6 néhány szó kitörve.
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129.

1517. június 8. - 1518. április 24. Voit Frigyes pozsonyi polgármester
Mendel zsid6t6l régi ad6 fejében 15 font dénárt vett be, míg a rendes
évi adó és boradó címén a városkamarás 71 font 4 solidus dénár bevé-

telhez jut.
Annak a királyi kamarásnak, aki Nastel zsidó érdekében Bécsbe uta-
zott, Pozsony város tisztelete jeléül 6 félmeszely bort ajándékozott.
Két fuvar széna lerakásánál 5 zsid6 és egy keresztény segített. A zsidók

fejenként 10 dénár, míg a keresztény 12 dénár napszámot kapott.

Item in die Fabíani et Sebastiani martirum (1518. jan. 20.) percepit
statkamrer von herren Fridreich Voitten burgermaiater alte gab auff
dem rathauss, so herkumbt von Mandel [udenn, darumb er ain quittung
hatt, XV lb. den.

Einemmen judenn gclt.
Item dominica Nicolai episcopi (1517. dec. 6.) hat kamrer eínge-

nommen vnd enphangen von dem Lebl judenn L fl. vngrísch gelt per
X sol. den. denn fl., so sy jarlích gernainer statt schuldíg sein zw Sand
Michelstag, thuet LXII lb. IlII sol. den.

Item mer hat kamrer enphangen von denn judenn weingab VIIII
lb. den. Actum beati Georgii martiris im 1518. (1518. ápr. 24.)

Summa facit LXXI lb. IlII sol. den.

Item mantag nach Trinitatis (1517. jún. 8.) haben mein herrenn des
khunigss kamrer ,der genn Wienn hinauff gezegen ist von wegen des
Nastl juden, im ain erung gethann mit VI halbein (sic!) per IlII den.,
thuet XXI III den.

ltem mantag vor Maria Magdalene (1517. júl. 20.) mer von zwaíenn
Iueder hew abzwladen V juden,ain.em X den. vnd ainern kristenn XII
den., thuet II sol. II den.

Pozsonyi városi levéltár, K/70. - 42., 71., 75., 283.

130.

1518. marctus 18. Bazin. Bazini és Szentgyörgyi Ferenc gr6f felpana-
szolja Voit Frigyes pozsonyi polgármester és Körbler Jakab pozsonyi
zsidóbír6 előtt, hogy azoknak a zsidóknak, akik a városból hozzá köZ-
töztek, nem engedik meg, hogy a városba mehessenek, A maga részéről
jó szomszédi viszonyban kíván velük élni, de legyenek tisztában azzal,

hogy a j6ért jóval, a rosszért pedig rosszal fog fizetni.

Sunder gunstíg, ersam, weys, Iíeben nachparen! Ir seyt wol ein-
gedenk, das wir vormals in den rat geschriben vnnd angezaygt, das sich
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ettlich juden von Prespurgk zu vns haben zuegesagt, die wir auch in
vnser schutzung vnnd schyrmen genommen haben. Haben auch dobey
lassen biten, wellet den gunst vnd fuedrung als den vnseren erweysen.
Nu khemen solch juden mit klag, zaygen vns an, wie das man in vnuer-
schulter sachen dy stat verpoten hab vnnd hab in khayn vrsachen
mügen furzaygen, das vns ser befrembtt. Wir wolten vns geren gegen
euch mit aller pilichkhayt verhalten, 50 wil es sich nicht schikhen,
wann wir enphinden, wolt euch gegen vns alzo halten, wie auff ain
zeyt gegen vnserem bruederen. Fúrwar wir werden so lang nicht duld
habem. Es war vil pesser, yr hielt vns mit vnseren lewten mit der
pilichkhayt. Wann so yr oder ander lewth wider dy vnseren was habt
zu sprechen, es sol allen menígklích ein genuegen besehehen vnnd SOl
vnseren lewten ewr stat sol verpoten sein, versecht euch nicht anders,
dann das euch" vnnd ewren lewten vnser grundt auch sollen verpoten.
Wellen eben mit der mas bezallen, wie yr vns anmest vnnd guet mit
guet, auch bes mit bes vergleichen. Zw Posíng, am phintztag nach
Letare anno domini etc. XVIII-o.

Ffrantz graue zu Sand Georgen vnd Posing etc.

Kívül: Den érsamen vnnd weysen burgermayster Fridrich Voyten
vnd Jacoben Khörbler judenrichter der stat Prespurgk, vnsernn sun-
dern liben gunstigen.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 36. nr. 5384.
Papiros, vízjegye: körben kétkarú mérleg homorú csészékkel. zárlatán vörös

viaszba nyomott ovális alakú gyűrűspecsét töredékevel.

131.

1518. október 27. - 1519. május 30. A pozsonyi zsidók rendes évi adója,
úgyszintén a boradója fejében a városkamarás 73 font 4 solidus 8 dénárt

vesz be.
Imre nevű kikeresztelkedett zsidó tiszteletére Pozsony város lakomát

adott, amelynek költsége egy font 26 dénár.

Einemmen judenn gelt.
ltem dominica post Martini episcopi (1518. nov. 14.) hatt kamrer

eingenommen vnd enphangen von dem Lebel vnd Nastl judenn L fl.
vngrisch munss vnd khayn auff wegsel, thuet alles ingelt LXII lb. IlII
sol. den., so sy jarlich gemainer stat Michaelis schuldig sein.

ltem mer enphangen von denn judenn weingab, hat pracht XI lb.
VIlI den. Actum des einemmen mantag yor Ascensiónis (1519. máj. 30.).

Summa facit LXXIII lb. IlII sol. VIlI den.

1 utána: vn törölve, 2 utána: vnser áthúzva.
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Item in vigilia Symonis et Jude (1518. okt. 27.) habenn meín her-
renn dem Emerich, ain tauffter jud, ain erung gethann mit ainem essen
visch, zwae stuedl, zundl vnd pratvisch, sein gestariden VI sol. den,
vnnd XIIIl halbein (sic!) per V den. dy halb, thuet II sol. :x; den. vad
TIIIhalb most per IlII den. dy halb, thuet XVI den., thuet alles in g~lt
1 lb. XXVI den. Actum, ut supra.'

••••• '" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,0 ••••••• "

Pozsonyi városi levéltár, K/7l.- 69., 74.

132.

1518. október 29. Buda. Batthany Benedek budai várnagy és királyi
helytartó meghagyja a pozsonyi tanácsnak, hogya bécsi zsidókkal szem-
ben fennálló viszályuk miatt a pozsonyi zsidókat ne merészeljék bán-

talmazni.

Prudentes et circumspecti amid nobis dilecti ! Manifestum vobis
esse non díffidimus nos in absencía serenissimi domini nostrd regis per-
sonalem presenciam sue maiestatis statuísse, Pro eo intelligimus, quod
propter quandarn differenciam judeorum Wyennensium nonnulli judeos
sue maiestatís impedire molestareque niterentur. Proptereá rogamus
vos, quatinus judeos ipsos regie maiestatis interim, quoad sua maiestas
reverentur. turbare nulla modo velitis maxime propter illam differen-
ciam Wyennensem. Datum Bude, feria sexta proxima post festum Simo-
nis et Jude apostolorum anno 1518.

. Benedictus, de Bathyan eastellanus eastri
Budensis et in absencia sue maiestatís locumtenens.
Kívül: Prudentibus et circumspecbis judici, juratísque: civibus civi-

tatis Posoníensis, amicis nobis dilectis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 36. nr. 5392.
Papiros vízjegy nélkül, zárlatán födött nyolcszögletű gyűrűspecséttel.

133.

1519. március 18. Trencsén vára. Zápolya István özv,egye, Hedvig tes-
seni hercegnő Sámuel nagyszombati zsidója érdekében, akinek egy
másik, Bazini és Szentgyörgyi grófok uradalmában élő zsidóval peres

ügye van előttük, a pozsonyi tanács jóindulatát kéri.

Prudentes et circumspecti ainici nobis dilecti! Exposuit nobis PI;<r
vldus [udeus Samuel, inhabitator civitatis nostre Thirnawiensis, quod
cum quodarn judea, subdito videlicet dominorum comitum de Sancto
Georgio et de Bozyn, haberet quandarn causam coram vestris amiciis
prosequi et agere et certam eciam pecunie summam utraque pars coram
vobis deposuisset sub quibusdam condicionibus. Nunc itaque idem
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noster judeus pro iusticia habenda est ad vestras amicicias iturus, quas
presentibus rogamus, ut ipsi subdito judeo nostro nostri contempLacione
in hiis, que iusticiam eius concernunt, equitatem ne denegent, sed sibi
indilate juris et judicii iusticiam administrent et in hoc sibi superfluam,
quam, uti intelligimus, facere vellent, moram atque tarditatem, ne
faciant, id, quod scimus easdem nostri respectu et iusticie ipsius sibi
non negaturas et pro quo vicissim simili aut maiori eisdem compLa-
cencia, ut hactenus deinceps eciam respondebimus. Ex arce nostra Thrin-
chíniensi, feria sexta proxima' ante dominicam Reminiscere anno 1519.

Heduigis ducissa Thesseníensis., illustris condam domini
Stephaní de Zapolya comitís et pa1atini etc. relicta.

Kívül: Prudentibus et circumspectis judici et juratis civibus ac toti
consilio civitatis Posoniensis, amicis nobis sincere dilectis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 24. nr. 2562.
Papiros, vízjegye: harang felette P betűvel, zárlatárt vörös viaszba nyomott

kerek gyűrűspecsét helyével.

134.

1519. augusztus 14. - november 6. A pozsonyi zsidók az évi 50 rruzgyar
forint rendes adójukat megfizetik.

Lebel pozsonyi zsidó egy hordó bor után 7 solidus dénár adót fizet.
Pozsony város a királyi embernek a zsidók 50 forint adóján felül még
10 forintot kölcsönöz, melynek beváltása címén minden forint után

12 dénárt fizetnek és így a kiadás 75 font 4 solidus dénárt tesz ki.

Item sonst zeainczigs einemmen,

Item sonntag nach Laurenti (1519. aug. 14.) vom Lebel juden von
ainem vassel wein, so er hereingefart, weingab eingenommen VII sol.
den.

Item chamrer hat am sonntag vor Martini (1519. nov. 6.) von den
juden emphangen L fl. vngrisch, facit LXII lb. IIII sol. den.

Item mer hab ich geben des konigsman die L fl. vnngrisch, so ich
von den juden, wie oben, im einnemmen anzaigt ist, emphangen vnd
darzu gelihen X fl. vnngrísch muntz, facit LX fl. vnd auffwexel auff
dieselben X fl. auf I fl. XII den., facit IIII sol. den., facit LXXV lb.
IlII sol. den.

Pozsonyi városi levéltár, Ki72. - 61., 189.

1 utána: po áthúzva.
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135.

1520. április 29. Buda. Battyany Benedek királyi kincstárnok megpa:ran-
csolja a pozsonyi tanácsnak, hogy amit szolgája, Bagody Péter a zsidók
ügyében velük közölni fog, azt necsak elhigyjék, hanem aszerint is cse-

lekedjenek.

Prudentes et circumspecti amici nobis dilecti! Nunciavimus vobis
nonnulla medio istius servitoris nostri Petri Bagody in negociis judeo-
rum istic degencium. Rogamus igitur vos et nichilominus de voluntate
regie maiestatis, domini nostri graciosissimi, requirimus vos, ut quic-
quid idem prefatus servi tor noster nomine nostro vobis dicturus est,
indubie credere et ecíam exequi velitis et debeatis. Aliud nullo modo
faciatis. Datum Bude, in dominica Jubilate anno domini millesimo quin-
gentessírno vígesímo,

Benedictus de Bathyan, thezauraríus regius etc.

Kívül: Prudentibus et circumspectis magistro civium, judici et [u-
ratis, oeterísque civibus civitatis Posoniensís, amicis nobis dílectis.

Pozsonví városí levéltár, Lad. 36. nr. 5407.
Papiros vizjegy nélkül, zárlatán zöld viaszba nyomott gyűrűspecsét töre-

dékével.

136.

1520. május 2. - 1521. március 7. A pozsonyi zsidók pontosan meg-
fizetik az évi 50 forint rendes adójukat.

A királyi kincstartó szolgáját, aki zsidókra vonatkozó királyi rendele-
teket hozott, Pozsony városa megvendégeli.

Pozsony városa három polgárát Bécsbe küldi, hogy Pelcz zsidó után
érdeklődjenek.

Eynnemen zynnsgeldt.
Item suntag nach Thome (1520. dec. 22.) hab ich eyngenumen von

[uden L fl. vngrísch münss, thutt in geldt LXII lb. lIll sol. den.

Ausgebnn auff statt erung,
Item mittichnn nach Philippi vnnd Jacobi (1520. máj. 2.) habnn

meyne herrnn eyn erung gethan des schaczmayster diener, der mitt
khunikhlichnn brieffnn von wegnn der judnn khumen ist, mit eynem
essnn visch, 1 hechtnn, II parern seyn gestandnn III sol. den. vnd segs
halb weyn, 1 halb per lIll den., facit III sol. XXIII! den.

Item phintstag vor Letare (1521. márc. 7.) habm meyne herrenn
her Sigmundt Goldner , her Hans Aychinger vnd Görg Stöckhínger

127



:leCk gen Wien geschicktt von wegnn eyner khuntschafft dess Pelcz
judnn, habnn sy verezért II lb. 1 sol. XIII den. Mer hab ich eynem
Ionkhneeht gebnn III taglon, der sy gen Wien hatt geíuertt, im gebnn
1 sol. XVIII den., facit II lb. III sol. 1 den.

Pozsonyi városi levéltár, K/73. - 101., 123., 138.

137.

1521. június 9. Trencsén vára. Zápolya György közli a pozsonyi tanács-
csal, hogy Németh Pál szempci harmincadost küldi hozzájuk és amit az
Sámuel nagyszombati zsidó szappanfőző érdekében mondani Jog nekik,

azt higyjék el.

Prudentes et circumspecti domini et amici nobis sincere dilecti ~
Misimus hunc egregium Pauium Németh tricesimatorem nostrum de
Sempch ad vos in certís rebus et negociis Sámuelis smígmatorís judei
nostri Thirnaviensis, prout idem Paulus tricesimator noster oretenus
de nostra commissione et informacione vobis plenius declarabit. Quare
rogamus vos, quitquid idem Paulus noster tricesimator vobis oretenus
nostro nomine dixerit et retulerit, eadem plenarie et indubie credere
velitis et vos bene valere optamus. Ex arce nostra Thrinchíniensi, domi-
nica ante festum beati Barnabe apostoli anno domini 1521.

Georgíus de Zapolya comes
perpetuus terre Scepusiensic etc.

Kívül: Prudentibus et circumspectis dominis judici et juratis civi-
bus civitatis Posoniensis, nobis sincere dilectis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 36. nr. 5435.
Papi ros vízjegy nélkül, zártatán vörös viaszba nyomott nyolcszögletű gyűrűs-

pecséttel.

138.

1521. június 13. Sámuel nagyszombati zsidó Pál szempci harmincados
pecsétje alatt elismeri, hogy azt a 14 forint 6 solidus dénárt, amivel
Sucasdorffer tartozott neki, Leopold Gáspár és Haymer István pozsonyi

zsidó bíró neje hiány nélkül megfizették.

Ich Samuel jud von Thirna pechen offenlich mit disen prieff allen,
den er furpracht wirdt vnd sag frey vnd ledig vnd quidt alles geldt, das
erlegt ist worderr von den Sucasdorffern pey Steffan Hairner. dyczeit
judenrichter, als dan dy summa allenthalben ist gewesen XlIII fl. VI
sol. den. In der summa allenthalben quittir ich vnd sag frey vnd ledig
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Caspar Leopolden vnd Steffan Haymerin, alzo das sy mir daspestimbt
geld erberlich vnd frinclich haben erlegt vnd peczaldt vnd ich gelob
yn, das sy weiter ich noch yemants sd! megen ansprechen ader pesuchen
vmh solches geldt etc. Datum fferia V. ante Viti anno domini 1521.

Zw pesser sicherhait hab ich erpeten her Paulen dre.issiger zw
Warperg, das er sein gewenlích sigtil me vnten an hatt auffgredrucket yn
vnd .sein erben an schaden.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 36. nr. 5436.
Papi ros vízjegy nélkül, előlap on a szöveg alá nyomott födött ovális alakú

gyűrűspecséttel.

139.

1521. június 17. - 1522. márc. 27. Ebben az évben a pozsonyi zsidók
évi rendes adójuk és boradó címén 73 font 1 solidus 2 dénárt fizettek.
Fischer Mihály pozsonyi polgárt a város Nagyszombatba küldte egy

zsidó feltartóztatása miatt.
A hóhér egy megkeresztelkedett zsidót kiseprüzött.

Einnemmen [uden gelt.
Item von den judenn hatt stattchamrer eíngenommen funfftzigkh

gulden vnngrisch, alben X sol. X pfennig fur ain fl., facit LXIIII lb.
lIll sol. XX den.

Item mer von den [uden gabgelt eíngenommen facit VIlI lb. IlII
sol. XII den.

Summa LXXIII lb. I sol. II den.

Item phintztag nach Letare (1522.márc. 27.) als her Michel Fischer
von wegen des juden aufhalten gen Thiernaw geschígkt worden, drey
tag awssgewesen, zu zerung geben, facit I lb. II sol. den.

Item mantag nach Vili (1521. jún. 17.) hab ich verlonnt dem zuch-
tinger von dem taufftnn judnn auszustreyhnn II sol. den.

Pozsonyi városi levéltár, Kf74. - 57., 91., 352.

140.

1521. november 25. Sztrázsnica Zserotini és Strázsnici János Nagy-
szombat város tanácsához: kérik, hogy emberüknek, a sztrázsnicai

zsidó Benesnek fizettessék meg a húsz arany követelése.

Sluzbu svu vzkazujy, mudrzya opatirny pany przatele mily! Yakoz
vas tayno neny, czo sie Zida Benesse, czlovieka meho fl Strazniczie
doticze, bych vam votom mnoho psaty miel, podle zdany meho mne
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se zda, zie toho potrzeby neny. Nez podle smluvy a toho rukojemstvy
mezy Zidem, czloviekem mym, a vamy uczinienemu zadam, abi ste
jiemu tiech XX fl. ktere jemu vistavajy dluhu spravedliveho, zie jemu
zaplatity rozkazete dle uvarovany nesnazya sskody, jakoz sami znate.
Delely ten dluch Zidowy zaplaczen nebude, zie na potom vam se z
toho sskoda y lichva omlady. Vierzim vam, zie [emu konecz podle jeho
spravedlnosti uczenite, jinírn neodbivaje nez hotovym:i peniezy. Odpo-
viedy zadam. Ex Straznicz fferia II. in die s. Katherine virginis anno
etc. XXI.

Jaz zZerotina a na Strazniczy etc.

(Na rube.) Mudrym a oppatrnym panem, panu purgmístru araddie
miesta Trnawie, panom a przatelom milim.

Szolgálatomat ajánlom jó uraimnak és kedves barátaimnak! Mint
ahogyan nem titok kegyelmetek előtt, ami emberemet. a strázsnicai
Beness zsidót illeti, sokat írhatnék róla, azonban véleményem szerint
ez nem szükséges. Azonban az én emberem a zsidó és a kegyelmetek
között kötött szerződés és kezesség szerint, kérem, hogy azt az igazságosan
neki járó húsz fl. adósság megfizetését elrendelni szíveskedjetek, a be-
következett baj és kár értelmében, amint azt magatok is tudjátok.
Amennyiben továbbra sem fizetik meg a zsidónak ezt a követelését,
ebből kegyelmetekre háruló kár és kamat megnövekszik. Hiszem, hogy
kegyelmetek végül is igazságot szolgáltattok, s ezt nem intézitek el
másként, mint készpénzzel. Választ várok. Ex Straznicz fferia II. in die
s. Katherine virginis anno etc. XXI.

Zserotini és Strázsnicai János.

(Hátlapon) Bölcs és előrelátó uramnak, Nagyszombat város polgár-
mester urának és tanácsának, kedves uraimnak és barátaimnak.

Eredeti papíron, zárópecséttel, Nagyszombat város levéltárában, f. Missiles
1500-1526.

Kiadta: Varsik: i. m. 117-118.

141.

1522. június 6. Verbó. Verbó mezőváros bírája és tanácsa Schaffer
Jakabhoz, a nagyszombati zsidó bíróhoz: kéri, hogy engedjék el polgár-

társuk vagyoni letiltását.

Przysen svu vzkazujeme s poczetnosti, pane Jacube, przitely MSS
mily! Spravil nam [est spolusused nass Martin, ze ste ho vasse milost
obstavily pro niekereho, take nassiho spolususeda kerehoss Zid dluzni-
kom sobie poezita. Vasse milost o tom viezte, ze toho czlovieka, pro
kerehess jse stavka dieje, doma [eho neny, nez jest pod horamy. Protess
vassu milost za to prosyme, jakozto pana a suseda sveho mileho, ze by
ste spolususeda nassiho s tey stavky propustily, a kdyss ten czlovie
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doma bude, na kerehöss Zid dluh czita, vassu mílost prosime, re by ste
Zida k nam poslady, at jeho dluzníkom udela, ehezeme jemu dosty
uczinity. Paiklis by dluzen nebil sveho suseda take nechczeme opustity.
Kdesto vieryme vassy milosty, re to pro nass uczinite, a spolsuseda nas-
siho s tey stavky propustite, My zase pro vas toliko nebo víecz chceme
uczinity. Datum in Werbow feria sexta ante festum Spirítus Domini
anno Domini 1522.

Foyta rada miesteczka Wrboweho,
przitele a suséde vassy mily etc.

(Na rube:) Mudrermi a opatrnemu panu Jacubowy Ssaflarowy v
'I'rnawiw, richtary zidovskemu, panu a przítely nam milemu etc.

Szolgálatainkat ajánljuk tisztességgel Jakab úr, kedves barátunk!
Márton po1gá.rtársunk mondotta nekünk, kegyelmed Ietiltotita követe-
lését, valaki míatt, aki szintén polgár:társunk és akit a zsidó adósai közé
számít. Tudja meg kegyelmed, hogy az az ember, a!lcimiatt a letiltás
történik, nem lakik otthon, hanem a hegyeik között. Azért kérjük ke-
gyelmedet, mint urunkat és kedves szomseédunkat, hogy polgártár-
sunkat ez alól a letiltás alól 1ciengedni kegyeskedjék, és amikor majd
ez az ember otthon lesz, alki adósa a zsidónak, kérjük kegyelmedet,
kűldje el hozzám a zsidót, hogy ő az adósával tárgyaljon, és neki eleget
akarunk tenni. Ha pedig nem lenne szomszédjának adósa, akkor nem
engedjük. Tudjuk, hogy kegyelmete!k:ezt megteszi érettün!k, és hogy
oolgártársunkat ebből a letiltásból kiengedi. Mi viszont ennyit vagy még
többet meg akarunk tenni kegyelmedért, Datum in Werbow, feria sexta
ante festum Spíritus Domini anno Domini 1522.

Venbó mezőváros bírája és
tanácsa, kegyelmed kedves
barátai és szomszédaí etc.

(Hátlapon) A bölcs és körültekíntő Ssaflar Jakab úrnak, nagyszom-
bati zsidóbírónak, nekünk kedves urunknak és barátunknak etc.

Eredeti papíron, záropecsét nyomával, a nagyszombati városi levéltárban,
f. Missiles 1500-1526.

K1adva: Varsik: i. m. 118-119.

142.

1522. június 9. Buda. Báthori István nádorispán és királyi helytartó
megparancsolja a pozsonyi tanácsnak, hogy azt az összeget, amelyet
Mendel Jakab zsidó nemrégiben a pozsonyi zsidók helyett a királynak
lefizetett, a pozsonyi zsidók most már minden további halogatás nélkül

adják meg neki.

Stephanus de Bathor regni Hungarie palatinus et judex Comano-
rum ac comes Themesiensis, sereníssímique principis et domini domini
Ludovici dei grácia Hungarie et Bohemie etc. regis, domini nostri gra-
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ciosíssimi in hac abseneía sue maiestatis Ioeumtenens etc. prudentibus
et circumspectis judici, magistro civium et juratis, ceterisque civibus et
toti communitati civitatis Posoniensís salutem cum Javore. Dicitur nobis
in persóna providi Jacobi Mendel, qualiter summam illam pecunie,
quam ipse superioribus temporibus ad necessitates régie maiestatis pro
universitate judeorum istic Posonii residencium deposuerat, hactenus
eidern exponenti judei predicti minime restituíssent proregantes de ter-
mino in terminum, licet nos ad vos litteras nostras dedisse in eo reco-
límus, ut dictos judeos ad deponendam summam predictam eidern Men-
del astringere deberetis, Proinde ex superhabundanti requirimus vos,
nihilorninus in persona et authoritato prefari domini nostri regis, qua
fungimur, vobis firmiter committimus et mandamus, quatenus acceptis
preserrtibus omni remedio oportuno prescriptos judeos cogatis ad solu-
eionern et deponendam eidern Mendel summam predictam. neque
propterea ipsum Mend.elamplius ad nos causa conquerendi mittere
debeatis. Secus facere nulla racione presumatis. Presentibus perlectis
exhibenti restitutis, Datum Bude, feria secunda proxirna post festum
Penthecostes anno domini millesimo quingentesírno vigesimo secundo.

ele propria commissione domini palatini.

Pozsonyi városi levétlár, Lad. 36. nr. 5470.
Papiros vízjegy nélkül, előlapon a szöveg alá vörös viaszba nyomott címer-

pecséttel.

143.

1522. augusztus 20. Csejte vára. Vicheny András csejtei várnagy szol-
gája, Verbói Bertalan érdekében közbenjár Schaffler Jakab nagyszom-
bati zsidóbírónál, kit arra kér, hogy Simon zsidó mostohafiaival, akik-
nek Verbói Bertalan eredetileg két forinttal adósa, hozzon létre meg-
egyezést, mivel szolgája a legközelebbi Újévkor hajlandó 3 forintot

fizetni.

Amiciciam paratam cum honore. Circumspecte domine, amice nobis
sincere dilecte! Notum facimus amicicie vestre tenore presencium, quod
venit in presenciam nostri Bartholomeus de Werbow, servitor noster et
retulit nobis, quod domínacio vestra arestasset uxorem suam dominico
die propter quidam judeos-, propter privignos Symonis judei, qui tamen
Bartholomeus recognovit corarn nobis, quod super tactis judeis debet
florenis II, quibus jam elapsus annus est a media quadragesima jeiunii,
pro quo.quidarn debito Symon judens promittebat et coram me causam
prefati Bartholomei disponere cum judeis. Quia ego eundem rogatum
habui, ut causa pretacta disposita f'uisset et pro nunc usque non est
disposita, quare ego sincere precor dominacionem vestram, tanquam
amicum meum carrissimum, ut eidern Bartholomeo dominacic vestra
velitis disponere ad tempus in florenis tri bus, ex quo pro nunc pecu-

1 utána: pro parte törölve.



niam oaret, ut sibi expeetarent síne usum usque festum Cicumoisionís
domini, quod eisdem posset satisfaoere. In quo spero, quod dominacic
vestra causa mei facietis et inter judeos et prefatum Barthólomeum
actum illum in bonum finem deducetis et disposicionem congruam inter
ipsos facietis. Insuper dominacio vestra eandem de aresta Iibere per-
mitti facietis, ubi ego in tanto vel in maiori causa vestri facere curabc
etc. Datum ex castro Czachte, feria quarta, festum Sancti Stephaná regis,
anno domini 1522.

Andreas Vicheny eastellanus eastri Czachte,
amicus in omnibus vester etc.

Kívül: Circumspecta viro domino Jacobo Ssaflar judici judeorum
Trnawie residenti, domino et amico michi per quam caro etc.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 15.

144.

1522. augusztus 21. Berencs. Bucsányi Korlátkői Péter királyi udvar-
mester és komáromi ispán Levele Nagyszombat város tanácsához.
A nagyszombati zsidóknak jobbágyaitól való követelése ügyében kéri,

hogy a nagyszombati zsidók ne hitelezzenek az ő jobbágyainak.

Mudrzy a oppatrny pani sausede mily! Vite dobrze, kterak jsem
tyto minule dny psal, ezo se Zyduow, v Trnawie obyvateluov, dotycze,
jestly ktery s nich s mymy chudymi lydmi poddaczírní o yaky dluh
cziniti maji, aby mi to mne viedieti daly a sami tez ke mne przijely, zie
ya jim od myeh ehudychlydi yakzto pan diedicztny pravo ucziniti ehczi,
ponievadst chudych lydi mych vedle u sudy (?) a prav uherskych ziadny
jiny krome mne suditi nejma a dale aby s mymi lydmi nicz cziniti nej-
miely, an jim na potomne ezasy nicz nepuoyczivaly. Protoz jse ya vam
v tom osvedczuji, zie jse voni Zide k memu psani a k vassemu napo-
menuti nejmiely, kdez by v czem chudych lydi mych vínily, aniz s nich
ode mne spravedlnost przijiti nechtiely, kdez [sem ya jich vicze nez na
dvie nedlele oczekaval, chtíejioe od svych chudych lydi pravo a spra-
vedlívosb ucziníti. Protoz ya vas ZIa to ziadam y.alkztopanuov a sused
milych, ze to mne osviedczovany na potomne ezasy przi pamieti miti
raczite a mne me jiz k vam czastokrat osviedczov:any pod peczeti vassy
sviedomy listem svym vydaly, yakoz bych ya tez pro vas uczinil, kdy
by jste ezo spravedlyveho ode mne ziadati chtiely. Ex castro Brancz,
feria V-a ante festum beatí Bartholomei appostolí anno Domini 1522.

Petr Korlatczky z Buczan
hoffmistr krale jeho milosti

a ysspan komernowsky.

(Na rube:) Mudrym a oppatrnym panom rychtarzovy a raddie
miesta Trnawy, panom susedom milym.
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Bölcs és előrelátó kedves szomszédunk! Jól tudjátok, hogy amiről
az elmúlt napokban írtunk, hogy ami a Nagyszombatban lakó zsidókat
illeti, hogyha azok közül valaki az én szegényembereimnek, jobbá-
gyatimnak hítelezett, hogy azt velem közöljék és hogy ök maguk jöjje-
nek el hozzám, hogy én az én szegény embereim felett, mint azok örökös
ura igazságot tegyek, mivel az én szegény embereírn felett a bíróságon
és rajtam kívül nincs joga ítélkezni másnak Magyarország joga szerint,
továbbá, hogy az én embereimmel ne legyen semmiféle szándékuk és
hogy ezekután semmiféle kölcsönt ne adjanak nekik. Ezért én ezennel
kijelentem, hogyha azok a zsidók az én írásomra és kegyelmetek figyel-
meztetésére nem hajlanak, az én szegény embereírn vétenének és nem
akarnák, hogy igazságot tegyenek, amikor is már második vasárnapja
várom őket, hogy szegtény embereírn felett igazságot tegyek. Ezért arra
kérem jó uraimat és kedves szomszédaimat, hogy ezt az én bizonyságo-
mat emlékezetükben tartsák meg és hogy erről az én többszöri nyilat-
kozatomról pecsétjük alatt bizonyságlevelet kiadni kegyeskedjenek,
mint ahogyan azt én tenném kegyelmetekért, ha tőlem valamiféle igaz-
ságos dolgot kérnének. Ex castro Brancz, feria V-a ante festum beati
Bartholomei appostoli anno Domini 1522.

Bucsányi Korlátkői Péter
a király őfelsége udvarmestere

és komáromi ispán.

(Hátlapon) Nagyszombat város bölcs és előrelátó bírájának és ta-
nácsának, kedves szomszéd uraimnak.

Eredeti papíron, záropecsét nyomával. a nagyszombati városi levéltárban,
f. Missiles 1500-1526.

Kiadta: Varsik: i. m. 119-120.

145.

1522. október 16. Vöröskő vára. Sasváry Miklós vöröskői vámagy
Schaffler Jakab nagyszombati zsidóbíró előtt tiltakozik amiatt, hogy
a bolerázi szőlőhegyen egyik jobbágyának borát egy nagyszombati zsidó
tartozás fejében lefoglalta, mert ez a megállapodás ellen történt. Kéri

a bor feloldását, nehogy más eszközökhöz kelljen folyamodnia.

Circumspecte ac provide vir, amice nobis honorandel Conqueritur
nobis is jobagio domini nostri graciosi, quomodo quidarn judeus in pro-
montorio Bolyeraz vocato vina sua arestásset et detinuisset, ipsum quo-
que eciarn retinere voluísset causa cuiusdam debitis. Memineri eadem
dominacio vestra poterit, quomodo cum domino nostra conclusit, ut
usque adventum suum neminem ex jobagionibus sue dominacioni deti-
nere sew arestare faciet. Preterea rogamus vestram dominacionem pre-
sentibus, quatinus predictum jobagíonem ab huiusmodi arestacione ob
respectum amicicie domini nostri expedire ac eliberare velit, alioquin
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oportet nobis providere, ne jobagio domini dampnum paciatur, Ex
castro Wereskew, feria quinta, in festo Beatí Galli ooníessorís anno
]522.

Nicolaus Saswary eastellanus eastri Wereskew etc.

Kívül: Prudenti ac circumspeetc viro Jacoba Spzlyer (sic!) civi
civitatis Thyrnaviensis, domino et amico honorando.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 20.

146.

1522. november 24. Trencsén. Szegedi Izsák, mint a trencséni zsidók
elöljárója, arra kéri Taschner Jakab nagyszombati zsidó bírót, hogya
nagyszombati zsidókat tartsa meg régi jogaikban, hogy békességben
élhessenek. Minderről megbízottaitól: Behern. Jakab, Knobloch József
és Model Abrahám zsidóktól bővebben értesiilhet, Azt is kéri, hogy
Izsák zsidót, aki most kórházban van, csalárl,jával együtt engedje el-

távozni a városból.

Meyner vnderthenígem dinst mit erbittumjgk alles guttes. Gunstí-
ger, ersamer, weyser her! Wy myr ewer weysheyt yn eweren beyden
bryfen eczliche sache bmelt hot, wirth ewer weysheyten genugsam
antworth haben durell Jacob Behem, Joseph Knobloch vnd, vnd (sic!)
ÁbrahamModel eldesten, an den von mir iczt geseezt, das euch ewer

weysheyt wirth genugsarn losen angenngen, Meher bith ich ewer
weysheyt, aJ.SS meynen gunstigen hern, wolt noch bfel meynes gnedí-
gen herns dy íuden beyn yrer alden gewoniheyt Iosen, Wo aber
ewer weysheyt yr keyner nid busweldigk wurdt, bith ewer
weysheyt dy cm richten noch erkentnuss der éldesten iudten iczundt
gemélt. Wo aber ewer weysheyt nicht eyn genugen doran hat, bith,
wolt mich das Iossen wyssen, Wil ich yn der sachen handeln, das ewer
weysheyt wirth eyn genugen doran geschen. Meher bith ewer weysheyt,
alss meynem gunstigen hern, wolt forden yn ewer kegenwertikeyt der
stadrichter mitsampt eczlichen hernn auss dem roth, welcha euch von
genarrthen iuden vnderricht werden, werden (sic!) vnd do horen, was
dy genanthen iuden an meyner stadt handein werden, das yr werth
mergken mitsampt der stadrichter, das ich aussen byn auf billicheyt
vnd fryth vnd nicht auf krigk. Yst es, das dy sache magk eyn forth-
gangk haben, wolt ich das yn guter frainthschafft aufnemen. So das
ader nicht magk geseyn, muss ich thun, alsso vil mir czwstehet vnd bor-
lich yst von iudischer gemeyn wegen, das yr wol wer mudlich vnder-
richt werden. Auch bith ich ewer weysheyt, wolt Isak iuden, welher
yrn spital yst, mitsampt seynem gesint orlob aus der stad geben, wen
ich wil yn nicht engher do habem. Dormit vil gutter nacht. Auss Trencz,
am obent Katherine iu(n)ch(f)raw, anno 1522.
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Isagk Segedyn obester der vnd von Thren(cz).
Kívül: Dem ersamen, weysen Jacob Taschner judenrichter czu

Thirnaw, seynen gunstiger czu handen.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 17.

147.

1522. december 3. SzentgyÖTgy. Bazini és Szentgyörgyi Ferenc gróf
a nagyszombati zsidóbíró segítségét kéri a gostgnadeni molnára részére,
akitől egy zsidó 30 akó bort vásárolt és csak 10 forintot fizetett neki.
Más bort is vett tőle, amit viszont engedett megromlani. Mindezekért

a zsidó adjon teljes kárpótlást a molnárának.

Besunder lieber richter! Es khumbt mein müllner von Gotzgenaden
zu mier, der zaegt mier etwo ann, wie er aynnen juden verrten geben
hatt XXX emer weyn, do ym dan der judt nitt mer darumb raett dan
zechen gu1den. Magstu lyeber richter gedenckhen, ob mein armen man
von den juden recht geschickht oder nicht. Als ich vernim auch, das er
etlich weín von ynn kchaufft hatt von meinen mullner vnd sy bey ym
verligen hatt lassen, da er dan nit zu kchlainen schaden khumen ist.
Sölich menigfelltig schaden, wie oben bemelltt, wie meinarmer man
von ym elitten hatt. Ist darauff mein begern, lieber richter, du wöllst
den juden daran weissen nach erckhantnus guetter leutt, damit er sych
mit meinen armen man vertrag vnd er sych bénuegen lass, wan ich
entlich darob will seyn, das in mein armer man begnueg vnd weytter
vnter den juden nit steckh. Hillff lieber richter, das mein arrner man
von den juden khumb, das will ich in aller nachperschafft gegen dier
erckhennen vnd euckh ali als viel, als enckher seind zu Tyerna, w.ill
ich auch auff meinen gruntten furdern in sölichen sachen, wo sy an
mich khummen. Datum zu Sand Jörgen, ann Sannd Barbara abent anno
etc. im XXII. .

Franntz graff zu Sannd Jörgen vnd Pözinng etc.

Kívül: oem ersamen, weysen judenrichter zu Tierna gehörrt der
brieff zu hannden.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 18.
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148.

1522. december 26. Jókő vára. Salgói Miklós jókői várnagy köszönetet
motui Schaffler Jakab nagyszombati zsidóbírónak azért, hogya zsidók-
nak adós jobbágyai számára még 14 napi haladékot ad a velük szemben
elhatározott rendszabályok alkalmazására. Neki az a kérése, hogy mi-
előtt bármi is történnék, a zsidók jelenjenek meg nála az általuk kitű-
zött napra, hogyajobbágyai fizethessenek, mi ha nem történne meg, ám
akkor járjanak el velük szemben, azonban a zsidók túlzott követelések-

kel ne álljanak elő.
Egregie domine, amice mihi honorande post servicicrum meorum

mei prius commendaeionem. Litteris eiusdem vestre dominacionis per
bene acceptis intellexi, que et qualia seriebus earundem mihi scribit,
primum, ut inducías jobagíoníbus domini mei gracioeissímí prefixit
vestra dominacio dierum quatuordecim, Id pro me egit vestra domi-
nacio, de quo summas gráciarum accíones eidern vestré dominacioni
habeo. Insuper scribit similiter vestra dominacio, quomodo a judeis sic-
vestra dominacio informatur, ut dominus graciosus vester neminem ex
familiaribus suis huc mittere intendit ad negocíum ipsum. Quod nos.
cum ipsis judeis determínaramus propter non soluelonem factarn. Quo-
modo nos familiares domini nostri graciosissírni ipsis solvere debuimus,
si ipsi solucioni per nos eísdem fiende stare noluerunt, sed ipsi duplo
plus et minus juste afflecta;'ba:ntque,ut secundum registrum oonclusum
est Eam ob rem non valerrtes concordare diem alium accepimus, ut
jure mediante negocía ipsa reviderentur per familiares domini vestrique
nostri. Ego nunc quoque sum promptus, ut coram magnifico domino
vestro dixi, secundum estimacionem bonorum jobagionum domini meí
graciosissimi ipsís satisfacere. ab ipsisque expecto diem, ad quem et
familiares domini mei gracíosíssímí accersire valeant ad ipsam satis-
faccionem ipsis impendendo, si adesse volunt. Ceterum scribit vestra
domínacio, quod ooIlUl1iÍSS1Umest vestré domínaciorrí a domino vestró
gracíosíssímo capere jobagiones domini mei graciosissimi. Ego contra
hoc non possum dicere quitquam, sed solummodo videart vestra domí-
nacio, si digne debent detíneri [obagiones domini mei graciosissímí, qui
diem ante se habent soluc:ionis. Si ad diem illum non solvererit ipsis et
satisfaccio non ínpenderetur, adhuc posset Iieri, Et hoc autern ipsi judei
minus juste, testor Deum, capere jubent jobagiones domini mei gracío-
sisimmidie solucicnis ante ipsos existente. Ceterum scribit vestra domi-
nacío, quomodo qui jure mediante cum ipsis judeis habent procedere,
ut coram vestre dominacionis judicia, quorum díscernantur ab omni
quidem. IM ecíam esset, sed hic opportet ante 'illes [udicare, qui re-
gistrum inter ípsos ordinaverunt, Verum eciam rogo, iterumque rogo
véstram dominacionem, si possibile est, ut prius judei veniant ad diem
soluc:ionis,quem per se elegerunt. quem ab ipsis et nos expectamus. Si
solucio ipsis non impendetur, postmodum sit solummodo justum pro
injusto detíneanir, Quenant suos debitores et detmeatur et quod jure
ipsis obligantur, solvatur, sed tamen ipsi [udeí tam juste procedunt
communibus negociis ipsorum, sicuti cum ipso ostensore presencium,
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fabro de Deythe, qui ipsis plenarie solvit et adhuc in duplo plus super
ipsumaffeciJant. Ideo rogo véstram dominacionem, velit vestra domi-
nacio inter ipsos revidere. Eandemque felicissime valere opto. Ex arce
Jokew, feria sexta, in festo Stephani prothomartiris 1522.

Nicolaus de Salgo eastellanus eastri Jokew.

Kívül: Egregio domino Jaoobo Seffler judici judeorum Therna-
wiensi, amico mihi honor.ando.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 19.

149.

1522 táján. Nagyszombati zsidóknál elzálogosított ingóságok jegyzéke.

Item unum Iinteamen crucííerís XV bissenus ultra annos duos.
ltem unum Iinteamen simplex cruciferis lIll ultra annos duos.
Item unum linteamen et antipendium vulgn fiertuch ortone I ultra

duos annos apud eundem Isaac.
Item unum linteamen cruciferis VIIII ultra annos dUOiSapud

eundem iudeum.
Item pulvinar unum cruciferis VIIII ultra duos annos.
Item tria indusia vulgo czihi, quodlibet regalibus XVI, sunt ultra

annos duos apud eundem Isaac.
Item unum colerium vulgo lamlih regalibus X, ultra annos duos

apud eundem judeum Isaac.
Item cingulus habens clausuram vulgo przestra argenteam ort Ill.
Item una pellis vulpina regalibus XVI ultra annum unum.
Item pignus Ffriczch.
ltem una pulvinaria superior florerio 112 ultra annum Jacobus judeus

junior.
ltem, Lucas, Weis Míehel filius, ímpignoravít sertum gematum et

unum anulum aureum florenis VI 1/2, stetit ultra annum in die Udalrici
1522 (1522. július 4.).

Abraam iudt.
Item tunica flavi coloris swha zgepawa habens septem paria moni-

lium, stetii ultra annos duos. Item palea víridí eoloris cum uno pari rno-
nilium, eciam stetit ultra duos annos, super quibus concessa sunt flo-
reni X.

Isaac prefectus judeorum.
Item cssuba vulpina leonis colorem habens, tunica virilis, item

tunica muliebris rubei dama:sci, atlas nigro coloruta citra extremitates
sunt apud Isaac prefatum in pignore deposita pro florenis VIlI ortone
I. Stetit ultra annum et super summam capitalem usura erevit similiter
florenis VIlI ortone 1.

Pignora gucha zgepa.
Hem hasuka rubra, mitra mardurina, cornperi duo florenis III 112,

starit in pignore apud judeum Isaac generum Simonis ultra annos duos.
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Item cantéri duo stannei pro solidis lIll 112 apud eundem Isaac
iudeum ultra annos duos.

Hem mensale regalibus XVIIII apud eundem Isaac ultra annos
duos.

Isaac judens gener Simonis pignora chuha zgepa ultra duos annos
observata,

Item hasuka rubea, mitra mardurina florenis III 1/2•
Item cantari duo 'stanneisolidis lIll 1/2.
Item mensale regalibus XVIIII.
Item Iinteamen bissenus cruciferis XV.
Item unum linteamen simplex cruciferis IlII.
Item unum linteamen et antipendium vulgo fiertuch ortone I.
Item unum Iinteamen cruciferis VIIII.
Item pulvinar unum cruciferis VIIII.
Item tria indusia vulgo czihi quodlibet regalibus sedecim.
Item unum colerium vulgo l.amlik cruciferis X.
Item cingulus habens clausuram vulgo pczezku argenteam ort Ill.
Item una pellis vulpina regalibus XVI.
Pignora Ffriczhk ultra annum.
Item una pudvinaría superdor florerio 1/2 ultra annum.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 9-11.

150.

1523. január 4. Bazin. Bazini és Szentgyörgyi Farkas gróf a gotsgnadeni
molnára érdekében ismét Schaffler Jakab nagyszombati zsidóbíróhoz
fordul, akit arra kér, hogy Jakab zsidó térítse meg a molnár kárát, aki-
nek borát engedte részben megromlani, részben a hordóból kifolyni.

Sunder gunstígerr Iieber Jacob! Nachdem wir euch vormal:s von
wegen vnnsers mulnerr von Gotzgenaden haben angezaigt, wie Jacob
jud von dem ettliche emer weín' kaufff hiet vnd aus demselbign kaüff
von dem mulner salt bezalt sein warden, awer der betrwglich jud hat
die wein lassen verderbn vnd aus [l.a]ssen rynnen. Des hatt sieh der
armer man beswárt vnnd in [nic]ht gevallen. Den vbrigen wein, so in
den vassen beliben [ist, a]uch wenig ist gewesen, aüsgeschenkt vnd
nicht vil [davon ei]ngenömen, des er zu grossem merklichen schaden
khömmen ist, [als ausfür]licher mülner euch wirt anzaígenn. Mugt ir
wol [bestímrnjen, das bemetter Jacob jud solehs sohaden cin vrsach ist
[vnd auc]h sol darumb vnserem holden ein genuegen zu thuenn, [Bitt
ic]h mit surideren fleys we1le:tden hanndel recht wegen ... iJe2 bericht
machen vnnd besunderlich fur euch nemen [ingejdenken, das der jud
vnseren hold wolt zu schaden stellen. [So will] euch auch mit dem
schreyben anzaigt haben, das wir vnseren [arjmen holden nicht ver-
lassen wellenn, sunder dem hilff, .. : 3 drung vnnd beystand thüen auff

1 utána: von dem, áthúzva, 2 kb. 2 szó kitörve, 3 a szó eleje hiányzik.
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vnsern aygen kost vnd zerung. Biten euch, widerumb wellet zwischen
bayder partheyn guet bericht machen aüff die maynung, das vnserr
hold von dem juden lecligwird. Wellen wir gegen euch in allem gueten
erkennen. Zw Posing, am süntag vör der heyligen Dreykunig tag anno
1523.

Wolffgang graue zu Sand Georgenn vnd Posing etc.
Kívül: Dem ersamen, vnserem sunder günstigen Jacob Schaffler

gesworenn burger vnd judenrichter zw Tyrna den briff zw antwurten.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 7.

151.

1523. január 15. JÓkő. Salgói Miklós jókői várnagy szemrehányást tesz
Hefflmayr András nagyszombati helyettes zsidó bírónak, hogy ígérete
ellenére a jobbágyait Letartóztatják a zsidó-adósságok miatt. Ez történt
Siska jesloveci jobbágyával is, aki pedig nem is adós. Mivel neki el kell
kísérnie az urát Budára a nádorispán esküvőjére, a zsidók követeléseik
behajtására vagy ez útja előtt vagy közvetlen utána jelenjenek meg

nála.

Egregie domine, amice mihi honorande post salutem ac mei prius
commendacionem. Litteras vestre dominaelonis nuperrime mihi missas
accepi, quibus scribit mihi vestra dominacio ex parte jobagionum do-
mini mei graciosissimi, quomodo jobagíones domini mei gracíosissimí
capere non intendit, sed prius extramittere judeos. Sciat vestra domi-
nacio, quod iam quam plures ex jobagionibus domini mei gracíosissimí
et ceperunt et investigaverunt et res eorundem aceeperunt potencia
mediante, Similiter quendam jobagíonem ex Jeslowecz nomine Syska,
qui nunquam quitquam de re ipsa novit, capere perjusserunt, qui in
fide et humanitate suorum missus est. Ideo rogo vestram dominaeionem,
ne talia vestra dominacio promittant faoere, cum esset in culpa, pro se
diceret. sed non est. Jam autem egressum judeorum satis dietive ex-
pecto, ut ipsís satisfacelo ímpenderetur secundum registrum. sed nescio
causam, cur protrahunt? Rogoque vestram dominacionem, ut si exire
debeunt, exírent tempestive, quia me cum domino graciosissimo ad
octavam Fabiani et Sebastiani martirum adesse in nupciis domini pala-
tini Bude oportebit. In relíquo eandem bene valere opto. Ex arce Jokew,
feria quinta ante Fabiani et Sebastiani martirum 1523.

Nicolaus de Salgo eastellanus eastri Jokew etc.
Ceterum si tam repente ipsi judei exire noluerint, vestra dominacio

det ipsis terminum et quamprimum ex nupciis domini palatini cum
domino meo graciossimo revenero, illico vestre dominacioni ego nunc-
tiabo, si egredi volunt et animam ad id habent exeundi. Eandem rogo et
valere opto.

140



Kívül: Egregio domino Andree Hefflmar surrogato judici judeorum
Thernawiensi, domino et amico mihi honorarido.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 22.

152.

.7523. január 16. Jókő vára. Salgói Miklós jókői várnagy felszólítja
Schaffler Jakab nagyszombati zsidóbírót és Misliboczky András helyet-
tes városbírót, hogy István dejtei kovácsnak, aki tanúkkal jelenik meg
előttük, kik bizonyítják, hogy nem tartozik a zsidónak, szolgáltassanak

igazságot.

Egregii domini, arnici mihi honorandi post salutem etc. serviere-
rumque meorum commendacionem. Ecce misi illuc erga vestras domi-
naciones hunc fabrum Stephanuru ex Deythe una cum testibus suis,
rogoque vestras domínaciones, quatinus penes testimonía eiusdem et
equitatem velint íídem fabro justiciam impartiri, quod et spero easdem
facturas, nam non ooligatur prefato judeo idem faber, sed omnino solvit
et plenarie, ut vestre dominaciones ex testibus intelligent. Easdem bene
valere opto. Ex arce Jdkw, feria sexta ante festum Fabianí et Sebastiani
martirum anno domini 1523.

Nicolaus de Salgo eastellanus eastri Jokw.
Prescriptis post presentacionem Iitterarum est jus celabraturum.
Kívül: Egregiis dominis Jacobo Seffler judici judeorum ac Andree

Myslyboczky surrogato judici, eiusdem dominis et amicis honorandis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 23.

153.

1523. február 25. Bazin. Bazini és Szentgyörgyi Farkas gróf Jakab zsidó
érdekében, akiről a pozsonyi zsidók becsületsértő híreket terjesztenek,
Eorster Farkas pozsonyi városbíró segítségét kéri e rágalmak elhallgat-

tatására.

Sunder günstiger Ileber Ffarster! Fuegen euch zu wissen, das sich
vnser Jacob jud gegen vns beklagt, wie da zu Prespurgk sein ettliche
juden, die in vnuerschulter sachen mit nachred vbeswart haben vnd
ein handel auff in Iegen welten, des er sich wol bereden mocht vnd
sey der sachen gar vnschuldig, als ir wol vernemen werdt. Ist daraulf
vnser fleissíg bi:trt; an eüch, wellet dyselben juden da zu Prespürgk,
als ir richter, darzue halten, domit vnserem bernélten juden sein spot,
schandt vnd schaden nach der pílichkayt abgelegt werd, als ich mich
ganztlich zu euch versich. Ob awer nicht werden, wir gevrsacht wer-

141



den vnserem juden seyner pilichen gerechtikayt in ander weg ver-
helffen. Begeren doraüff ein verschribne antwürt. Zu Posing, mitwoch
nach Invocavit anno 1523.

Wolffgang graüe zu Sand Georgerr vnd Posing etc.

Kívül: Dem érsamen vnnd weysen Wolffgang Ffarster statrichter
zu Prespurgk, vnserm sunder gunstigen zu antwürten.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 36. nr. 5489.
Papiros, vízjegye. töredékes, zárlatán vörös viaszba nyomott nyolcszögletű

gyűrű specséttel.

154.

1523. március 24. Bécsújhely. Maisterlin kismartoni zsidó, néhai lsser-
Un bécsújhelyi zsidónak és nejének, Sárának fia, úgyszintén fivérének,
néhai Warach zsidónak és nejének, Pluemlnek leszármazottai, kik közül
Maisterlin zsidó most Budán lakik, végül két nővérüknek, Thorelnek
és Refkának férjei és utódai elismerik, hogy néhai Pottendorfi György-
nek 1470-1479. közti években kiállított 9 db adóslevelét, amelyek ösz-
szesen 8987 magyar aranyforintról szólnak és amely összeg fejében
az Alsó-Ausztriában fekvő Kirchschlag városa és uradalma volt zálogba
adva, végül Topter Andrásnak és Leysamer Mihály kirchschlagi lakós-
nak 1482-ben 200 font dénárról szóló adóslevelét Ferdinánd osztrák
főherceg egy bizonyos összegért magához váltotta, miért is ez adós-
levelek minden anyagi vonatkozású jogát és erejét reá ruházzák a

szavatosság vállalása mellett.

Wir die hernach benannten, ich Maisterlin jud wonhafft zu der
Eisenstat, weilenrit Ysserlin juden wonhafft zu der Neuenstat sun, ich
Plueml judin weilent Warach juden, des bemelten Maisterlin brüeder
verlasne witib, fur mich selbst vnd anstat bemelts Warach verlasnén
kínder als mueter vnd gerhabin, die noch vnuogtbar sein vnd ich Mai-
sterlin jud wonnhafft zu Ofen, gedachts Warach sun, als bemelts Issur-
lin juden vn.d Sara, seiner hausfrauen nechste recht vnd naturlich
erben, ich Maul jud vnd ich Gerstl. jud, baid wonnhafft zu der Eisen-
stat, weilent des rungem Isserlin des Schalam Hierss zu der Neuenstat
wonnhafft sun ayden, der dann Symans vatter bemelts Schalam Hiersch
vnd Judl des juden auch wonnhafft zu der Neuenstat. als sein aiden
rechter erb gewest, welcher Ysserlin tochter Thorel, ich Maul vnd
ich Gerstl, die anndern sein tochter Reffka gehabt, deshalben vnnser
kinnder sambt iren mitverwonten, der gwalt wir vnns annemen vnd
haben der gedachten Schalam Hiersch vnd Judl des Ysserlin ayden,
nechst recht vnd naturlich érben sein, bekennen fur vnns anstat vnnser
kinder vnd die anndern ir mitverwonten, der gewalt wir haben vnd
vnns genntzlich annemben, ir erben, nachkumen vnd meniglich von iren
wegen offennbar, demnach weilendt her Geörg von Potendorf etc. wei-
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lend Ysserlin dem juden sesshaíft zu der Neuenstat vnd allen seinén
erben dreuhunndert gulden Hunngerisch in gollt gelihen haubtguet
schuldig worden innhalt aines schuldtbrieffs mit bemelts herrn Jorgen
von Potendorff, Gotharten Sinndorffer vnd Hannsen Hakh phleger zu
Liechtenwerdt anhangunden insigeln verferttigt, des datum steet nach
Cristi geburde viertzehenhundert vnd im vierundsibentzigisten jar, am
freitag nach Sanndt Pangratzn tag (1474.máj. 13.), item mer ist bemel-
ter her Geörg von Potendorf vnd Andre Topler gedachtem Ysserlin vnd
seinen erben schuldig worden ainlefhundert gulden Hungerisch in goldt
haubtguets, darumb dann die herschafft vnd der markht Kirchslag ver-
phennt ist, innhallt aines schuldt vnd satzbrieffs mit her Jórgen von
Potendorf, Anndre Toplers vnd Larentzen Ratenpach anhanngunden
insigln verferttigt, des datum steet nach Cristi gepurde víertzehenhun-
dert vnd sibenundsibentzig jar, am montag nach des heiligen Creutz
tag erhöhung (1477. szept. 15.), item mer ist bemelten her Geörg von
Potendorf schuldig worden Sara der judin, der Ysserlin witib, Schalam
Híerschn vnd Judl, des Ysserlin aiden vnd allen iren erben benenntlich
sechstausentachthundert vnd zwelf gulden Hungerisch in goldt gelihen
haubtguets, darumb er inen abermals die herschafft vnd markcht
Kirchslag verphennt hat innhalt aines schuldt vnd satzbriefs darumben
ausganngen mit bemelts herrn Jörgen von Potendorf, auch Wolfgann-
gen Rarpekhen vnd Anndre Topler anhanngunden insigln verferttigt,
des datum steet freitag nach Scolastíee, als man za1lt víertzehenhun-
dert vnd neunundsibentzig jar (1479. febr. 12.). Item mer ist bernélter
her Jörg von Potendorf gedachten Ysserlin vnd seinén érben schuldig
worden zwayhundert guldin innhalt seiner bekanntnus vnnder bemelts
herrn Jörgen hanndtschrift vnd petschadt ausganngen, der datum steet
an Sanndt Peters tag seiner vannkhnus, anno dornini etc. im sibentzi-
gisten jar (1470. aug. 1.). ltem mer ist bemelter her Jörg von Poten-
dorf schuldig worden gedachten Ysserlin der Murchlin [uden sun zu der
Neuenstat vnd allen seínen érben viertzig Hungerisch gulden innhalt
aines schuldtbrie:fs vnnder bemelts herrn Jórgen petschadt ausganngen
am dato mitichen nach des heiligen Creitz tag der erhöhung, anno
domini etc. im dreuundsibentzigisten (1473. szept. 14.). Item mer ist
gedachter her Jörg von Potendorf dem Ysserlin juden Merchlin sun
schuldig worderr gelihen haubtgutz viertzig gulden Hungerisch in goldt
innhalt ainer beikanntnus vnder seinem petschadt ausganngen, des da-
tum steet am montag VOl' Sanndt Peter vnd Pauls tag anno domini etc.
im vierundsibentzigisten (1474. jún. 27.). ltem mer ist offtgedachter
herr Jörg von Potendorf gelihens haubtguetz schuldig worden ain-
hundertfunnfundtzwaintzig gulden Hunngerisch Ysserlin der judin, des
juden witib vnd Schalam Hiersch vnd Judl juden gesessen zu der
Neuenstat vnd allen iren erben innhalt aines schuldtbriefs mit gedachts
herrn Jorgen vnd Anndre Topler aufgedruchtn insigln verferttigt, des
datum steet zu der Neuenstat am freitag nach Scolastice anno domini
etc. im neuenundsibentzigísten (1479. febr. 12.). Item mer sein her Jörg
von Potendorf, Anndre Topler vnd Peter Krempl der Ysserlin judin,
weilanndt Ysserlen zu der Neuenstat witib vnd iren erben schuldig
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werden gelíhen haubtgutz hunndertvndsechtzlg gueter Hungerisoher
gulden innhalt aines schuldtbriefs vnnder der gedachten dreyer pet-
schafftn verferttigt, des datum steet zu der Neuenstat am mitichen vor
Sanndt Michels tag anno etc. im acht LXX-ten (1478. szept. 23.). Item
.mer sein die hernachbenannten Peter Schuester, Paul Vrölinger, Caspar
Cramer,Cristan Schmidt, Wolfgarmg Eítlpöss, Niclas Schuester, Michel
Voglvnd Pe1JeTKrempl, all burger zu Ebenfurt, Schalám dem juden vad
Jacob Lampl seinem brueder gelihen haubtguetz schuldig werden zwai-
hundertzehen gulden Hungerisch innhalt aines schuldbriefs mit des
markht Ebenfurt, herrn Jörgen von Potendorf vnd Wolffganngen Ror-
pekhen insigln verfertigt, des datum steet nach Cristi geburde viertze-
henhundert vnd im vierundsíbentzigísten jar am montag var Allerhei-
ling tag (1474. okt. 31.). Vnd zulesst ist Anndre Topler vnd Michel
Leysamer zu Kirchslag Jüdl dern juden schuldig werden zwayhundert
phunndt phenning innhalt aines schudtbriefs mit des markht zu Kirch-
slag innsigl verferttigt, des datum steet nach Cristi geburde virzehen-
hundert vnd im zwayundachtzigisten jaram freitag Sanndt Pauls be-
kerung tag (1482. jan. 25.). Welche schulden, schuldt vnd satzbrief nun-
mals auf vnnser kinder vnd ir mitverwonndten, der gewalt wir haben
vnd vnns genntzlich annemben, als gedachter Ysserlin, Sara seiner
hausfrawen, Schalam Híersch vnd Judl des Ysserlin ayden jud, darauf
dann die obkernelten brief lautten, recht naturlich vnd nechst erben
kumen vnd gefallen sein, das wir die obgemelten schuldt vnd satzbrief
mitsambt allen anndern schuldtbriefen vnd gerechtikaiten, die von be-
melten herrn Jörgen von Potendorf auf die bemelten Ysserlin, Sara sein
hausfraw, Schalam Hiersch vnd Judl, des Ysserlin aiden, ausgeganngen
weren, dhainen ausgenomen, wo oder von wem die kunnfftigclich ge-
funnden wurden vnd an tag kumen mit iren mnhaltungen, puncten,
rechten vnd articln in der pesten form, so das nach ordnung der recht
beschehen mag, wolbedechtlich vnd frey ledig weitter ubergeben haben,
dem durchleuchtigisten, grosmechtigisten fursten vnd herrn, herrn Fer-
dinanden, printzen in Hispanien, ertzhertzogen zu ÖSterreich, hertzogen
zu Burgundi etc., vnnserm genedigisten herrn, írer durchleuchtikait
erben vnd nachkumen also, das ir durchleuchtikait, irer durchleuchti-
kait érben vnd nachkumen die angezaígten bríef nun hinfur innhaben,
die sátz vnd gelltschulden darinnen begriffen ertordern vnd damit
inner eder ausser rechtens hanndeln, thun vnd lassen mit vergeben.
versetzen, verkautfen sollen vnd mugen, als mit anndern irer furstlichen
durrchleuchtigkait aigen guetern on vnnser, vnnserer érben, nachkumen
vnd menigclichs irrung, hindernus vnd widersprechen, dann ir furst-
lich durchleuohtikait vnns darumben ain summa gellts gegeben vnd
enntricht hat, daran wir yecz vnd hinfur ain vollígs bénuegen haben,
deren wir auch irer furstlichen durchleuchtikait hiemit quitt, ledig vnd
loss sagen vnd vertzeihen vnns hiemit wissenntlich vnd solenniter aller
gerechtikait, die wir bemelten brieff halben gehabt, Sonnder wellen
dieselbigen allein ir furstlich durchleuchtikait vnd irer durchleuchti-
kait erben vnd nachkumen gewenndt haben. Vnd ob auch ir furstlich
durchleuchtigkait zu völliger vnd genugsamer übergab, gerechtigkaít
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der sachen ainer merern vnd pessem vbergab notturfftig sein wurde,
die wellen wir irer durchleuchtikait hiemit in der pessten form, so das
beschehen mag, gegeben vnd all mangl vnd gebrechen der recht genntz-
lich erfullt vnd erstatt haben, als ob das alles hirinn mit ausgedrukhten
wortten vermellt ware. Wir sollen auch diser übergab irer fürstlichen
durchleuchtig'kait gegen juden vnd cristen rechter gwer vnd scherm
sein vnd irer furstlichen durchleuchtigchait, au ch irer durchleuchtikait
erben alle ansprach inner oider ausser rechten vertretten, alle arglist
vnd geuerlichait hirinn genntzlich ausgelessen. Des zu waren vrkunndt
haben wir mit vleys erpeten den hochwirdigen herrn, herrn Theo-
dericn bischouen zu der Neuenstat, vnnsern genedigen herrn, das sein
gnad sein innsigl an den brief anhanngen hat lassen vnd zu merer
becrefftigunng haben wir díemuetigs vleys gebeten die ersamen, fur-
siehtigen vnd weisen burgermaister, richter vnd rate daselbst zu der
Neuenstat, das sy gemainer stat innsigl neben seinen gnaden auch hiran
gehanngen haben, doch in an weeg seinen gnaden, auch obgemellten
von der Neuenstat allen iren erben vnd nachkumen, auch innsigeln
vnuergriffenlich vnd on schaden, darunter wir unns innhallt des brieffs
alles war vnd stettzuhaltten, demselben also nachzukumen vnd zu-
geleben bey vnnsern höehsten treuen verbinnden. Geben in der Neuen-
stat, am vierundtzwainzigisten tag des monats Marcy nach Cristi ge-
purde funffzehenhundert vnd darnach im dreuundtzwaíntzígísten jaren.

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1523.márc, 24.
Hártya, melyről hártyaszalagon két db szürke viaszperemmel biró vörös

viaszba nyomott ép címerpecsét függ le, hátlapján ez egykorú feljegyzéssel:
vbergab Pottendorffer achuld 1523. Juden.

155.

1523. marctus 24. Bécsújhely. Lea, Hirschl zistersdorfi zsidó özvegye,
a maga és névleg felsorolt gyermekei nevében kijelenti, hogy néhai
Pottendorfi Györgynek 1474-ben kelt és 800 magyar arany-
forintról szóló adóslevelét, melynek fejében az Alsó-Ausztriában
fekvő Leopoldsdorf község dézsmája volt zálogba adva, azon-
kivül Pottendorfi Györgynek és Rappach Kristófnak 1000 magyar
aranyforintról H8l-ben kiállított adósLevelét, melynél Rappach a ráeső
adósságrészt már kifizette, Ferdinánd osztrák főherceg egy bizonyos
összegért magához váltotta, miért is ez adóslevelek minden anyagi vo-
natkozású jogát és erejét reá ruházza a szavatosság vállalása mellett.

Wir die hernaehbenannten ich Leea, weylenndt des Hirschl juden
wonhafft zu Zisterstorff verlassne wittib, alls muter gerhabin vnd ver-
wallterin bernelltes Hiersl verlassen dreyer sane, Ysackh, Marchl vnnd
Joseph, die noch vnuogtper seien, deren ich mich genncz1ich annymb,
ich Schmoll jud, diser zeit wonnhafft zu Marchegkh, auch hemelltes
Hiersel verlassner san vnnd ich Joseph jud wonhafft zu Marheckh, an-

10 Zsidó oklevéltár Vnr. 145



stat meiner hausfrauen Japhett, auch gedachtes Hiersl verlassne toch-
ter, der ich mich hierinn auch gewalltig mach vnd annymb, alle alls
rechten naturlichen vnd nagste erben gemelltes Hiersl juden bekhennen
fur vnns, vnnser érben vnd nachkhomen allerrnenígclích offenwar,
demnach weylundt herr Jörg von Potendorff weylenndt herr Cristoffen
von Spaur achthundert gullden Hungrisch in golld gelihen haubtgut
schuldig worden, darumb bemellter von Potendorff ime seinen zehenndt
zu Leopartstarff verseezt innhalit aines schulld vnd saczbriefs mit be-
melltes herr Jörgen von Potendorff, Gothartten Sindorffer vnd Lau-
renncz Rottenpach anhanngunden innsiglen veruerttigt, des datum
steet in der Neuenstat, am phincztag yor Sunwennden im vierezehén-
hundert viervndsibenczigisten [ar (1474. jún. 23.) ausganngen, welhen
schulld vnd saczbrief bemellter herr Cristof von Spaur weiter vbergeben
weylund Ysackh dem juden derselbigen zeit wonnhafft zu Grácz, be-
melltes Hiersl, vnnsers huswirts vater vnnd sweherwatter vnd allen
seinén erben nach vermugen aines vbergabbrief mit gedachtes herr
Cristoffen von Spaur, Hannsen Mitterpacher vnd Anndreen Grabmer
anhanngunden innsigl veruerttigt, des datum steet nach Cristi geburde
vierczehenhundert neunvndsibenczigisten jar am sonntag nach Sanndt
Pauls tag der bekherung (1479. jan. 31.). Vnd weiter alis bemellter
herr Jörg von Potendorff vnd weylanndt herr Cristoff von Rappach
gedachtem vnnserm hauswirt vatter vnd swecher Ysackh dem juden
vnd allen seinen erben schuldig worden tausent gullden Hungrisch in
golld gelihen haubtguet innhallt aines gelldbrief von inen balden aus-
ganngen mit iren vnd Anndre Tapler anhanngunden innsiglen ver-
uerttigt, des datum stett nach Cristi geburde in vierczehenhundert vnd
ainundachczigisten jar an montag nach Sanndt Jörgen tag des heyligen
ritter vnnd marterer (1481. ápr. 30.), an welhén schulldbrief bernell-
ter von Rappach seinen geburunden tail enntricht vnd bezallt hat, welhe
drey schulld vnnd saczbrief von bemelltem Ysackh auf gedachten Hiersl
seinen sun vnd nachmalls von demselben auf vnns, alls die negsten
rechten vnd naturlichen erben khumen vnnd geuallen, das wir die ge-
dachten drey schulld, sacz vnnd vbergabbrief mitsambt allen annderen
schulldbrieuen vnd gerechtígkhaiten, die von bemelltem herrn Jörgen
von Pottendorff auf gedachten Ysackh aussganngen waren, khainen
ausgenommen, wo oder von wem die khunfftigclich gefunden wurden
vnd an tag khumen . . ,1

Bécsi Staatsarchiv, Urkunden 1523. márc, 24.
Hártya, melyről hártyaszalagon két db szürke viaszperemmel védett, vörös

viaszba nyomott címerpecsét függ le, melyek közül a püspöki pecsét töredékes,
ezzel szemben Bécsújhely város pecsétje teljesen ép.

Ez oklevélben szereplő Hirschl zsidó azonos azzal, aki 1505-ben bejelentette
igényét Kirchschlag várára.

1 ettől kezdve szó szerint egyezik az előző oklevéllel.
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156.

1524. augusztus 14. - november 4. A pozsonyi zsidók rendes évi adó-
juk és boradó címén 78 font 5 solidus 27 dénárt fizetnek a város-

kamarásnak.
Pozsony városa Mihály austerlitzizsidónak 1 font 2 soUdus dénárt adi

azért, hogy a vak erszénygyártó visszanyerje a szemevilágát.

Juden gelt einnemmen.
Item freitag nach Omnium sanctorum (1524. nov. 4.) peroepit stat-

chamrer von den juden L fl. vngrisch, facit in gelt LXII lb. IlII sol. den.
Item suntag nach Laurenti (1524. aug. 14.) percepit chamerer von

den [uden weingab XII fl. IX sol. IX vngrisch, facit XVI lb. I sol.
XXVII den.

Summa facit LXXVIII lb. V sol. XXVII den.

Item statchamerer hat geben nach geschaft der heren dem Michel
juden von Austerlítz I fl., das er den plinten pewtler soll gesehent
machen, facit I lb. II sol. den.

Pozsonyi városi levéltár, K/75. - 63., 203..

157.

1525. június 13. - 1526. április 29. A pozsonyi zsidók ebben az évben
évi rendes adó és boradó címén 82 font 5 solidus dénárt fizetnek be a

városi kamarába.
Pozsony városa azt a királyi embert, akizsidókra vonatkozó királyi ren-

deletet hozott, megvendégeli.
A Zsidó-utcában beomlott a városfal, mire azt a város kőművesekkel
nézeti meg, míg utcakooezésre a Zsidó-utca előtt néhány nagy követ

használnak fel.

Nach der verrüeffung' eynemen [uden gelt.
Item freittag nach Andree (1525. dec. 1.) hat statchamerer eínge-

nomrnen von den juden L fl. vngrisch, thuet LXII lb. 1111sol. den.
Item statchamerer hat eingenomen am suntag nach Marie Magda-

lene (1525. júl. 23.) von den juden weingab, facit XX lb. I sol. den.
Summa facit LXXXII lb. V sol. den .
.......................................................................................... .-

t Ez a kifejezés az új pénz kihirdetésére vonatkozik, amely nach Egidi, tehát
szept, 1. után történt.
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Item erichtag yor Corporis Christi (1525. jún. 13.) geschenckt ainem
konigsman., der brieff von wegen der juden bracht hat, ain essen visch
per III sol. VI den., mer VI halb wein per 1 sol. XV den., facit alles IllI
sol. XXI den.

Item suntag Cantate (1525. ápr. 29.) hat chamerer geben zu ver-
trinckhen etlichen maurern, die in der Judengassen die niedergefalln
mauer beschaut haben, facit 1 sol. XVIII den.

Item montag nach Judica (1526. márc. 11.) hat chamerer verlondt
von etlich grossen stainen einzupflastern var der Judengassen, facit III
sol. den.

Pozsonyi városi levéltár, Kj76. - 46., 60., 148., 182.

158.

1525. augusztus 3. Todrus MendeZ és Klain. Jakab pozsonyi zsidók
becsületsértő kijelentéseket tettek Petrowitzi Beranko Izidor és társa,
Klee Márton ellen, melyeket ünnepélyesen visszavonnak és kárpótlás
fejében 125 magyar forintot lefizetnek nekik. Minderről Pozsony város

kisebb pecséte alatt oklevelet állítanak ki.

Ich Todrus Menndl vnnd Klain Jacob bede juden wonhafft zu
Bresburg bekhennen fur vnns, vnnser erbn vnnd nachkomen offent-
lich mit dem brieff, das wir inn der handlung der beczicht halben, so
wir von denn edln jungckher Isodor Berannckho von Petrowitz vnnd
Mert Klee, seinem mitverwonntn yor dem ersamen, weisen herrn
Peter Heinrich, diezeit judenrichter der statt Bresburg vnnnd anndern
ratgeschwornnen darczu verordnnet zum rechtn gestannden vnnd fur-
genomen zu vermeiden schwerer mue, kost vnnd zerung mit gedachtn
jungckher Berannckho vnnd Mert Klee aller vnnd jeclicher spenn,
czwítracht vnnd anfordrung hindergengig worden vnnd zu gutlichen
vertrag vnnd ainikhait komen also vnnd in der gstalt, das wir nach
erkhanntnuss eines gemeinen ersamen rats zu Bresburg der vorge-
dachtn bezicht halben ein offenntliche bekhanntnuss vnnd widerspruch
thuen solten, als wir dann wilkhurlich innhalt einer offenn versigltn
khuntschafft von gedachtn ersamen rate ausganngen gethann haben.
Auch zu ergeczung vnnd widergeltung irer vberstannden vnnd erliten
schmach, spot vnnd schannd, auch kost vnnd scheden inn parern gelt
enntrichtn vnnd bezallen hundertfunffvnndczwainczig Hungrisch gul-
den gueter lanndswerung, weliche suma gelt wir inen auc:h gancziklich
vnnd volkhomenlich enntricht vnnd bezalt habenn. Demnach sagenn wir
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hiemit vergenante jungckher Berannekho vnnd Mert Klee solher bezicht
halbenn ganntz vnnd gar frey vnnd Iedig, globen vnnd versprechen inn
khrafft vnnd macht ross gegenwurtigen brieffs fur vnns, vnnser erbn
vnnd nachkhomen zu khainer zeit zu inen mit wortn noch werckhn, auch
mit noch on recht níchte zusprechen noch deshalben beschuldigen oder
zubeclagen khains wegs alles getréulich vnnd vngeuerlich. Des zu wa-
rem vrkhundt haben wir mit hohem vleíss erbeten die fursichtígen,
ersamen, weisen herrn richter, burgermaíster vnnd rate der statt Bres-
burg, das sie ir clainer der statt innsigel h:annd hierunder gedruckht
vnnd disen brieff verfertigt, doch inen, iren nachkomen vnnd gemeiner
statt álczeit onn schaden, daruunder wir vnns mít vnnsern [udíschen
aid vnnd glauben verbinden alles, wie ob stet, war vnnd stett zu halten
getreulich vnnd vngeuerlich. Beschehen zu Bresburg, donnerstag der
drit des monats Augusti als man ze1t nach Christi geburt Iunnfzehen-
hundert vnnd im funffvnndczwaíntzígstn jaren.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 36. nr. 5548.
Papiros, vízjegye: körben horgony felette hatágú csillaggal, előlapon Pozsony

városának a szöveg alá nyomott és födött kisebb városi pecsétevel.

159.

1525. augusztus 6. Buda. Mária királynő Beheim Bernát kamaragrófnak
és Szerenesés Imre főharmincadosnak adja át használatra "a körmöci
cementező művet, mely Turzy Kristóf birtokában volt és amelyet Hueb
János igazgatott" ("ciment auf der Kremnitz, so Cristoff Turzy innen
gehabt und Hanns Hueb verwaltete"), "az arany olvasztásának és fel-
dolgozásának stb." minden jogával ("gold einsetzen, aufsetzen etc.").

Wien, Osterreichisches Staatsarchív - Hofkammerarchiv, Vermischte ungar.
.Gegenstande, f. ll. A bányavárosok 1525. július-augusztusi eseményeire 1. P.
Ratkos: Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku 1525-1526. Bratislava,
1957. 62-71.

160.

1525. augusztus. Besztercebánya. Azelőtt szívesen dolgoztak Thurzó-
nak, de semmiképpen nem akarnak Szerenesés Imre zsidónak vagy más-
nak, inkább kivándorolnak az országból. Csak Thurzónak hajlandók
dolgozni és ha bárki más venné is át a vezetést az üzemben és nem
tartja meg őket régi szokásaikban és nem úgy fizeti &ket, mint azelőtt~

az nem lenne jó.

ltem man hatt auch dem (1) bergmaístern, hutleuthen und hewern
den brieff k. mt. sampt des hem Alexy Thurso vorraichet, dorauff sie
bedocht als den anderen tag genummen und affentlich vor dem ersamen
rath geantwurt: Am ensthen sie kunden aus k. schreiben vornemen,
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man hétte sie mit viel stucken verclagett. Sie wollen gem iren verela-
ger wissen, dan sie worn der hoffnung, das si nimanden keinen gewaldt
gethan hetten. Zurn andern haben sie gesagt auff die vormanung und
froge des érsamen raths: Wie sie vorhin auff iren hern Alexio Thurso
treulich gearbett hetten, also wolden sie nach auff ienn und keinen
andern hern in vortrustung irer tzalung arbtten unnd sie wollen auch
vornemlích dem Emerich Scherentzich Juden nicht arbtten, ader tzue
ainen hern haben; ehe wollen sie aussn lande tziehen. Und sie bege-
rethen auch keinen andern hern den hern Thurso; wan solle ain Hunger
ader imantz anderer den handell annemen unnd sie alle wie vormols
nicht fudern, ader pey iren gewohnheiten nicht haltten unnd nicht aLso,
wie vormols tzalen, so wurden sie villeicht ien tzalen, dasiem nicht
angenemen wher, Wo aber k. mt. den hanndel tzue seinen aigen nutz
anzunemen vormeinet, das wer ienn nicht wieder.

Közölte: P. Ratkos: Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku (1525-
1526). Bratislava, 1957. 65. No. 29.

161.

1525. augusztus 16. Buda. Két kÖTmöcbányai consuZ jelenti Körmőc-
bánya városának: [Szerencsés] Imre úr, az a zsidó, úgy véli, hogy amint
a körmöciek Bernát kamaragrófot, őt is ártatlanul rossz hírbe hozték, és
folyamatosan csúfolták, gúnyolták, szégyenbe hozták és az országgal
nyilvánvalóan szembe kerültek. A sokfelé támadt viszálynak és lázon-

gásnak ők (a körmőcbányaiak) az okai

Her Embrich, etwan ein Jud, hatt unns fuergehalten, wie das yn
dy Cremnítzer mitsambt dem herrn Bernharten camergroffen unver-
schulter sachen halben gar übel aussrichteten und an untterlass ver-
höneten, spott und schand zuezugen und wie dy Cremnitzer offenlich
wider das gantz Iandt theten. Ya, aller tzwitracht und auffruer so
ytzunder an vili őrtern verhantan ist, ein anfangk und ursprung
weIien ...

Közölte: P. Ratkos: Dokumenty k baníckemu povstaníu na Slovensku (1525-
1526). Bratislava, 1957. 69. No. 32.

162.

1525~1526. Zersschwam (Thurzisschwam) .János a Fuggerek ügyvivő-
jének besztercebénuai naplója (1563) Szerenesés Imre sorsát így írja le:

Indem ist der Bakos zu Hatwan im 1525Jahr gewest, ist des Königs
Ludwigs Parthey in grosser Gefahr gestanden, denn die Ráth und
gröszte Herrn von dem Rakos haben davon ziehen rnüssen oder ent-
rinnen.
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Und damit der Emrich Jud dem gemeinen Mann da Maul schmíere,
hat er von grossen Reichthum in öffentliehen Rákos gesagt, von den
Bergstátten und von den Fuggern zuwegen zubringen und nach weníg
Tagen hat sích zugetragen, dasz der Emrich Jud gefangen worden und
in den Thurm gelegt in Schlosz, den man Zunka (Csonka) nennt, so
noch Kayser Sigmund von Quadraren gebauet und offen, ungedekt ist,
darum es hinein geregnet, und heíszt darum Zunka, als der unaus-
gebauet und stuzig Thurm.

Als man Imrich Juden über 14. Tag, ausgelassen und ihm das Hof-
gesind haim aus dem Schlosz auf sein Hausz, auf die St. Georgen Plaz
gelegen das Geleit gegeben haben, unter andern der Königin Maria
Hofrneister N. Pack genannt,' ein Schlesinger, auch Bernhard Böheim
Kammergraf und andere das Geleit heímgegeben, ist noch víel unnuz
Gesíndel zu Ofen gewesen nach dem Rákos, von dem Rákos überlieben,
dasz muthwillig gewest und sích vor des Emrich Juden Hausz gesamm-
let hat, ungeíahr um 5. Uhr im Sommer und nachmals überhand genoh-
men, dasz sie mit Wagen die Thür aufgestessen und den Emrich Juden
mit den Gásten an Abendmahl überteilt hátten; seynd sie hinten hinaus
über die Stadtmauern gefallen, arn Strik sich hínabgelassen und die
Hand verbrennt. Des Emrich Jude Haus die ganze Nacht geplíndert,
viel Golds darinnen gefunden, Und alsz die Ungarn kurze und enge
Röck haben, weníg darein fássen mögen, wenn ihm eine starkere
Parthey begegnet, hat er den andern das Gold in Sáken genohmen, Ist
lauter Hoígesindel gewest, In Allerheiligen Gassen, so alle vor der
Herrn Fugger Hausz hat müssen fürgéhen und wür zusehen haben
müssen und in Butten haben sie noch den Wein austragen. Das hat bis
an den Tag gewehrt und keine Obrigkeít hat nichts gewehret, Der
König Ludwig ist im Schlosz gewest und das Hofgesind hin und wider
in der Stadt haben sich auch nicht rühren darfen. Den andern Tag hat
síeh aber in Mitúag das unnüze Gesíndl von Hussarn und Heydueken für
des Emrich Juden Hausz gesammlet und angefangen, die eisérne Gatter
an den Fenstem abzureíssen. Ist gleich der Bodo Ferencz des Vaida
und seines Bruders Georgerr Diener gewesen und Haubtmann, der in
Scharmüzel hernach gefangen und in der Neustadt in Turn gestorben,
Derseibige Bodo Ferencz hat das unnüz unsinnig Gesünd abgehalten
und zu íhnen gesagt: er wolt sie an eine bessere Beute führen, Alszo hat
einer in Hauszen (!) angefangen: "Es brenne bey den Bischof von Gran"
das ist der obstehend Zalkamus, Da bin ich auch in Hanfen gewest und
habe einen SaIk voller Púlver geholt und ist der Bischof das dritte
Hausz von uns oder der Fugger Hausz in Ofen gewest. Da sie dieselbige
Gassen hinauf gelaufen, seynd in des Bischofs Hausz Leuth und Ge-
schütz geweszen und bey Doctor Weinmann seynd 2. Falkonetln ge-
standen und des Marggraf Georgen von Brandenburg Diener gewest,
hat die ganze Gassen herab erretten, Auch hat Graf Harisz von Hardek
und Fuggerdiener seine Warnung gehabt und mit Volk wohl versehen,
dasz man derseiben Tag unangeíochten blieben,

Am dritten Tag haben sie den Juden geplindert gar und groszen
Schaden gethan.
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... In derselbígen Zeit, a1sz der König geschlagen, ist auch der
'Emrich Jud gestorben, und die Königen Maria hat die Flucht von Ofen
gen Pressburg geben, welch Herr Alexius Thurzo und Paul Bischof
begleítet ...

P. Ratkos: Dokumenty ... 404., 468.

163.

1526. május 30. Thurzó Elek királyi tárnokmester közli a pozsonyi ta-
náccsal, hogy a király őt nevezte ki királyi kincstárnokká, miért is
emberét, Pozsonyi Mártont küldi hozzájuk a harmincadhivatal átvéte-
lére és ha ebben akár a korábbi kincstárnok, akár Szerenesés Imre

emberei akadékoskodnának, azokat zárják ki ebből a hivatalból.

Prudentes et circumspecti amici nobis honorandi ! Ex litteris regie
-rnaíestatís, domini nostri gracíosissimí, cum presentibus vobis exhíben-
dis íntellígere poteri.tis, quod sua maíestas officium thezaurarii cum
omnibus officiis et proventíbus maiestatis sue ad manus nestras assig-
nentur. Misimus itaque pro oceupanda ista tricesima Posoniensi de vo-
luntate sue maiestatis hunc egregíum Martinum de Posonio hominem
nostrum presencium ostensorern. Rogamus itaque, itaque (sic!) vos et
nichilominus de voluntate sue maíestatís vobis committimus, quatenus
si .homines prioris thezauraríí vel Emerici Zerenches mandatis sue
.maiestatis obedire et obtemperare noluerint, extunc de ista tricesima
Posoniensi sine omni mora et dllacione aliquali excludere et ejicere et
manibus prefati hominis nostri dare et assígnare, eisdemque omni auxi-
lio adesse, pro vero et legitimo tríeesímatore recognoscere velitis et
debeatis, aliud nequaquam facturi. Datum Bude, in profesto sacratie-

.simi Corporis Christi anno domini 1526.
Alexius Thwrzo de Bethlenfalwa

thezauraríus et magister tavernicorum regíe
maiestatis etc.

Kívül: Prudentibus et circumspectie magistro civium, judici et [u-
ratís civibus civitatis Posoníensis, amicis nobis honorandis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 25. nr. 2718.
. Vízfoltos és ezért megfakult írású papiros vízjegy nélkül, zárlatán födött

nyolcszögletű gyűrűspecséttel.

164.

1526. június 9. Kifizettek Szerenesés Imrének, aki kölcsönt adott nekik,
20 forintot.

Herren Emrich Zerenches, was ehr dor gelíehen hatt muntzsbrieff
tzu Offen vorsigeln und getzallt fl. 20 d. 00.
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Közölte: P. Ratkos: Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku (1525-
1526).Bratislava, 1957.348.No. 10.

165

1526. június 30. Korpona. Szerenesés Imre királyi tanácsos felszólítja
Selmecbánya város tanácsát, küldje megbízottjait halasztás nélkül ZÓ-
lyomra, e levelet küldjék azonnal Ojbányára és Bakabányára, hogy azok

is késedelem nélkül jőhessenek.

Prudentibus et círcumspectis iudici ac civibus iuratis oppidi
Schemnicensís, salutem et .omnem amicítíam, Prudentes ac circum-
specti, ex qua causa hunc ad territoria vestra missí sumus, facile ex
literis reginalis maiestatis íntellígetís. Quapropter vobis harum serie
loco reginalis maiestatis firmissime committimus et mandamus, ut mox
lectís atque visís presentibus, aliquot vestrum iuratorum simulatque
ex communi plebe selectís, síne omni mora et procrastinatione in Ve-
teri Soleo nobiscum adsitis, ubi omnem rem ad unguem intelligetis.
Et has líteras illico ad Kynsperg et Pokgantz mittatis, ut et híí veniant
s.me omni mora.

Datum in Korpona, ultimo die Junii anno salutis millesímo quin-
gentesírno vigesima sexta.

Emericus Zerenches
consiliarius reginalis maiestatis.

Címzés: Prudentibus et circumspectis iudici et civibus iuratis
oppidi Schemníoensís, amicis honorandis.

Közölte: P. Ratkos: Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku (1525-
1526).Bratislava, 1957.184-185. No. 107.

166.

1526. július 6. Selmecbánya. A királyi adót Szerenesés Imrének fizet-
ték be.

Register dess konigklichn anschniz dem Serentzes Emrich geraíchf
sexta post Visítatíonís 1526.

Közölte: P. Ratkos: Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku (1525-
1526).Bratislava, 1957.257. No. 3.

153



167.

1526. szeptember 25. - 1527. február 15. A Zsidó-utcában beomlott
városfal helyreállításához a pozsonyi zsidók 33 font dénárt fizetnek,

míg az ott felügyelő őrök 96 dénárt kapnak.
A pozsonyi zsidókat kiiizésűk. alkalmával Eisenreich Sebestyén város-
kapitány .vezetése alatt polgárokból és zsoldosokból álló csapat Dé-

vénybe kísérte, melynek költsége 2 font 6 solidus dénárt tett ki.
A zsidók kiűzését jóváhagyó királynői rendeletért Miklós királynői

titkár 16 forintot kap.
A zsidók ieheneihez tartozó bikáért a városkamarás 2 font 7 solidus

dénárt fizet.
Satellay György dévényi lakósnak, akinek Kálmán tatai származású
zsidó adósa volt, a városkamarás 4 font 1 solidus 9 dénár kielégítést ad.

Item erichtag nach Mathei (1526. szept. 25.) hat chamerer einge-
nomen vom rathaus, das die [uden von wegen der mauern nidergelegt
vnd geben habn, facit XXXIII tal. den.

Item mer hat chamerer verlondt zwaien wachtern, die etlich nacht
in der Judengassn vf der eíngefalln mauern gewacht habn, facit III sol.
VI den.

Item als. her Sebastlan Eisenreich die juden gen Tebenn mitsambt
andern mítburgern vnd knechten verglaít hat, ausgégeben vmb wein
vnd brot, so sie ohn verzert, facit II tal. VI sol. den.'

Item mer die wochen Lichtmes (1527. jan. 27. - febr. 2.) hat cha-
merer zalt XVI fl. dem Nicolesch, der konnigin secretary, von wegen
des briefs vif die juden, facit XX tal. den.

Item geben chamerer vmb ain pfoden vnter das viech, so den juden
zugehort hat, facit II tal. VII sol. den.

Item freittag nach Scho1astice (1527. febr. 15.) zalt chamerer dem
Jorgen Sattellay, derzeit zu Thebenn, von wegen aíns juden Colman
vom Todes, de im schuldig vnd Sebastian Eisenreich sein porig, III fl.
III sol. IX den., thuet nn tal. 1 sol. IX den.

Pozsonyi városi levéltár, Kf77. - 47., 170., 174., 185., 187.

1 Ez a bejegyzés nincs keltezve, de az előtte levő feljegyzés: die wochen
Omnium sanctorum, míg az utána következő bekezdés: die wochen vor Martini
keltezést tünteti fel, tehát a pozsonyi zsidók kiűzése 1526. november első napjaiban
történt.
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168.
1526. Besztercebánya 1526. évi számadáskönyvében Szerencsés Imrével

kapcsolatban a következő kifizetése ket találjuk:

Anschnidt geben unnser allergnadigsten Frowen Maria, kunigin
zue Hungarn etc. wie dan Emrích Jude von uru; entpfangen hat Fl. 600.

Herren Emrich Zerenches, was er dor geliehen hat muntzsbrief tzu
Offen vorsígeln und getzalt Fl. 20.

P. Ratkós: Dokumenty ... 337., 463.

169.

1526. Jegyzék arról, hogyaPozsonyból kiűzött zsidók házai kiknek
birtokába mentek áto

Vermerckt die verkaufften juden hewser anno 26.
Item domus Zacharias kaufft Jorig Nerwein.'
Item domus Nastel jud kaufft Jorg Pholtz hueter pro 27 gulden,

hat hezalt Geörg Viseher hueter feria 2"1apost Exaudi anno 37 (1537.
május 14.).

Item domus N. judt 'kaufft Mert Eisenpeekh.
Item domus Moises judin kauft Hanns Lausser vom AIbrecht, der

kenigin kelner, nachdem im ir maiestat solhe haws geschenckt.
Item domus Mackel jud hat solhe sein haws selbst verkaufft dem

Hannsen Sallich schlosser,
Item domus Jacob Maindl jud. Solhe haws hat kaufff Mert Flötzer

scherer,
.Item domus N. judt. Kaufft solhe haws Andre Piber huetter pro

8 gulden. Hat Ambrosi Rott bezalt. Actum in die beate Agathe virginis
ac martiris anno 33 (1533. február 5.). Solch gelt ist dem camerer auff
raitung zuegestelt worden.

Item domus juden sinagog.
Item domus Lezer jud kaufft solhe haws Hanns Schwe1ler huetter.
Item domus Haindl jud. Solh haws kauft Leopoldt pintther. Solhe

gelt nimbt der judt selbst ein vmb,"
Item domus N. judt kaufft Peter gurtler.
Item domus Abraham Schuler jud kaufft Wolfgang Graisel maurer.
Item domus Hirschel judt kaufft Sigmundt maurer.
Item domus Lebl jud kiaufft Hanns koch.
Item domus Muschl Haindl kaufft Andre Dubiekh pro XVIII fl.

Itemdaran hat er zalt II werung per XII f1.
Item domus N. judt. Solhe haws hat kaufft Mert Haug schuester

per L fl. Solhes gelt hat er alles zalt.
Item domus alt Maindl jud. Hat solhe haws die konígín ainern

1 utána: Item domus Nast áthúzva, 2 nincs folytatása.
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irer malestat jagermaíster geschenckt, Hat er venkaufft Peter Volkel
schuester,

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 25. nr. 2724.
Három lapból álló papiros, melyben egyszer látható vízjegy. talpon álló

szőlőfürt.
Eredeti feljegyzés.

170.

1526 őszén. Bécs. A Beheimek pénzverőinek kimutatása Mária királynő
ezüsttárgyairól, amelyeket pénzverésre átvettek. A kimutatás tartal-
mazza azokat az ezüst edényeket, amelyeket Esztergomból (Szalkai
Lászl6 érsek) zálogosított el Szerenesés Imrének, összesen 53 márka és

14 lat súlyban.

Hie nach das Silbergeschír, so der von Gran dem Ernerich versetzt,
so bey dem Stab und Kebl gelegen ist:

Item ain grosse sibenburgische Schewrn -
Item mer ain Schewrn -
Item mer ain Schewrn -
Item ain verdeckhtes Schewrn -
Item mer ain verdeckhtes Schewr 1 -
Item mer ain verdeckhtes Schewrl -
Item mer zwo Schewrn an Deckl -
Item mer ain Kanndl-
Hem mer 3 silber Pechen -
1íem mer ain Schewrl -
Item ain Gurtl mit grossen Spangen -
Item ain weysser silbrin Gurtl -
ltem mer ain peslagener Gurtl -

wigt alle mit den Portten
Summa Weg in als

Tovább következik a másutt elhelyezett

'wigt
wigt
wigt
wigt
wigt
wigt

wegen
wigt

wegen
wigt
wigt
wigt

10 M 8 lot
5M - lot
4 M 14 lot
4 M 15 lot
1 M 15 lot
2 M 4 lot
3 M 10 lot
3 M 4 lot
3 M 14 lot
2M llot
4 M 13 lot
4 M - lot

3 M 12 lot
53 M 14 lot

ezüsttárgyak felsorolása.

Wien, Österreichisches Staatsarchiv - Hofkammerarchiv, Ungarn-Specíalía,
Königin Maria, f. 354, n. 426, p. 232.

171.

1526 végén. A nagyszombati tanács hét pontba foglalja össze azokat az
okokat, melyek miatt a zsidóknak városukból való távozását kívánják.

Cause, quare judeos optamus e civitate exire.
. Prima est, quod ipsi [udei sepe et sepissime nos erga nestros domi-

nos et pro nunc erga regiam maiestatem minus [uste accusaverunt, ex
quibus querelis indignacionem incurrimus.
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Secunda est potíssíma, quod per judeos venerabili sacramento
maxima blasfemia fit.

Tercia est, quod communitás in eo aggravatur in modum, nam
[udei omnem mercaturam, necnon artíficia ... et habent, unde populus
suum victum meliorem habere posset, immo in cambiendo seu per mu-
tuationem pecuniarum communi populo victum eorum allaque abscidunt.

Quarta est, quod illa secta mam judeorum. avide semper siciunt
Christíanam sanguinem effundere, quod factum est per eos etiam. elapsis
temporibus, pro quo facinore igne nonnulli combusti sunt et timendum
est, ne et in futurum per illos nobis conringat.

Quinta est, quod victum et amictum nostrum, puta vineas, ligna,
fenum et alla necessaria non in fundis nostris, sed in territoriís aliorum
dominorum habemus et illic aquirere cogimur, sed ob frequentem ares-
tacionem judeorum, que colonis dominorum in vicinatu existentibus in
civitate ob debita eorum sit, magnas hucusque habuimus inimicicias et
impedimentum. Ob tales arestaciones sepe sepius civitatenses cum eorum
bonis, tanquam innoxii, arestatí fuerunt, nam ípsí judei debita eorum
quocunque loco habunt, non more et consuetudine ville et oppidorum,
sed in civitate in nostrum preiudicium ert dampnum magnum exigere
volunt, tamen id coleni nullum victum nobis causa vendendi inducunt.

Sexta est, quod omne furticínium, que in civitate fit, singule res
ad ipsos deportantur et abscenduntur, interrogatis autem de fure et
venditore esserunt se de jure habere ipsum furem non manífestare
et pro. quibus dicít, quod res ille sint vendite et impígnorate, cogitur
Christianus, prout judeus vult, redírnere.

Septima est, quod bibulus seu Iusor, cui vicinus suus ad talia non
concedent, sed dietim laborare cogentur, judea impignorat seu vineas ...
uxoris et puerorum vestes quas per maximam usuram deceptus redi-
mere, nec erigere volet ita, ut relicta tandem -deserta domo cogitur
de civitate exire, IlJe'Cfarmham seu SIervOSoonduotivos habere possimus
pro condigno salarío, sed clandestine, furtim se mitrit, id nobis maxime
civitatensibus nocet.

Hec sunt cause sereníssíme princeps, quare judeos e civitate expel-
lere humillime optamus et timendum est, ne tandem Christiani propter
taIia aggravamína de civitate exirerit.

Kívül: Cause contra judeos civitatis Thyrnaviensis.
Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 162-3.

172.

1527. július 20. Bécs.!. Ferdinánd király a soproni zsidók ügyével meg-
bízott biztosok figyelmét felhívja, hogy a két fél között az igazság
szem előtt tartásával olyan békés megegyezést hozzanak létre, amely

mindkét felet kielégítse.

Commissariis cause Semproniensis.
Ferdinandus etc. Fidelis docte, egregii, fideles "dilecti! Obtulerunt

nobis prudentes et circumspecti fideles dilecti iudex et iuratí cett:rique
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elves civitatis nostré Semproniensis articulos quosdam, in quibus osten-
dunt gravamina, que se habere asserunt a judeis ibidern commorantibus
nobisque humillime supplicantes, ut neeessario desuper, ne in posterum
ab eísdem graventur, providere dignaremur, sicut ex inclusa scedula
lacius videbitis. Quapropter vobis iniungimus omni studio, ut vocatis
coram vobis ambabus partibus visísque diligenter et auditis allegatíoní-
bus et munimentis earundem studeatis eas inter se amicabiliter com-
ponere, immo ita et taliter agatís, ut nec una, nec alter a pars contra
iustic.i.am et equitatem gravetur, nostrarn in eo expressam executuri
voluntatem. Datum Vienne; XX. Julií 1527, regnorum nostrum primo.

Bécsi Staatsarchiv, Hungarica fasc. 5.
Eredeti fogalmazvány a szövegben több javítással papiroson, melynek víz-

jegye: körben horgony felette hatágú csillaggal.
A szövegben említett cédula vagy annak másolata - sajnos - ma már

nincs meg.

173.

1528. május 22. Prága. 1. Ferdinánd király meghagyja az osztrák kastui-
'fának, hogy Pozsony ból és ináshonnan elűzött zsidóknak' ne adjanak

lakhatási engedélyt Alsó-Ausztria teriiletén:

Vertriben juden.
Ferdinannd etc. Getrewen, lieben! Wir haben eur anzaigen verna-

men, welher massen ir durch die juden, so zu Presspurg vnd arider
orten in der cron Hurigeren vertriben sein, angelangt werdet inen zu
uergonnen, das sy sich in vnsern niderösterreichischen landen nider-
lassen möchten. Dorauf ir beschaids begeret, wie ir euch darinnen hal-
ten sollet. Nun ist vnnser mainung nicht vnnsere erblannde mit den-
selben frömbden [uden zu beladen. Emphelben euch demnach, das ir
die gedachten juden darauf abscheidet vnd inen nit gestattet sich in
vnnsern niderosterreichischen landen niderzuthun noch darins zu won-
nen. Daran thut ir vnser enphelnus, Geben Prag, am XXII. tag May
anno etc. im 28-ten.

An camer Österreich.

Bécsi Hofkammerarchiv, Hoffinanz-Akten Österreich 1528, 98. sorszám alatt.
Eredeti fogalmazvány vízjegy nélkül kissé rongalt papiroson, a szövegben

igen sok törlés sel,

174.

1528. július 15. Marchegg. Idősb Salm Miklós gróf azt kéri a pozsonyi
tanácstóZ, hogy alattvalójának, Wölfel zsidónő fiának, Haindlnak, aki-
nek két háza van Pozsonyban, engedjék meg azok eladását és követe-

lései behajtásában álljanak segítségére.

Vnnsern gunstlichen grues beuor ersam, weis, guet freund vnnd
nachpernl Vnns hat vnnser vnntterthain zu Marchegkh, Haindl jud,
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der Wolffl jüdin sun, zaiger dits bríefs, vnntterthenigclichen antzaigt,
wie er noch zway hewser, ains sein erkhaufft guet, das annder ine von
seinem vater erblich ankhomben sey, welche er gern verkhauffen wollt,
zu Prespurgkh in der stat inhallt ewrs statbuechs, darin dieselben zway
hewser aigentlich beschrieben, liegend hab. Derrmach ist hiemitvnnser
zimlich begern an eu ch, wollen obemellten vnnserm juden, dieweyll er
doch euch erberlich abgeschaiden, von vnnsern wegen die obberurrten
seine hewser nach seinem nutz vnnd frumben zeuerkhauffen zuegeben
vnnd gestatten, auch ime gegen denen, so im noch ze thain schuldig,
der billichait verhelffen wollen. Wir vmb euch in solehem vnnd me-
rem gem vergleichen vnnd in ander wege guete nachperschafft be-
weysenn. Datum zu Marchegkh, am XV-en tag July anno etc. im
XXVIII-tn.

Niclaus gr:aue ZU Salbm der ellter,
königlichen malestat zu Hungem vnnd Behaim etc. rat,

carnerer vnnd obríster veldhaubtman der níder-
österreichischenn lanndenn etc.

Kívül: Dem ersamen, weysen n. burgermaíster, richter vnnd rat
der stat Brespurgkh, vnnsern gueten freuriden vnd nachpern.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 36. nr. 5594.
Papiros, vízjegye: M betű, zártatán vörös viaszba nyomott és !ödött ovális

alakú gyűrűspecséttel és hátlapon ez egykorú feljegyzéssel: judn he'Üserzway.

175.

1528. július 27. Sopron város tanácsa elhatározza, hogy JOachim Keresz-
tély házát a Fapiacon becsáron megveszi, a rajta levő keresztény és

zsidó adósságot kifizeti és városi vendégfogadóvá fogja átépíteni.

Statküchl.
An heut, den montag nach Sand Anna tag im XXVIII -ten [ar, hat

ain ersamer rat erlöst, das man des Christan Joachim haus am Holltz-
margkht gelegen laut der schatzung den christen vnd juden bezallen
sull von gemainer stat guetern vnd zu dasselb haus zu ainer statküchl
nemen vnd nach notdurfft pawen fur fewer, wie sich gebürd etc. Actum
anno et die, ut supra.

Soproni városi levéltár, Gedenkbuch 268.
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176.

1528. december 2. Pozsony. A pozsonyi tanács Salm Miklós grófnak
adott válaszában közli vele, hogy mivel Wölfel zsidónő fián kívül többen
vanmak, akik házaik árát kérik, ez okból elhatározták, hogy legközelebbi
farsangra össze hívják őket, hogy ezt a kérdést az elnyert királyi enge-

dély értelmében rendezzék velük.

Wolgebornner, gnedíger herr vnnser fronndtlich willig dinst seind
euer gnaden álczeit berait zuuoran. Gnediger herr! Wiewoll vnns dicz-
mals euer gnaden holden der Wölffl judiri sarm von Marheckh, zaíger
diss briefs angelangt vnnd im namen euer gnaden ersuecht vnnd begert
seines verkheufftn heusls halben im ein genugen zubeschehen, wir aber
mit menigen geschafftn inn koniglichen malestat gegenwurt dieser zeit
beladen solichern hanndl nicht obligen mögen, dieweil aber solicher
juden mehr seind, mit denen wir irer heuser halben zuthun haben,
haben wir entschlossen auf jeczkhunfftigen Vascharing dieselben [uden
alle zuerfordern vnnd ínen nach vermögen konigklicher begnadung
vnns irénthalben genedígklichen beschehen, auch bestattet, genczígk-
lichen bénuegen zu thun vnnd khaínem des seinigen vorhalten, des mag
sich gedachter jud auch gegen vnns verséhen vnnd sich darauff ver-
Iassen, Thun vnns euer gnaden híemít díemutigklíchen beuelhen. Datum
Bresburg, mttwoch nach Anndree anno etc. im XXVIII-tn.

Euer gnaden willígste alczeit:
richter, burgermaister vnnd rate zu Bresburg.

Kívül: Dem wolgebornnen herrenn, herren Niclausen grafen zu
Salm etc., vnnseren gunstígen vnnd gnadigen lieben herrnn.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 36. nr. 5604.
Papíros, melynek vízjegye: kutya, megpecsételés nyoma nélkül.

177.

1528. Kimutatás I. Ferdinánd király ingatlan adományairól. Ezek között
két budai zsidó háza is szerepel, nevezetesen Mendel Izrael zsidó prae-

[ektus és Izrael zsidó háza.

Bona per serenissímum regern in Hungaria collata.
Domus Ismelis Mandel prefecti judeorum in Buda.

Domus Israelis [udei in Buda unacum alia.

Bécsi Staatsarchiv, Hungarica fasc. 9. de anno 1528. Október-december jel-
zésű csomóban 99-100. sorszám alatt.

Egykorú eredeti feljegyzés ívrétű papiroson, melynek vízjegye: kutya.
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178.

1528-1529. Schützner Pál soproni városi kamarás töredékes számadás-
könyvének zsidó vonatkozású adatai.

a.

Joachim Keresztély soproni házán Izsák, Heteehet és Leser zsidóknak
betáblázott követeléseik voltak, melyeket Sopron városa most kifizet.

Item mer hab ich dem Ysaac juden geben von wegen des Joham
haws 10 tal. den.

Item mer hab ich dem Haeczstl [uden an des J oham haws, actum
Elisabet, 9 tal. 2 sol. den.

Item mer hab ich víer denn Crístan Jocham geza(l)t denn altenn
Lesser iudenn 2 tal. 2 sol, den. (15.1.)

b.

Judenhof-ban lakó Keresztély a Satz dűlőben fekvő szőlő megművelése
fejében Sopron városától 4 font 5 solidus 2 dénár fizetést kap.

Item mer hab ich dem Cristan in dem Judenhoff von der Secz
geben zw pawen 4 tal. 4 sol. den. vndt 8 krautzer zw einer pessrung,
summa 1 sol. 2 den. (23. 1.)

C.

Schuster Kristóf egy levelet Kismartonba, egy másik levelet pedig
F'raknó várába visz a zsidók ügyében, melyért fizetése 1 solidus

10 dénár.

Item mer hab ich dem Cristoff Schuester geben in potschafft mit
II brieffen, a(i)n in dy Eysnenstat, den anderen gen Farchtenstáin von
wegen der [uden, das sy sendt herkhemnen, 1 sol. 10 den. (26.1.)

d.
János festő egy font dénárt kap Sopron városától részint zsemlye ára
fejében, melyet azok az őrök ettek meg, akik a zsidókra vigy áztak, ami-
kor a városból száműzték őket és részint ama zászló fejében, amelyet

a király megkoronázásának örömére festett.

Item mer hab ich dem Hans maler semel bezalt, dy habent dye
genamen, dy die juden habent gehuett, do man si hat ausstriben, gessen,
vndt den freydenfan, den er hat gemalt, als man vnseren gnedigen
kunig hat erbellet, hab ich im geben 1 tal. den. (29-30. 1.)

11 Zsidó oklevéltár vm. 161



e.
Keresztély azért, mert a Steiner dűlőben és a Judenhof neuű kertben
a szőlőkarókat kihúzta, Sopron városától egy solidus 2 dénár fizetésben.

részesül.

Item mer hab ich dem Cristan van dem Stayner vndt garten im
Judenhoff dy steeken ausszwzíehen geben 1 sol. 2 den. (37.1.)

Soproni városi levéltár, Lad. VIn et H. fasc. 7. nr. 264.

179.

1529. mayus 16. - Jumus 13. A bazini zsidók megégetésénél Pozsony
város képviseletében Goldner Zsigmond és Sembler Márton polgárok
voltak jelen, akiket Kramer Ulrik fuvaros szállított oda. Néhány héttel
később Pozsony városa Hainrich Pétert küldte Nagyszombatba a zsidók

ügyében György fuvaros kocsiján.

Statzerung.

Item erichtag in Pfingstfeiertagen (1529. máj. 18.) isrt:her Sigmund
Goldner vnd Mert SembLergen Sant Jorgen vnd Pozing gefaren, als man
dan zu zwaimaln mit den juden peinlich gehandelt hat, mitgebn semelrr
vf II mall per II sol. XX den.,auch habn sie verzert vnd in der herberíg
dem gesínd letz geben per VI sol. XVI den., thuet I tal. I sol. VI den.

Item mitwoch darnach (sc. sentag var Viti) (1529. jún. 13.) ist her
Peter Hainrich gen Tirnau von wegn der judn gesand worden, verzert
vnd mátgeben wein, prot, vlaisch per II sol. XII den.

Zuaintzig ausgeben.

Item Georgen furman geben, das er die heren gen Tirnau hat ge-
íurt, als sie der juden halbn hinab sein gefaren, thuet I tal. den.

Item in Pfíngstfeíertagn (1529. máj. 16-17.) hat Vlrich Kramer die
hem: gen Pozing+ gefurt, wie man die [uden hat verprent, 2 im geben
facit IlII sol. den.

Pozsonyi városi levéltár, Kf79. b. - 27., 28., 50., 53.

1 alatta: Tirnau, 2 utána: facit áthúzva.
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180.

1529. május 17. Buda. Báthori István nádorispán megparancsolja a nagy-
szombati tanácsnak, hogyavárosukban .lakó zsidók felett ne merészel-
jenek ítélkezni, hanem a kérdéses ügyet terjesszék fel a király színe elé.

Prudentes et circumspectí amici nobis dilecti! Negocium illud,
quod his diebus in bonís dominorum comitum de Sancto Georgio et de
Bazyn judeos contígarí per prefectum judeorum nobis relatum est, vobis
bene constat. Cum autern omnes [udeim hoc exístentes regno in bonís
eorum commorantes sub potestate, juriusdicione (siel) solius malesta-
tis regie existant, punicioque eorum, si delrnquerunt, suam maíestatem
vel in hac eius absencia nos, veluti suum Iocurntenentem concernat, re-
quirimus vos et regia auctorrtate ecíam committimus vobis, quatenus
acceptis presentibus eosdem judeos racíone previa nec in personis, nec
in rebus eorum alíquatenus impedire, dampníficareque presumatis, sed
causam ipsarn ad dictam maiestatem regiam submíttere debeatis et
secus non facturí. Ex Buda, feria secunda post festum Penthecostes,
anno 1529.

Stephanus de Bathor palatinus et Iocumtenens etc.

Kívül: Prudentibus et círcumspectís magistro civium ac judici et
juratis civibus civitatis Thyrnavíensís, amicis nobis dilectis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 144-5.

181.

1529. május 24. Buda. A magyar kamara tanácsosai többek között 1. Fer-
dinánd király tudomására hozzák, hogyaBazini és Szentgyörgyi grófok
több zsidót kivégeztek, kiknek vagyonát elkoboztak; Mivel a zsidók a
királyi kamara alá tartoznak, ennélfogva a vagyonuk is a kamaráé.
Ebben az ügyben írtak a grófoknak, kik ha az írást nem vetik meg, úgy

jelentékeny összeghez jutnának.

A magyar kamara tanácsosai Budáról kelte zve 1529. május 24-én levelet ír-
tak 1. Ferdinand királynak, amely levélhez csatolva egy különálló cédulán ez ol-
vasható:

Sacratissíme rex! Nuper ecíam domini comites de Sancto Georgío
non contempnendam, ut íntelligímus, summam pecuniarum et boncrum
a judeis quíbusdam, quos ipsí comites ceperunt et supplicio affeoerunt,
extorserunt, quod juste-ne, an minus iuste sit factum, non satis scimus.
Hoc tamen seímus, quod omnes judei sub jurisdícione maiestatis vestrae
sunt et hec mulcta ad maiestatem vestram et carneram hane pertínuísset;
Quod si Iiteras, quas nomine maiestatís vestre pro hac re ad ipsos domi-
nos dederamus, non contempsissent et judeos ipsos ad cameram misis-
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sent, sperassernus non parvam summarn in subsidium presentis necessi-
tatis maiestatis vestre habere potuísse.

Bécsi Staatsarchiv, Hungarica fasc. 11.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye: körben kétkarú mérleg homorú csészékkel,

felette hatágú csillaggal, zárlatán 4 db födött gyűrűs pecséttel. Ennek a levélnek
melléklete egy külön cédulán a közölt szöveg.

182.

1529. június 5. Buda. Ferdinánd király a nagyszombati tanács tudomá-
rára hozza, hogy tanácsosát, Sibrik Osvátot küldi teljhatalommal a
városokban lakó zsidókhoz, akik intézkedéseinek engedelmeskedjenek.

Ferdinandus dei gnacia rex Hungarde et Bohemie etc.,
infans Hispaniarum, archidux Austrie etc.
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecta! Misimus fide1em

nostrum egregium Osvaldurn Sybryk consílíarium nostrum in certis,
iisdemque ardu is negociís ad judeos, qui in ista civitate nostra 'I'irna-
viensi sunt, cum plena facultate atque authoritate agendí, tractandi et
quitquid visum fuerit, in iis ipsis rebus concludendi. Quare volumus et
fidelitati vestre harúrn serie sub pena amíssionis boncrum vestrorum
mandamus, ut in hec negocía, pro quibus prefatus consiliarius noster
missus per nos est, vos nullatenus ingerere audeatis, sed pocius eidem
in omnibus, que ad perficienda ea opportuna videbuntur, omrri auxilio
adesse et quitquid idem vobis dixerit ac faclendum nostra nomine com-
miserit, III his omnibus eidern obtemperare atque exequi debeatis, aliud-
que pena sub premissa facere nulla racione audeatis. Datum Bude, sab-
batho proximo post octavam festi Corporis Christi, anno eiusdem mille-
simo quingentesime vigesimo nono.

ad mandatum domini regis.
Thomes Nadasdy etc.

F. Th. secretarius.

Kívül: Prudentibus et circumspectis judici et juratis, ceterisque
civibus et incolis civitatis nostre Tirenaviensis, fidelibus nobis dilectis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 146-7.
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183.

1529. június 5. Buda. A magyar kamara tanácsosai többek között azt is
Jelentik 1. Ferdinánd királynak, hogy egyik társukat kiküldték Nagy-
szombatba és a szomszédos helyekre nyomozásra a zsidók ügyében,
hogy aki bűnös, az bűnhődjék, de a biinietéepéneek az ország javára

fordíttassanak és ne a magánosok érdekét szolgálják.

Pretereá sacra regia maiesilas credimus maiestatom vestram iam
aperte ert ut est, íntelligere, quid inter judeos contigerit et quemodo
contra Irteras maiestatis vestre et prohibicionem nostrarn domini comi-
tes de Sancto Georgio supplicio affecerínt, omniaque eorum dissípave-
rint. Misimus nunc nomine maiestatis vestre unum ex fratribus et c01-
legis nosbris ad 'I'irnaviam et alía Ioca, ut inquirat et veraciter ínvestí-
gat, quonam modo res se habent in eum maxime finem, ut mali punian-
tur et si quid mulcte merebuntur, in subsidium magis necessitatum
maíestatis vestré et regní, quam in usum aliorum cedat. Hec propterea
maiestati vestre signíficamus, ut si aliqui de rebus istís judeorum apud
malestatern véstram agerent, maiestas vestra sit admorrita et memínerit,
quid facere hac in re expedíat, Deus altissimus sacrarn maiestatem vest-
ram diu et felícíter servlet. Bude, quínto Junii 1529.

Eiusdem sacre maíestanís vestre
humillimí servitores consiliarii

camere Hungarice etc.

Bécsi Staatsarchiv, Hungarica fasc. ll.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye: körben kétkarú mérleg homorú csészék-

kel, felette hatágú csillaggal, zárlatán 4 db födött gyűrűspecséttel.

184.

1529. június 20. Buda. A magyar kamara tanácsosai arra való tekin-
tettel, hogy Nagyszombat városa Sibrik Osvát kamarai tanácsosnak a
zsidók ügyében tett intézkedését magukra nézve sérelmesnek vélik és
ezért követségbe szándékoznak menni a királyhoz, azt kérik 1. Ferdi-
nánd királytól, hogy addig is, míg vissza nem tér útjáról, hagyja érvény-

ben Sibrik intézkedését.

Sacra regía maíestas, domine,
domine nobis graciosíssíme!
Post fídelátatís et perpetuorum servicicrum nosrtrorum humillimam

subiectíonem, Quemadmodum diebus preterítís maíestati vestré significa-
veramus, in negocío judeorum miseramus dominum Osvaldum Sybryk
'I'irnaviam cum plena facu1tate, qui juxta instructionem domiruipalatíní
et locumtenentis maíestatis vestré ac nostrarn ea in ipso negocio judeo-
rum fecit, que lusta et iuri consóna esse visa sunt. Graviora autern et

165



que arbítratus est malestatern véstram concernere, sub felicem adven-
tum huc maíestatís vestré dístulít, verum cives Tirnavienses hane ipsius
domini Sybryk consilium atque deliberacíonem putant aliquid consue-
tudini ipsorum derogare et ob eam oausam volunt, uti intellígímus, ad
malestatern vestram proficisci. Possunt istic apud maíestatem véstram
aliter, quam est rem exponere, aliis oerte nuncal'iis maíestas vestra
implicita est negocíís, quare supplicamus maiestatí vestre, dígnetur
maíestas vestra recordari priorum Istterarum nostrarum et negocíum
judaeorum in 00 statu, in quo nunc est, juxta instruccionem domini 10-
cumtenentis et nostrarn ac per consequens deliberacionem ipsius domini
Sybrik relinquere, nichil iudicio riostro damni neque maiestas vestra,
neque cives 'I'irnavienses detrimenti hinc capient. Postquam redierit
maiestas vestra, erit in arbitrio et judicio maiestatis vestre, quid facere
hac in re dignabitur. Deus altissimus sacram maiestatem vestram diu et
feliciter servet. Bude, vigesimo Junii, anno domini 1529.

Eíusdem sacre maiestatis vestre
humillimi serviteres consilíarii

camere Hungarice.

Kívül: Sacre regiemaiiesrtJatiHungaiTieetBoermeetc., domino, do-
mino nobis gracíosíssimo,

Bécsi Staatsarchiv, Hungarica fasc. ll.
fvrétű papiros, melynek vízjegye: körben horgony, zárlatán 4 db födött

gyűrűspecséttel és hátlapján ez egykorú kancelláriai feljegyzésekkel: 1., Sy sollen
kuniglicher maistet ein lauter antzaigen thun, was die beswert der von Tirna
hierin ist, das sich ir maiestet destpas wyss entslossen, 2., Kuniglichen maiestet
zuschikhen sich darube1' zuentsliessen. Fiat antwort der camer.

185.

1529. június 23. Buda. Ferdinánd király megparancsolja a nagyszom-
bati tanácsnak, hogy Oroszlán és Markos nevű zsidókat kotelesek a

. városukba befogadni és nekik szabad mozgási és cselekvési szabadsá-
gukról gondoskodni.

Ferdinandus dei graeía rex Hungarie et Bohemia etc.,
infans HiSJpaniarum,archidux Austrie etc.
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti! Certis et raciona-

bilibus de causís medio fidelis nostri egregri Osvaldi Sybryk eonsiliarii
nostri judeos nostres Orozlan et Markos vocatos, presencium scilicet
exhibitores, feoeramus huc Budam ad consilíarios camere nostré Hun-
garice adduci, qui iam per eosdem consilíamos nestros sub fideiussione
certorum proborum et nobilium vircrum sunt remissi negocíum omne,
quitquid erat hoc, ad felicem redditúrn nostrum reiicientes, Quare vo-
Iumus et fidelitati vestre harum serie sub pena indignacíonís nostDe
mandamus, ut prefatos judeos Orozlan ert;Markos in istarn civitatem
nostram intromíttere, eosdemque inibi simul cum omnibus aliis judeis
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infra felioem redditum ad regnum hoc nostrum Hungarie commorari
atque in eadem civitate versari et quemadmodum hacternis omnia ne-
gocía eísdem lábere tractare, agere pennittere debeatis, aliudque facere
nulla racíone audeatís, Datum Bude, 'in vigilia Nativítatís Beata Johannis
Baptiste, anno domini millesirno quíngentesimo vigesimo nono.

ad mandatum domini regis.
Thomas Nadasdy manu propria.

Kívül: Prudentíbus et círcumspectís judici et juratis oeterísque cívi-
bus civitatis nostre 'I'irnaviensís, fidelibus nostris dilectis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 128-9.

186.

1529 első feléből. Frangepán Ferenc kalocsai érsek levelében többek
között arra kéri János királyt, hogy amikor találkozni fog a török csá-
szárral, hasson oda, hogy a ferences rend a jeruzsálemi Szetit Sír őrize-
tében továbbra is megmaradhasson, amitől vagy 4 évelőtt a zsidók

ösztönzésére egy dervis kérelmére őket eltiltották.

Littere Brederiet et frafris Francisci de Frangepaníbus íntercepte,

Ultímo supplleo vestre maíestatí et nomine meo et nomine tocius
ordinis, si imperator Turch:arum cum vestra maiestate constituetur, ut
spero et credo, velit suam maíestatem rogare, uti locum fratrum nostra-
rum Hyerosolímis existentem reddat fratribus et eos ibi precipiat suis
gubematoribus pacifice tenere, quem locum sua maíestas quarto abihinc
vel circiter anno ad preoes cuíusdam dervisi ex suggestíone judeorum,
ut dicunt, fratribus immo christíanís abstulít et ecclesiam in insquitam
commutavit. Si enim locus ille fratribus non restituetur, non credo
amplius illic fratres moraturos, qui in maxima calamitate, ob devo-
cionem tamen, quam ad illum sacrum montem Sion habebant, hucus-
que illic perseverarunt, non tamen pro se, quantum pro aliis christianis
sanetum sepulchrum visítantíbus, qui omnino, uti vestra maíestas pote-
rit cognoscere tum ex aliis, tum precipue ex magnifico domino meo,
domino Laski palatano Siradiensí, non peterunt illud visitare, nec illa
devota peragere peregrínaeionem sine aperto vite discrímine, si fratres
illinc remonebuntur, quos, ut díxí, non credo illic mansuros, si per
cesaream maíestatem locus eis non restítuetur.

Bécsi Staatsarchiv, Hungarica fasc. 13. sine dato felírású csomagban 54-56.
és 69. sorszámok alatt.

Egykorú másolat az elkobzott eredetiről két ívrétű papiroson, melynek víz-
jegye kétszer fordul elő: egymás felett két mantuai kereszt.

E leveleket, miként azt az 58. számozású írásból megtudhatjuk. Báthory
András ecsedi várnagyal fogták el.

167



187.

1529 július 9. Budweis. 1. Ferdinánd király a magyar királyi karrwrát
arra utasítja, késedelem nélkül közöljék vele, hogy a zsidók ügyében

Nagyszombat városának mi a sérelme.

Oamere Hungarice,
Ferdínandus etc. Magnifice et egregii fideles dilecti! Accepimus lit-

teras véstras die 20. Junii proxime elapsi super negotio judeorum. Quia
vero in iis mentionem facítís de gravamímbus, que sibi Tirnavienses
inferri asserunt, vos itaque requirímus, ut eadem gravamína statim ad
nos per Iítteras véstras mittatis, nosque de iis pure et liquide 'ínformetds,
ut et nos exigente casu, que necessaria fuerint, super eisdem agere et
ordinare valeamus, secus non facturi. Dátum Budwitii, 9. Julii 1529.

Bécsi Staatsarchiv, Hungarica fasc. 12.
Eredeti fogalmazvány papiroson, melynek vízjegye: P betű, felette címer-

paizzsal.

188.

1529. szeptember 8-10. Egy szemtanú jelentése arról, hogy a török
hadsereg miként foglalta el Buda városát és várát. Az első rohamot a
várőrség vitézül visszaverte, de mikor a török császár megérkezett és
általános rohamot rendelt el, a város kezükbe került, rrwjd a külső várat
ostromolták meg, míg a belső vár hitre megadta rrwgát. A török nem
tartotta meg szavát, Nádasdy Tamást és a budai városbírót kötéllel a
nyakukban a török császár elé vezették, az őrséget pedig felkoncolták.
A töröknek azért sokkal több volt a vesztesége, mert három napba
került, míg a halottaikat össze tudták szedni, kiket a budai zsidóteme-

tőben földeltek el.

Vermergkht, wie vnd wann sich die Ofen belegerung der stat vnd
sloss angefanngen, auch die eroberung desseiben zuetragen vnd ver-
loffen hat.

Erstlich am XXIII!. Augusti ist die start vnd sloss Ofen rnit ett-
lichen waschen gerings vmblegert worden.also das niemand .weder aus
noch ein hat mugen.

Nach ettldchen tagen im ain geschütz, so der Turgkh auf dem Iannd
Iuert, hernach kíhomen, mít dem die waschen die stat beschossen, die
gesturmbt, denseiben stunn verlom vnd darob grossen sebaden ge-
nommen.

Bald darnach ist der Turkisch kayser persondlích mit der schilfart
vnd den galeer» auch ankhomen, die waschen gefragt, ob sy die statt
vnd sloss Ofen erobert haben, 'sy im geantburt, nain. Darauf er inen vnd
den hawbtlewten beuolhen allenthalben zu berueffen, daz kain mentsch
in dem gannézn hör weder ess noch tringkh, bis daz die statt vnd sloss
gesturmbt vnd erebent werde.
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Auf solh ausrueffen .ist die statt abermals an allen ortten gerings
vmb mit -dem sturm angelorfen worden, also daz man yor volgkh die
mawr wenig gesehen hat mugen, Demselben sturm haben die khnecht,
nit wídersteen mugen, sein also durch daz gewaltig nachtruekben der
Turgken in den samethoff getriben worden, doselbst sich abermals ge-
setzt vnd des pessten in die veindt gestochen vnd geslagen, aber der-
menig nit verseen mugen vnd sein also so vil der knecht ausserhalb
des sloss gewesen, ali beliben.

Nachgeends haben die Turgken ir geschutz in dy gassen bey Sannd
Sigmundt geprachn, auff aill weer des sloss, furnemblich des grosslen
kayser Sigmunds etc. sal geschossen, den khnechten, so noch im sloss
gewesen, die weer genomen, indemetliche heuser .abgerissen, das holtz.
wegkh, alles deru gráben zuetragen, den angeschutt, also <lazsy zu den
venstem dess grossen sals hinein haben mugen steígen, deren die Icnecht
im mítern hof in ir ordnung gewart vnd sy abermals so lanng gewerdt,
biss ir kainer mer bei leben gewesen ist.

Nachdem sein die Turgkhen an daz inertorr khomen, solhs aufzu-
hagkhen vnnderstannden, haben vnnsern, deren an maisten statt
volgkh gewesen, herausgeruefft vnd in gesagt, wo sy ínen trawen vnd
glauben hallten welle, sy daz thör offen. Auff solhs ist den im sloss des
kaysers vnd aller wascheri trawen vnd glawben zuegesagt wordera
Daraulf in daz thar geoffent, Als die Turgkhen híneínkhömen, haben
sy zu stundan nach elem Nadasty vnd dem richter gefragt, die in an-
getzaígt vnd sein 'zu stund mit khetten vmb den hals gefengkhliCh fur
den Turgkhíschen khayser gefuert werden.

Den anndern abel' ist weder trawen noch glaüben geh:allten, sonn-
der haben zu stund an inn die vnnsern gehawen, die auch all beliben.

Doch in allen sturmen vnd stenden sein alwegen der Turgkhen vill
mer, als der vnnsern belíben, daz auch dabey abzunemen ist, dan die
Turgkhen drey ganntz tag vnd nacht an dern sloss zu raumen gehabt,
vnd sein die corper ali auf der judenfreithof gefuert worden. Gott genad
den vnnsern,

Bécsi Staatsarchiv, Hungarica fasc. 12.
Eredeti egykorú jelentés ívrétű papiroson, melynek vízjegye: P betű, felette

címerpaizzsal, hátlapján ez egykorú feljegyzéssel: Ofen belagerung.

189.

1529. december 29. Marchegg. Idősb Salm Miklós gróf alattvalója, Nessl
zsidó érdekében a pozsonyi tanácsruíl közbenjár, aki több köböl gabonát
vett meg Preuss Bálint pozsonyi polgártól és erre 10 font dénár előleget
is adott, ki mégis ezt a gabonát máshova vitette el. Ez a kérdés békésen

intéztessék el, hogy a zsidónak ne legyen oka többé panaszra.

Vnnsern güns:tlichen grues beuor ersam, weis, lieb freund vnnd,
guet nachpern! Vnns hat gegenwertiger zaiger Nessl jud, vnnser hold
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vnnd vnnderthan zu Marchegkh, diemutigist bericht, wie er vor kurtz-
uerschiener zeyt von dem Valtin Preussen mitburger der stat Brespurgkh
etliche mutt traid khaufft vnnd ime daran zehen phund phenníg geben
vnnd zueges:tellt habe. In mitler zeit, als der gedacht vnnser jud ander
seiner geschefft halbm nit ainhairnos gewesen, hab benantter Valtin
Preuss das getraid van hinnen hínweg Iüeren lassen, dabey vnnd mit
er selbs persönlích gewesen sey, des sich gedachter jud wieder ine
beswerlichen aufs höchst beclagt vnnd vnns hierinn vmb gnedige hilff
vnnderthenígíst ersuecht vnnd angelang;t. Demnach ist vnnser begern
an euch, ir wöllen bey obbemelltem ewrm mitburger mit vleis darab
sein vnnd verschaffen, damit er sích mít gedachtem vnnserm juden
.aller sachen halbm aufs fürderlichist vergleích vnnd vertrag vnnd ine
nit verrer claghafft mach. Wöllen wir vnns der billichait nach zu euch
versehen vnnd solichs in annder wege gern vergleichen. Hiemit euch
guete nachperschafft ze beweysen alltzeyt, Datum Marchegkh, am
XXVIIII-den tag Decembris anno etc. im XXVIIII-den.

Niclass grtrl zu Salm der eltér etc.

Kívül: Dem ereamen vnd weysen n. richter, burgermaíster vnnd
rate der stat Brespurgkh, vnnsern guten freunden vnnd nachpern ze
handen.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 36. nr. 5605.
Papiros, vízjegye: ökörfej, szarvai között 'kettősszárú kereszten tekergő kígyó-

-val, zárlatán ovális al,alill gyűrűspecséttel.

190.

1530 előtt. Prozelyták járnak Nagyszombat, Pozsony, Buda, Esztergom,
Székesfehérvár és Tata községeiben, ahol módos zsidók támogatják őket

vándoTÚtjukon.

Weil ich im Urigerland gewesen bín, hab ich drey Gerim C~.,~
sehen bettlen (Gerim heyst frembdling, verstehe die Christen, die zu
Juden worden seind), ist jr jedem zu Thirno, Pressburg und Ofen bei
den hundert Urigerisch golt gulden worden, ausgenommen was jnen zu
Gran, Weyssenburg und Thotis geworden "ist, hat sunst nicht mehr
besonder Juden im land gehabt,

Antonius Margaritha: Der gantz Jüdisch Glaub. Fran'kfurt afM., 1544. 96-97.
-(Első kiadása: Augsburg, 1530.)
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191.

1530. február 7. Prága vára. Ferdinánd király megparancsolja a nagy-
.szombati városbírónak és zsidóbírónak, hogy mivel Jakab zsidót több
társával együtt Bazinban megégették, ez okból városukban hátra-
hagyott vagyonát fiának, Abrahámnak, mint törvényes örökösének
minden akadékoskodás nélkül adják át és követelései behajtásában

legyenek segítségére.

Ferdinandus dei (gracia) Hungaríe, Bohemei, Dalmacie etc. rex,
infans Hispaniarum, archidux Austríe, dux Burgundie etc., marchio-
Moravie etc., comesiTirolis etc. prudentíbus et circumspectis judicibus
civitatis et hebreorum in Tírnavía existentíbus, fidelibus nobis dilectis
graciam nostrarn regiam. Exposítum est nobis pro parte Abraham judei,
filii naturalis et legitimi Jacobi ecíam judei, qui proxime in Bezing
cum oeterls combustus est, qualiter adhuc 'irribí in Tirnavia relicta sit
ab eodem Jacobo domus et bona quadam mobilia et credita atque alia
ab avunculo suo - Smole vocato - venierieia prefatum Abraham,
filium eius, legitime et hereditarie conoernencia et ad eum devoluta,
que tamen in hane usque horarn habere nequeat, Cum autern predictus
Abraham, sicut fidedigno testimonic et precipue referente nobis strenuo
fideli nobis dileoto WillhelmoPrwSlinowczkycognovímus,ad eius instan-
ciam potassirnum has, Iíteras dedimus, patris sui abintestato defuncti
heres Iegitimus existat, ipsique domus et bona per eundem patrem et
avunculum suum relicte jure hereditario pertineant, nosque eundem illa,
ut par est, adipísci, eisque uti et gaudere velírnus, idcirco fidelitati
vestre firmiter hamm serie committimus et mandamus, quatenus statim
receptís presentibus prefato Ábrahamet eius procuratori legitimo, pre-
sencium videlicet ostensori, dornum et bona prediota tam a patre quam
avunculo suo derivarieia cuiuscunque sortis et ubicnnque existant,
realiter et cum effectu consignetísceumque de eisdem iuxta ordina-
cionem et statuta in sírnilfbus de jure vel consuetudine observari solita
investiatis et possessionem illorum realern et actualem eidern et nemini
altéri tradatis, ipsumque eisdem quiéte et pacifice uti, frui et gaudere
et eísdem um propriis juxta voíuntatis et desiderit sui exigencíam agere
et disponere permíttatis, idque ab aliis fieri curetis assígnando quoque
sibi nomina debitarum in libro vestró contentorum, que eundem Jaco-
bum et .avunculum predictum quoquo modo respiciunt, cui quoque
omni favore et auxílío ac consilio vestro assistatis, ut illa quibuscunque
debentibus et ubilibet constitutis sive sint cives, sive aliorum distric-
tuum íncole, sine ulteriori mora et dílacíone assequi et obtíneri v:a1eat,
secus minime facturi. Presentíbus perleetie exhibenti restitufis. Datum
in castro riostro Pragensi, die VII-o mensis Februarii, anno domini mil-
lesimo quingentesime tricesimo, regnorum nostrorum quarto.

ad mandatum domini regis proprium.
Ferdinandus.

Johannes Maius.
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Kívül: Rescripcio mandati regie maiestatis racione judeorum etc.

OrszágosLevéltárBudapest,FilmtárdobozC. 356. nr. 148-9.

192.

1530. augusztus 17. Nikolsburg. Liechtenstein Lénárd és János alatt-
valójuk, Haindl zsidó érdekében a pozsonyi tanácshoz fordulnak és azt
kérik, hogy annak a két háznak az árát, amelyek a zsidók kiűzése előtt
Haindl zsidó birtokában voltak, fizessék meg és annak a reményüknek
adnak kifejezést, hogy ez a kérdés barátságos úton nyer elintézést.

Fursichtig, ersam, weiss, besonnder lieb frundt vnd nachbarnn
vnnser diennst seind euch inn guettJemwil1enn zuuor. Es ist zw vnns
khomen Haindl jud, der Wö1flin sun, vnnser vnnderthonn vnnd ange-
zaígt, wie er zway hewser bey euch zw Bresburg in der statt gehabt,
welhe ime in abwesen sein durch euch inn austreibung der judenn
eingezegen sollenn sein vnnd ir solhe verkhaufft sollte habenn one
willenn vnnd wissenn gedachts vnnsers vnnderthonns, auch one alle
vrsach vnnd vnuerschulter sach vmb ain summa gellts, danann er khain
genuegenn will habenn. Wo den also bedunckht vnns auf gedachts
vnnsers vnnderthon arsteaigen vnpíllig, dann er vermairit solhs im
verkhauff zw erduldenn der gestallt, was guet Iewtt erkhennen, das
solhe hewser trewlíchenn werd sein, das ime solhs vonn euch darumben
zuegestellt werde. Ist darauf an euch vnnser besonder lieb frund vnnd
nachbarnn vnnser frunttlich vnnd nachbarlich bitte, ir wellett gedachtem
vnsern vnnderthonn vmb solhe seine hewser widertarn vnnd zuesteenn
Iassenn, wes sy trewlích vnd pillig werd sein, des wir vnns dann genntz-
lichen der pillig'khaytt nach zw euch vnnsernn besonndern liebenn
frundt vnnd nachbarn versehenn, ir werdet solhs vonn vnnserenntt
wegenn guetwillig 'thuen, dergleichenn wir, wo es zw schulden khumbt,
vonn ewrenrrtt wegenn auch guettwillig thuen wellenn. Wo aber solhs
nit beschech, wurden wir geursacht gedachtem vnnserm vnnderthonn
weytter zuuerhelfenn mit auffhaltung vnnd inn .ander weg, wes er
recht vnnd fueg het, danrit ime das ihenig, was ime pillig vnnd recht-
lich zuegehört, widerfarnn möchte, welhes wir vonn nachbarschafft
wegenn Ileber vnnderlassenn wolltenn mit begere ewrer verschribnem
anrrttwurtten vnns weytter darínn anstatt vnsers vnnderthonns wissenn
ze halltenn, damit was euch vonn vnns nachbarlich lieb vnnd dienst ist.
Datum Nicolspurg, denn XVII. tag Augusty anno etc. inn XXX-isten.

Leonnhart vnnd Hanns geuetternn,
herrn von Liechtenstain vnd Nicolsburg etc.

Kívül: Denn fursichtigenn, ersamenn vnnd weyssenn herrnn rich-
ter, burgermaíster vnnd rathe der statt Presburg etc., vnnsernn besonn-
dern lieben frundten vnnd nachbarn.
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Pozsonyi városi levéltár, Lad. 25. nr. 2772.
fvrétű papiros, melynek vízjegye: körben félkörív, zárlatán két db nyolc-

szögletű gyűrűspecséttel, melyek közül az egyik már kiszakadt.
A levél hátlapján ez egykorú kancelláriai feljegyzések olvashatók: presen-

tata die 26. Augusty anno 30. és verkhauff der heuser des juden.

193.

1530. szeptember 11. Nikolsburg. Liechtenstein Lénárd és János köszö-
nettel veszik tudomásul a pozsonyi tanácsnak azt a határozatát, hogy
Haindl zsidó pozsonyi házainak becsértékét, amiként azokat polgárai-;
nak eladták, hajlandók megtéríteni és kérik, hogy mivel Haindl zsidó
most halálos beteg, ezt az összeget megbízott jának, Jakab zsidónak

fizessék ki.

Fursíchtíg, ersam, weiss, besonnder lieb frundt vnnser diennst
seind euch inn frunttlíchem guetten willenn zuuor! Ewer annttwurt
vnns auf! vnnser schreibenn Haíndl juden hewser berurn, so er bey
euch gehabt, gethonn, habenn wir mit seiner innhalt vernommen, inn
welchem ir anntz.aigt, wie ir gedachtem vnnserm vnderthon wie thewr
solh hewser durch geschworn werckhlewtt geschátzt vnd nachmals durch
euch verkíhaufft zuezestellenn nie wider gewest, sermder wann er
khumb, soll ime solhs vonn euch zuegestellt werden. welches wir euch
dann hohenn dannckh sagenn vnnd steet vnns in dergleích vnnd ainem
merernn vmb euch guettwillig zu beschulden vnnd fuegenn euch dar-
auff ze wissenn, das solher jud yetz in tod krannckh ist vnnd seinen
guettenn frundt Jacob juden, vnseren vnnderthorm, zaiger ditz brieffs,
gebettenn vnd ime seínen volmeehtigenn gwalt gégebenn solh gelt ann-
statt sein einzenemenn, vmb solhs euch genuegsam, wie sich geburt, ze
quíttíerenn etc. Ist darauffann euch vnnser besonnder Iieb frundt
vnnser frunttlich bitte, ir wellett gedachtem juden, zaiger ditz brieffs,
das gellt vmb die verkhaufftenn hewser guettwillíg one weyttere rayss,
rnue vnnd cosst vonn vnnserenntt wegenn zuestellen, das wel1en wir"
zu aller zeytt vmb euch in dergleich vnd víl mererm geflissenn sein
zuuerdiermen vnnd thuen, was euch vonn vnns Irunttlich lieb ist. Da-
tum Níoolspurg; denn XI. tag Septembris anno etc. im XXX-iSlten.

Leonnhart vnnd Hanns geuettern, herrn
vonn Liechtennstain vnd Nicolspurg etc.

Kívül: Denn fursichtigenn, ersamenn vnnd weyserm herrn richter,
burgermayster vn:nd rathe der statt Presburg etc., vnnsernn besonn-
dernn guettenn frundten.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 36. nr. 5641.
Papiros, melynek vízjegye. kutya, zárlatán vörös viaszba nyomott két gyű-

rűspecséttel, az egyik nyolcszögletű, míg a másik ovális alakú.

1 utána: ewer, 2 utána: euch törölve.
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194.

1530. szeptember 17. Nikolsburg. Liectüeneteui Lénárd és János a po-
zsonyi tanácsnak válaszával Haindl zsidó két házának árával kapcsolat-
ban nincsenek meqeléqedoe és újból sürgetik, hogy a zsidó minden
további várakozás és költség nélkül hozzájusson a pénzéhez és ha nem
lehet másképpen, úgy Pozsony városa várja meg a részletfizetések

idejét.

Fursíchtíg, ersam, weiss, beecnnder lieb frundt vnnser diennst
seind euch inn frunttlichem guettem willenn zuuor. Ewer schrelben. so
ir vns zum anndernmal vnnsers vnderthonns Hanndl judenn hewser
halbenn gethon, haben wir mit seiner innhalt vernommerm, inn welhem
ir anntzaígt; das.solhe auff theg verkhaufft sein worden, zubezaln, wel-
her bezalung gedachten vnnser vnnderthon:n vonn jar zu jar, wie ir
vermaynt, wartten soll, welhes vnns dann vnnpillich bedunc:kht. Auf
ewer voríg schreíbenn, dacinn ir melldet, wie ir gedachtem vnnserm
vnnder:thonn auf sein arilangenn vnd begern nit wider gewest das gellt,
darumb die hewser verkhaufft seind worden, zu erlegenn vnnd zuege-
stellenn, auch ir inn demselbem schreibenn khainen tag der bezalung
benenntt, des wir vnns dann noch zu euch vnnsern besormderen guet-
tenn frundtenn one weyttere mue, oosst vnnd schaderiri zu beschehenn
versehenn. Ist darauff nochmals an euch vnnser besonder lieb frundt
vnnser frunttlich bitte, ir wellet gedachtem vnnseren vnderthon solh
gellt vmb die berurttenn seine zway hewser, EO ir ime verkhaufft, one
weyttere mue, cosst, schádenn vnnd verzug guettwillig zuestellenn vnnd
selbs der theg der bezalung vmb die hewser ewer mittuerwannttenn er-
warten, dann vnns solhs zimblich vnnd pillich bedunckht, d:ieweylge-
dachter vnnser vnnderthonn vonn solhenri seinén hewsern weg'khgetri-
ben vnnd sonst nichts, dann solh gellt zu auffermtthallt seins weibs
vnnd khindern hatt, das ime solhs one Ienngern verzug zuegestellt
werde, wie in dan selbst auch der pilhgkhaytt nach woll ermessenn
khundt. Sind also der genntzlíchenn zuuersicht zu euch vnnseren be-
sonndern guettenn frunden, ir werdet ime solh gellt vmb die be-
rurttenn hewser one lenngerenn verzug vonn vnnserenntt wegenn
guettwillig zuestellenn vnd wíderfarenn lassenn vn:nd den tag vonn
ewerm mittuerwonntten, darauff solhe hewser verkhaufft, wie der
khauff derseibenn beschehen, selbs erwarten, das wellenn wir vmb
euch guettwillig verdiennerr vndbeschuldenn. Wo aber solhs nit be-
schach, wurdenn wir geursacht vnnserm vnderthon obenennt nach dem
lanndsprauch weytter zuuerhelfenn, wes er recht vnnd fueg hett. Damit
was euch vonn vnns lieb ist. Datum Nícolspurg, denn XVII. tag Sep-
tembris anno etc. inn XXX-isten.

Leonnhart vnnd Hanns geuwtternn, herrn
vonn Liechtennstain vnnd Nicolspurg etc.

Kívül: Denn fursichtigenn, ersammen vnd weysen herrnn richter,
burgermayster vnnd ratt der statt Prespurg, vnnsern besonnderenn
guettenn frunndtenn ze handen.
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Pozsonyi városi levéltár, Lad. 25. nr. 2773.
Ivrétü papiros, melynek vízjegye: medve, zárlatán vörös viaszba nyomott

kettő db nyolcszögletű-gyűrűspecséttel. Ezek közül az egyik töredékes.
A levél hátlapján ez egykorú kancelláriai feljegyzések találhatók: presentata.

21. Septembris anno 30. és Haindl juden betreffend.

195.

1530. november 2. Néhai Schneider Barthus nagyszombatipolgárlánya~
Borbála végrendeletében felsorolja azokat az adósságokat, amelyeket
édesanyjuk tett, aki többek között Lang Lebl zsidónak egy ezüst serleget

zálogosított el két és fél forintért. .

Vermerckht dy schuldt, so vnser mueter gernacht hat:

Item Lang Lebl juden ain silbren pecher per fl. II 112.

Nagyszombati városi levéltár, Testamenta 1511-1617.

196.

1530. november 9. Nikolsburq. Liechtenstein Lénárd és János a pozsonyi
tanács válaszát meqeléoedéssei veszik tudomásul és kérik, hogy a házak
árából Szent Márton napjára esedékes részletet fizessék meg Haindl

zsidónak.

Ersam, weiss, besonnder lieb frundt vnnser diennst seind euch inn
frunntlichem guettem willenn zuuor. Ir tragt guett wissenn des jung-
stenn schreibenn, so ir vnns vnsers vnnderthonns Haindl [uden halben
gethon, darinn ir euch verwilligt ime das gellt vmb seine verkhauffte
hewser, wie die bezalung vnd tag bestimbt, zuesteenn ze Iassenn, dar-
auff dan gedachter Haindl jud nach solhem, was auf den Sand Merten
tag erlegt, schickht. Ist darauff an euch vnnser besonnder frunttlich
bitte, wel1ett ime solhs Iaut ewers schrelbenn one lennger auffhallt zue-
steenn lassenn, das wellenn wir inn dergleích vnnd ainem mereren
guettwíllíg vmb euch beschuldenn vnd thuenn, was euch lieb ist. Datum
Nicolspurg, denn VIlI. tag Nouembris anno etc. im XXX-isten.

Leonnhardt vnnd Hanns geuettern,
herrn von Líechtenstain vnd Nicolspurg etc.

Kívül: Denn fursichtigenn, ersamenn vnnd weyserm herrn richter,
burgermayster vnnd rathe der statt Pressburg, vnsernn besonndern
guettenn frunndtenn.
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Pozsonyi városi levéltár, Lad. 25. nr. 2778.
Papiros vízjegy nélkül, zárlatán kettő db voros viaszba nyomott gyűrűs-

pecséttel, az egyik nyolcszögletű, míg a másik ovális alakú. A levél hátlapján ez
egykorú feljegyzés olvasható: Hans Ekerle von Nicolspurg hat emphangen die 8 fl.
von wegen Haindl juden.

197.

1531. április 24. A pozsonyi városkamarás a tanács utasítására 15 forin-
tot fizet ki Haindl zsidónak Koler János kamarai jegyző háza után.

Item chamerer hat zalt am tag Georgíí im XXXI. jar dem Haindl
j uden oder seinem potten XV fl. von wegen Hannsen Kolers charner-
.schreibers hewsel' aus beuelh der \hem, facit XVIII tal. VI sol. den.

Pozsonyi városi levéltár, K/8l. - 259.

198.

1531. november 1. A pozsonyi tanács Ferdinánd királynak arra a ren-
deletére, hogy Mandl zsidó egykori pozsonyi házait elad hassa, felter-
jesztéssel él, melyben kifejtik, hogy mivel a zsidók a mohácsi csata-
vesztés után elmenekültek a városból, erre való tekintettel Mária
királynő és a tanácsosai hozzájárultak ahhoz, hogy e házakat eladhassák
·és azok árát a város erődítményei céljára fordít hassák. Mivel őfelsége
.Mária királynő intézkedéseit jóváhagyta, ezért azt a kegyet kérik, hogy

ez az intézkedés is érvényben maradjon.

Durchleuchtigíster, grosmechtiger khunig, allergnedist herr! Post
scripta ist vns ain beuelch von euer Romischen khuniglichen maíestat
an Gotzauffarts tag nachst verschinén zu Prog aussgangen durch des
Mandl juden son vberantwort worden, den wir mit gepurlteher vnd
diemuetiger reuerentz emphangen, inn welchenn vns euer Romisch
khunigliche maiestat ernstlich vnd bey vermaidung euer Romisch khu-
niglichen maiestat vngnad beuolhen gedachtenn [uden seine heuser, so
er etwo bey vns inn euer Romischen khuniglichen maiestat stat Prespurg
gehabt, die seinem geuallen nach zuuerkhauffen gestatten vnd ine
hierinnen mit nichten verhindern.

Nun geben wir euer Romischen khuniglíchen malestat zu vnder-
richt der sachen díemuetagkláchvnd inn vnderthenigkhait zu uernemen,
das al1er der juden heuser alhie zu Prespurg gelegen. so inn der Turkhen
f.lucht, als vnser allergnedigíst herr khunig Ludwig hochloblícher ge-
dachtnus furworden, von vns aus der stat Prespurg entwichen, auff
vnser vndertheníg anrueffen von vnser allergnedigisten frawen khuni-
gin Maria vnd andern landtherrn, so sich derseiben zeit bey ir khunig-

1 utána: thuet áthúzva,
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lichen maiestat zu Prespurg enthalten, der stat Prespurg die zuuer-
khauffen vnd das gelt zur beuestigung vnd paw derselben ze wenden
auss gnaden gegeben. Wie dann nachmals solchs vnd anders, so wir
bey ir maiestat nit zu vnserm aigen, sonder der stat Presburg nutz vnd
auffnemen erlangt, als euer Remisch khunigliche malestat ditzs khunig-
reich Hungem gluklichen eíngenomen, von euer Romisch khu-
nigliche malestat alles confirmiert vnd bestetigt ist, versehen vns die-
muetigklich, euer Römisch khunigliche maiestat werde das, so diser
durch den sehwererr paw vnd beuestígung, so wir nun vnuolendet
ligen lassen muessen, erarmbtn stat Prespurg von vnser allergnedigi-
sten frawen khunigin Maria ainmall aus gnaden gegeben vnd dann von
euer Romisch khuniglichen malestat allergnedígíst confirmíert worden
ist, mit nichten eintziehen, sonder damit wir das verricht gepaw zu
end pringen mugen, allergnedigiste hilff erzaigen, wíe wir dann dieselb
etlichmall auff vnser diemuetigst arilangen von euer Romisch khunig-
lichen maiestat vnd derseiben verordneten kriegscommissaríen vnd
ráth allergnedigiste vertröstung enphangen haben, dann was euer Rö-
misch khunigliche malestat vnd derseiben land vnd leuth an beuesti-
gung vnd ernaltung díser stat gelegen, mag euer Remisch khunigliche
malestat selbst allergnedigist abnemen vnd bedenkhen.

Ist derehalben an euer Remisch khuniglichen maies1Jat,vnsern
allergnedigísten herrn, VI1JSerdiemuetdgst bitt vnd anrueffen, die ge-
rueche vns, das wir euer Romischkhuniglichen maíestat beuelch nit
gelebt, inn kheiner vngnad auffnemen noch vns zu vngehorsam messen,
sonder inn bedenkhung érzelter vrsachen vnd das euer Romísch khunig-
lichen malestat von obgedachten juden der vngrundt suplioírn worden
ist, beruerten an vns aussgangen beuelch abstellen, bey dem, so vns
ainmall von euer Romisch khuniglichen malestat gégeben worden ist,
handthaben auch allergnedígíst bedacht sein, damit auff vílualtige ver-
tröstung euern Romisch khuniglíchen maiestat ainst diser erambte stat
zum paw ain hilff beschehe vnd derselb nit also euer Romisch khunig-
lichen maistat vnd vns zu nachtail vnuolendet Iigen beleíb. Begern wir
vmb euer Romisch khunigliehen malestat diemuetigist vnd als euer
Romisch khuniglichen maiestat getrewist vnderthon, die neben euer
maiestat lieb vnd leben auffzegeen lassen berait sein, inn allervnderthe-
nigkhait zuuerdienen. Dátum 1. Novembris anno 31.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 37. nr. 5711.
Eredeti fogalmazvány vízjegy nélküli papiroson a szövegben számos törléssel

és betoldás sal.
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199.

1533. február 5. A pozsonyi városkamarás egy zsidóház eladásából Rot
Ambrus kalaposmestertől 10 font dénárt vesz be, míg Péter lakatos-
mcsternek. aki egy kulcsot készített a Zsidó-utcához vezető lépcsőhöz,

12 dénárt fizet ki.

Allerlay zuaínteíg einnemen chamerers .
...........................................................................................
Item am tag Agathe virginis eingenómen von her burgermaíster

von wegen aíns [uden hauss, 80 Andre Piber :kiaufftvnd Arnbross Rodt
bezalt hat, facit X tal. den.

Peter schlosser,

Ain sehlussel zu der staegen in der Judengassen per XII den.

Pozsonyi városi levéltár, Kj82. - 70., 204.

200.

1533. február 8. Sempte vára. Thurzó Elek országbíró és királyi hely-
tartó tudomásul veszi a pozsonyi tanács válaszát a zsidó házára vonat-
kozólag és közli velük, hogy korábbi levelét annak köszönhetik, mert
nem válaszoltak ez irányú leveleire, egyben kioktatja őket a helyes jogi

helyzetről.

Prudentes et circumspecti viri,amici dilecti salutem! Quam excu-
sacionern adfertis racione domus illius judaíoe, imo de Iitteris et 00-
quisicione nostra intelleximus. Non ob altarn causam posterioribus lit-
teris ita scripsimus, nisi quod ad priores Iitteras nestras nullum respon-
sum a vobis habuerimus nec constabat causa, cur [udeus ille non obtento
judielo ad nos redlisset. Scimus vos non ignorare justiciam vel gentili
cuique non esse denegandam, tempore itaque [uridice discussíonís pro-
tulisset judeus jura sua, protulisset et ille, qui domum possidet, con-
civís vesteret tum veritas elícuísset, an scilicet judeus ille in perpe-
tuum causa sua cadere debuisset, solet autem donacio ecíam regía in
judicium vocari jure ne an injuria quis bone alicuius impetravit et an
ille meríto suis prtvarí debeat. Hec iccirco repetimus, quod in quantum
auctoritas judicis ordínarií se extendít, ad cognoseendam rei veritatern
judieia admínístrantur, Iitteras super attestacione pro parte vestra oele-
branda ad vos remísímus. Valerel Ex arce nostra Sempthe, 8. die
Februarii anno domini 1533.

Comes Alexius Thurzo
judex curie ac Iocumtenens regie maiestatis.
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Kívül: Prudentibus et circumspedis judici, magistro civium et jura-
tis civibus civitatis Posonii, amicis honorandis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 37. nr. 5769.
Papiros, vízjegye: kutya, zárlatán vörös viaszba nyomott födött nyolcszögletű

gyűrűspecséttel.

201.

1533. február 16. Nikolsburg. Liechtenstein Lénárd és János alattvaló-
juk, Nassel zsidó érdekében közbenjárnak a pozsonyi tanácsnál és jó-
indulatú támogatásukat kérik annak az adósságnak behajtásában, amely
célból Nassel zsidó megbízásából Márton zsidó fog megjelenni váro-

suk ban.

Ersamer, weyser, besonnder Iíeber frundt vnnser diennst seind
euch in guettem willenn zuuor, Es ist zu vnns khomenn vnnser vnn-
derthonn Nassel jud antzaigunde, wie er schuldner zu Presspurg hab,
deshalbenn hab er seinen volmechtígenn gwalt solhe eínzupringen dem
Martin juden, zaíger ditz brieffs gegebenn, vnns deshalbenn vnnder-
thenigklich vmb vnnser fursehrifften ann euch ze glebenn gebetten, das
ir vonn ambts wegenn mit den schuldnern, wíe euch dan gedachter
Martin jud wirdt anntzaigen verschafft heti, das sy íne one Ienngeren
verzug bezalettenn. Solhs haben wir ime auff sein vnnderthenig bitte
nit abschlahen:n khunden, ist an euch demnach vnnser fruntlích bitte,
ir wellet gedachtem Martin juden in solher eínpríngung der schuldenn
verhelfenn, wes er recht vnnd fueg hatte, das wellenn wir in der-
gleichenn vnnd ainem mererm vonn ewrennt wegenn auch guettwillig
thuenn. Damit was euch vonns díennstlích lieb ist. Datum Nicolspurg,
dem XVI. tag February anno etc. im XXXIII-ten.

Leonnhart vnnd Hans geuettern,
herrenn vonn Liechtenstain vnd Nícolspurg etc.

Kívül: Dem íursíchtigenn, ersamen vnd weysen N. richter der statt
Presspurg etc., vnnserm besonndernn guettenn frundt.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 26. nr. 2847.
Papiros, melynek vízjegye: címerpajzs felette koronával, míg a pajzs egyik

oldalán H és másik oldalán S betűk láthatók. A levél zárlatán kettő db vörös
viaszba nyomott ovális alakú gyűrűspecséttel.
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202.

1533. július 1. Pozsony. Pemflinger István magyar kamarai tanácsos
többek között jelenti 1. Ferdinánd királynak, hogy a nagyszombati zsi'"
dókat felszólította fizetésre, de még csak nem is válaszoltak. Az egri
püspökkel újabb felszólítást küld hozzájuk, azonban csupán egy- vagy
kétszáz forintra lehet számítani, ami édes kevés a nagy szükséghez

képest.

Betreffundt das gelt, so man von den juden zu Tyerna ainbringen
so11,wiss eur konígliche mayestet, das ich eur mayestét beuelh inen,
so pald ich hie ankhemen bin, zuegeschikt hab, aber bisher auff mein
vleíssíg vnd embsig anhalten sich nit al1ain nit gestellt, sonder das mer
ist, mír khain antwurtt gethan aus was vrsach oder anschíffung, khann
ich noch nit wissen, sonder jeczt in fuesstapfen schik ich mit des herrn
bischofs von Erla, eur keniglichen mayestet kanztleren, schrifffliche
erma:nung wider zu ínen vnd ermans sy abermals auff höchst, Wartt
also darauff anttwurtt, aber iallergnedigíster kunig auf solchs ist sych
nit zuuerlassen, wenn wo sy gleích ettwas geben, so wierts vber ains
oder IIc gulden nit bríngen, das k1ekt zu solchen grossen augenschein-
lichen notturften gar níchts.

Bécsi Staatsarchiv, Hungarica fasc. 23.
Ivrétű papiros. melynek vízjegye: kutya, zárlatán vörös viaszba nyomott

nyolcszögletű gyűrűspecséttel.

203.

1533. július 12. A pozsonyi városkamarás a tanács intézkedésére egy
nikolsburgi zsidónak 27 forintot fizet ki Froschauer kalaposmester

helyett.

Allerlay zuaintzing ausgab.

Hem am abent Margatethe camerer zalrt;aus beuelch der herren aim
juden gen Nicklspurg fur den Froschawer hueter XXVII fl., thuet
XXXII tal. VI sol. den.

Pozsonyi városi levéltár, Kf83. - 308.
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204.

1533. október 9. Bécs. I. Ferdinánd király megjutalmazni óhajtván két
kamarásának, Hotzei Györgynek és Haynion Péternek érdemeit, abból
az adóból, amelyet Sopron városának kell a zsidók helyett évente fizetni,

400 magyar forintot adományoz.

Donatic pro Georgio Holrel et Petro Haynion cubiculariis regils.
Ferdinandus etc. Recognoscímus tenore presentium, quod nos me-

ritum habentes respéctum ad fidelia longa et grata servitia, que nobis
fideles nobis dilecti Georgius Holrel et Petrus Haynion cubicularii
nostri per plures bucusque annos magna fide, labore et assíduítate pres-
titerunt et adhuc prestare possunt et debent, eísdem ideo gracíam et
benefíoencíam nostrarn uberiorem pro suis ipsorum meritis ostendere
volentes florenos quadringentos Hungaricales nobis a data presencíum
nostrarum literarum a prudentíbus et circumspectis fidelibus nobis
dilectis iudiee, iuratis et communitate civitatis nostre Soproniensis in
cameram nostram loco et nomine hebreorum vel universitatis illorum
olim in eadem civitate commorantium fisco nostro regio addictorum
sucoessive et proxime solvendos et numerandos prenominatis Georgío
Holzel et Petro Haynion cubiculariís nostris sponte et libere oedendo
dedimus, donavimus et concessimus, prout damus, donamus et conce-
dimus per presentes omni meliori modo et iure, que possumus et debe-
mus. Mandantes idcirco et districte precipientes prefatis iudici et iuratis
ceterisque civibus et toti communítati civitatis Soproniensis, omnibus-
que aliis, quarum interest seu interesse poterit, quatenus prescriptos
quadringentos florenos Hungaricales nobis alioqui, ut prefertur. per
eandem civitatem et communitatem nomine et loco, quibus supra,
a data presentium solvendos sepedictis Georgio et Petro vel eorum
procunatori seu procuratoribus legitimis et nemini alteri debitis
temporíbus et locis opportunis realiter et integre absque ulla exeep-
tione solvant, numerent, tribuant et consignent, seque huic menti et
expresse voluntati ac eessioni et donacioni nostré in nullo prorsus
opponant aut secus faciant, in quantum graciam nostrarn charam exísti-
mant, quosquidem florenos quadríngentos Hungaricales sic per eosdem
iudícem et cives vel eos, quorum interest, antedictis Georgio et Petro
solutos et numeratos in futuris eorum computis aut similibus solutioni-
bus deduci et admitti faciemus harum testímonio Iitterarum sigilli nostri
impressione munitarum. Datum Vienne, IX. Octobris 1533.

Bécsi Staatsarchiv, Hungarica fasc. 23.
Eredeti fogalmazvány penészfoltos, vízjegy nélküli papiroson.
Ezzel a királyí adománnyal szerves kapcsolatban állnak a MZSO V. kötet

2. rész 405-6. l.-on 12-13. sorszámok alatt közölt oklevelek.
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205.

1533. október 14. Bécs. I. Ferdinánd király megparancsolja a soproni
tanácsnak, hogy adománylevele alapján két hűséges kamarásának, Hol-
zei Györgynek és Haymon Péternek 400 magyar forintot minden kése-
delem nélkül fizessenek ki abból az adóból, amelyet a soproni zsidók

helyett a magyar királyi kamarába kötelesek beszolgáltatni.

Mandatum.
Ferdinandus etc. Prudentibus et circumspectis fidelibus nobis dilec-

tis judici et juratis, ceterísque elvibus civitatis nostre Sopronlensis salu-
tem et gratiam regiam. Cum attendamus ad fidelia, longa et grata ser-
vitia, que nobis et pernone nostre fideles nobis dilecti Georgíus Holzei
et Petrus Haynion cubicularii nostri per plures hucusque annos magna
fide, labore et sedulítate préstiterunt et adhuc prestare possunt et de-
bent, eorum igitur omnium intuitu quadringentos florenos Hungaricales
nobis per vos nomine et loco hebreorum seu universitatis illorum apud
vos olim commorantium et fisco nostro addictorum a data presencium
proxíme et sucoessive solvendos et numerandos sponte et Iibere cedendo
eísdem Georgio Holzel et Petra Haymon dedimus, donavimus et con-
eessimus, prout in Iitteris nosbris cessíonalibus et dationalibus desuper
expeditis plenius continetur et habetur. Volentes igitur eiusmodi volun-
tati, cessíoni et donationi nostre debitam per vos executionem apponi,
vobis igitur et fidelitati vestré harum serie strictissime commendamus
et percipimus ac volumus, ut antedictos quadringentos florenos Hun-
garicales nobis alioquí, ut prefertur, ratione premissa solvendos aut in
carneram nostrarn inferendos antenominatis Georgio et Petro vel eorum
procuratori aut procuratoribus legítimis et nemini alteri debitís tem-
poribus et locis oportunis realiter et integre absque aliqua ulla excep-
tione dare et consignare debeatis et teneamini. Secus sub obtentu gratie
nostre non facturi. Presentibus perleobis exhibenti restitutis, Datum
Vienne, XIIII. Octobris 1533.

Bécsi Staatsarchiv, Hungarica 23.
Eredeti fogalmazvány penészfoltos, vízjegy nélküli papiroson.

206.

1534. január 10. Satler János nagyszombati lakós özvegye Ilona vég-
rendeletében többek között megemlíti, hogy Jakab zsidónak 2 forinttal

tartozik.

Item sie hatt enttnommen II fl. von dem Jacob juden, die sie im
schuldig ist.

Nagyszombati városi levéltár, Testamenta 1511-1617.
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207.

1534. június 28. - július 4. A pozsonyi Zsidó-utcában beomlott a város-
fal. A romokeltakarítására és az épület kövek kiválogatására a város-
kamarás 2 font 3 solidus 24 dénárt fizet ki, míg az ácsok azért, hogy a

cseréptetőt lebontották, 4 solidus 16 dénárt kaptak.

A11er1eizuaintzing ausgab.

Item die wochen Visitacionis Marie verlond chamerer die ein-
gfallen statmaur in der Jugengassen auszuraumen vnd die stain zu sun-
dern, XVIII Ion per 1 sol. III den., facit II tal. III sol. XXIIII den.

Item verlond ain zíegltachel auff der statmaur in der Judengassen
abzutragen dem zimerman II Ion per XI creitzer vnd handlangern II per
VI creitzer, facit IlII sol. XVI den.

Pozsonyi városi levéltár, K/8i. - 291., 313.

208.

1534. október 4. Szakolca. Závadai Tamás szakolcai lakos panasza és a
galgóci zsidó Králik veje védekezése. Ezt a panaszt és védekezést Sza-
kolca küldötte el Nagyszombat városnak, mint felsőbb bírói· szervhez,

mellékletként az 1534. október 6-i levélhez.

Item 1etha Panie 1534 v nedieli na den svateho Ffrancisska zialoba
pana Thornasse z Zawad, spuoluobyvatele míesta Skalicze; takto zialuje
na Zyda:

Item przitem szasy hodu svateho Ducha bliz pominuteho stalo se.
Vyjel sem ya Thomass z domu sveho y portkal mne Zyd, syn Kralika
Zyda, z HoUycze, a rzekl mi: pomahay Buch a ya jemu rzekl: boday
zdrav byl. Tehdy Zyd druhy, zetcz (!) Zyda Kralilca, jej za synem Krali-
kowym y yakz mne zetcz Kraliku uhledal, [miel ruczniczy zastrczenu
podle luku a jel proti mnie koníem uprzymo a uderzyl mne kelenem
svym y setrzel se se mnu a y nan poh1ednucz rzkel sem jemu: boday
zabu hrdu. Tehdy Zyd mne pominuvsse zakrzykl zydovskyli czyli nie-
meczky, y vohledl sem se a on ke mnie spustil ruczniczy a nejmiel
kohutka nalozeneho. Tehdy sem se vobratil a rzekl [sem: czoz to dielass
nesslechetny lotrze y przytrzel ke mnie s koniem, uderzyl mne ruczniczy
v czelo a mne jest okrvavil, potom dal ruczniczy vo zemi a chvatil se
za kord svuj. Tehdy ya víducz, zie z1e, chytil sem jednu ruku za jeho
kord, stahl sem jey z konie a tu majicz jey na zemi v tom przyskoczyli
dobrzy lide mne pamatujicz, zie bych se nim ku pravu dolozyl a zie
pravo v míestíe jest. Y vzal sem Zyda a vedl sem se s nim przed pana
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ffoyta a mluvil sem jemu: bych nessanoval pana tveho jeho milosti a
tohoto cztneho miesta, zie bych viediel, C2JO bych jmiel s tebu poczinati
a tu jsem jey przed pana ffoyta przyvedl bez urazu. A byl nam rak ku
pravu polozen, a potom kdyz sem IS tim Zidem na roku przed pravern
stal a zalobu som vedl a tuto rzecz sem mluvíl: by byl kohutek nalozeny
jmiel, byl by mne ten Zid zabil, Tehdy Zid Kralik, otecz zeny toho
Zyda odpoviediel a mluvil przed pravem: by tie byl zabil byl by tam a
tak ya na tu rzecz Kralikowu polozyl sem pravu cztnemu pamatny. To
jest zialoba pana Thomkowa,

Item Ietha a dnie svrchupsanych Zydu, zetie Kralikoweho z
Hollyczeodpor protí zi:alobie panie Thomkowey. Pan Michal Kapolnay
odpor na místie zydovskem czyny takovy:

Item stalo se przy czasu svrchupsanem hodu Ducha svateho bliz
porninuteho, zie pan Czobor jmiel [est velieze nemoczne syny sve a
nayvicze víetssyho y tu chvili tíz pan Czobor byl jest na zamku Branczy
u pana Fferencze Nyary. Tehdy pani Czoborowa dala [est znatí panu
svemu, zie velmi syni ma nemoezne. Y psal [est pan Czobor pany svey
na Holicz, zie by Zyda Kralika ku pany starey na Strazníczy poslala pro
lekatzstvy, synom jeho milosti. Pany Czoborowa psany tomu vyrozu-
mievssy pozvala Zyda Kralika k sobie. Tehdy Zid Kralik odpoviediel,
zíe zadnym obyczejem sam pm to lekarstvy nemuz jeti nez zie chcze
sveho zetie y z synem poslati. Pany Czoborowa na tom przestala a jich
poslala ku pani na Stra:zniczy. Kdyz Zyde jeli cestu, spomenuli, zie
trzitczatku nemohu zminuti a zie majy po krayczeru trzitczatnikom
dati, y navratili se do miesta Skalicze, aby se na trzitczatku oppovie-
dieli. Y przijeduce do míesta jeli jednu uliczy a tu jich potkal pan
Thomek a tu [est z1ymi rzeczmí tyho posla panie Czoborowy dotykal
a v tom obrativsse se k Zydu tomu poslovi pan Thomek nicz nemesaka-
jicz hned z konia Zyda zvalil na zemi a tu jest byl svoboden jey nahoru
pustiti nebli zabiti Zida, pana Czoboroweho posla. Na tom dosti pan
Thomek nemajicze, tu na tey svobodney czestie Zydu statek od nieho
vzat jest: mecz, klobuk a ruczniczy: o tom pan Thomek :vy, karn se
podielo. Na tom dosti pan Thomek nejmiel, vzal posla panie Czobo-
roweho za vrch sylu' y moczy, vzal jey do domu pana ffoytoveho. Y tu
jest Zid nebo posel do víezeny darr.skrze rucze pana Thomkowy a tu
jeho vezyli, a potom na ntkojemstvy pod tisicem zlatt, dan Zid [est,
a potom po druhe y po trzetí vopíet znovu byl jest na rukojemstvy
pod zlatt, stem vyrukovan, To jest odpor Zydu proti pana Thomkowe
zialobie,

Item az Úr 1534-ik esztendejében, vasárnapon, Szt. Ferenc napján
Závadai Tamás úr Szalmlea városának lakója így vádolja a zsidót:

ltem abban az időben a Szentlélek eljövetelének most elmúlt ünne-
pén történt. Én Tamás kijöttem saját házamból és találkozott velem a
zsidó, a holiesi zsidó Králik fia és mondotta nekem: Adjon Isten és én
azt mondottam neki: Adjon Isten egészséget. Akkor egy másik zsidó, a
zsidó Kralik veje, aki Kralik fia után ment és amikor engem Kralik veje
megpillantott, az íjja mellett pisztolya volt, lovával egyenesen felém
jött, térdévei meglökött engem, összeütközött velem és én ránéztem és
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azt mondottam neki: fene egyen meg te felfuvalkodott béka. Akkor a
zsidó zsidóul, vagy németül kiáltott fel, engem elkerülve és rámfogta a
pisztolyát, de a kakas nem volt beporozva, akkor én megfordultam és
azt mondottam: mit művelsz te becstelen lator és ő engem lovával
megközelitve puskájaval homlokon ütött és véremet ontotta, akkor ő
a földre eresztette puskáját és tőre után 'kapott. Akkor én megláttam,
hogy baj van, megfogtam egyik kezét a tőre fölött, lerántottam a lóról
és amilcor már a földön volt, jóemberek odaugrottak hozzám, akik jól
emlékeztek reám, hogy velük a törvény előtt bizonyítsam és hogy a
városban igazság van. Akkor megfogtam a zsidót és elmentem vele a
bíró úr elé és azt mondottam neki: nem kimélném urad őnagyságát és
ezt a tisztes helyet, ha tudnám, hogy mit kezdjek veled és elővezettem
őt a bíró úr elé, anélkül, hogy bántottam volna őt. És egy évet adtak
nekünk a tárgyalásra és amikor egy év múlva a zsidóval a törvény előtt
álltam és vádat emeltem, azt mondottam: ha a 'kakas be lett volna
porozva, ez a zsidó engem megölt volna. Akkor a zsidó Kralik, a zsidó
feleségének apja azt válaszolta és mondotta a törvény előtt: bizony
megölt volna téged ott és akkor, és én Kraliknak erre a beszédére esküt
tettem. Ez Tamás úr panasza,

Item ugyanebben az esztendőben az év ugyanazon napján a fent-
említett Galgócról való zsidó Kralik veje védekezése Tamás úr panasza
ellen. Kápolnay Mihály úr a zsidó helyett a következőkben véde-
kezik:

Item történt a fentiekben Ieírt nemrég elmúlt Szeritlélek eljövetelé-
nek napján, hogy Czobor úrnak nagyon betegek voltak a fiai, főképpen
a nagyobbik, amikor is Czobor úr éppen abban az időben Nyáry Ferenc
úrnál a berencsi várban időzött. Akkor Czoborné asszony tudatta urával,
hogy fiai nagyon betegek. Czobor úr pedig írt feleségének Holicsra, hogy
küldje el a zsidó Kralikot Sztrázsnicára a vénasszonyhoz őnagysága fiai
részére orvosságért. Czoborné asszony megértvén a levelet, magához
hívatta a zsidó Kralikot. Akkor a zsidó Kralik azt felelte, hogy őmaga
semmiképpen sem tud a gyógyszerért elmenni, hanem vejét és fiát
akarja azért elküldeni. Czoborné asszony erre ráállt és elküldötte őket
Sztrázsnícára a vénasszonyhoz. Amikor pedig a zsidók már az úton.
mentek, eszükbe jutott, hogy a harmincadot nem tudják elkerülni, hogy
krajcáronként kell azt a harmincadosnak megadni és visszafordultak Sza-
keleára a városba, hogy eleget tegyenek a harmincadnak. És beérkezvén
a városba az egyik utcában Tamás úr találkozott velük, amikor is csúf
szavakkal illetve Czoborné asszony küldöneeít, és Tamás úr odafordul-
ván a zsidó küldöncökhöz 'késedelem nélkül lerántotta a zsidót a lováról
a földre és ott nem engedte felkelni, hanem agyon akarta ütni a zsidót,
Czobor úr küldöncét. Ennyivel Tamás úr nem érte be és ezen a szabad
úton elvette a zsidó tulajdonát: a tőrt, kalapót és a pisztolyt, amiről
Tamás úr tudja, hogy azok hová lettek. De még ezzel sem érte be Tamás
úr, megfogta Tamás úr a küldöncöt és erőnek erejével a hajánál fogva
a bíró úr házába hurcolta őt. És így a zsidó, azaz a küldönc Tamás úr
keze által került börtönbe, ahol ott-tartották és ahonnan ezer arany
kezesség ellenében szabadon engedték és azután másodszor és harmad-
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.szor is jót kellett érte állni, száz-száz 'arannyal. Ez a zsidó védekezése
"Tamás úr vádjával szemben.

Eredeti papíron Nagyszombat város levéltárában, f. Inquisitiones ab anno
1530 usque annum 1599.

Kiadta Varsik: i. m. 161-163.

209.

1534. október 6, Szakolca. Szakalea város tanácsa Nagyszombat város
tanácsától tájékoztatást kér a Závadai Tamás, Szakalea városában ,lakó
nemes és a holiesi zsidó Kralik veje közötti perben, melyben egyik

félnek sincsen tanúja.

Sluzbu nassy vzkazujeme vzaczne oppatrnosti, pani przatele a suséde
nassy mily! Zdravy y jineho mnoho dobreho toho byehom vassym mi-
lostem vierne przali. Ozn.amujeme vassym milostem, kterak przi hodu
Svateho Ducha blíz pominuleho stala se [est nayaka ruznícze nebo
putka mezy urozenym vladyku, panem Thomassern z Zawad, spolu-
susedem nassym, strany jedne a Zydem, zetiem Kralikowem z Hollycze,
strany druhe u nas v mieste zbiehle, o kteruzto ruzniezy pan Thomass
a Zyd nejednu su przed nami na pravie staly a zialobu y odpor czynili,
avssakz nízadna strana svíedku vystavití nemohli, nez zhola zialobu a
odpor vedli. Kterymz my vyrozumiejicze, sviedku jedna y druha stran a
nemajiez, nemohlí jsme mezy nimi rozsudku ucziniti , ktera by strana
jmiela virina zuostala, uminili sme k vassym milostem, ponievadz ku
pravu yakzto k vyssymu vassy milosti hledime a k niemu przyslussyme,
pro nauczeny se utikati a ortel brati. Y ted se k orteli a ku pravu vassych
milosti dokladamy a spís zialoby y odporu slovo od slova zepsane v
tomto Iistu zavrzene posylame, jimz vyrozumieti raezezte (!) bez sviedku
nebo zíadna strana jich nema. Protoz vassych mílostí a' toho cztneho
prava prosyme, zie dostateczne nauczeny a ortel na zialobu y odpor nam
vydati a tu vieez pravern vassych milosti rezeznati a rezeznajic pod
peczeti svu ;tam poslati raezite. Jestláz by viecz mozna po tomto poslu
byla a czoz za pravo jest, raczite nam oznamiti, ma se vsseczko spraviti
a na dalssy vassym milostem se toho viernie radj odsluhovati y odplatiti
vssym dobrym przatelstvim ehezeme. Vzdy odpoviedy od vassych milosti
a nauezeny ziadame. Datum Zakolcae ffería III post festum beati Fran-
cisci anno Domini 1534.

Purgmiatr foit a radda miesta Skalicze.

(Na rube.) Vzacztne oppatrnosti panom, panu ryehtarzy araddie
miesta Trnawy, panem przatelom a susedom nassym millym.

(Na rube inou suéanou rukou:) Praesentate X die mensis Octobris.
(Písatel' listu dodatoéne napisal na zvlástny pruh papierka a pri-

pojil k listu:) Vassyeh milosti prosyme, zie nam za zlee miti neraczite,
jestli by v tom psany ezo dolozenó nebylo, nebo my pametniezy nejsme,
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kdy by Sietakóva viecz przydala, zie k v:assymilosti k ortelu dokladano
bylo spuosobu tey víeczy dostateezneho nevime.

Szolgálatunkat ajánljuk különösen előrelátó barátunknak és ked-
ves szomszédunknak! Egészséget és mínden egyéb jót kívánunk szívből
kegyelmeteknek. Jelentjük kegyelmeteknek, hogy az elmúlt pünkösd
napján valamilyen dulakodás vagy verekedés támadt egyrészt a nem-
.zetes Závadai Tamás úr polgártársunk, másrészt a holiesi Kr:alik veje,
a zsidó között városunkban, mely dulakodás miatt Tamás úr és a zsidó
jogukat keresve nemegyszer álltak elénk vádaskodva és védekezve, ha-
bár egyik fél sem tudott magának tanúkat állítani, csak pusztán panaszt
és ellenvetést tettek. Amiből mi megértvén, hogy sem az egyik sem a
másik félnek nem lévén tanúja, nem tudtunk közöttük ítéletet hozni,
hogy melyik felet marasztaljuk el, azért, hogy miheztartsuk magunkat;
útbaigazítás és ítélet végett fordultunk 'kegyelmetekhez, mint magasabb
bírósághoz, S most elküldjük ezen levelünkben zárt írásban szóról szóra
leírva a panaszt és a védekezést, amelyből megérthetik kegyelmetek,
hogy tanúk nélkül, mert az egyik félnek sincs. Ezért kérjük kegyel-
rneteket, és a tisztelt bíróságot, szíveskedjék a perre és a védekezésre
vonatkozó kielégitő útbaigazítást adni és ítéletet hozni és ezt az ügyet
kegyelmetek joga szerint és eldörrtve saját pecsétje alatt azt nekünk
elküldeni kegyeskedjék. Amennyiben az ügy ily módon v:aló elintézésa
lehetséges lenne, szíveskedjék kegyelmetek minket értesíteni, hogy mi
az igazság, mi történjen és mi kegyelmeteknek mindezt örömmel meg-
.szolgáljuk és jóbarátságunkkal meghaláljuk. Várjuk kegyelmetek min-
denkori válaszát és utasítását, Datum Zakolcae fferia Hl post festum
beati Francisci anno Domini 1534.

Szaleolea város polgármestere, bírája
és tanácsa.

(Hátlapon): Nagyszombat város előrelátó bírájának és tanácsának,
urainknak, barátainknak és kedves szomszédainknak.

(Hátlapon más, de egykorú kézírással): Praesenrate X die mensís
Octobris.

(A levél írója utólagosan egy külön darab papírra írta és csatolta
a levélhez):

Kérjük kegyelmeteket, ne vegyék zokon, ha ezen íráshoz valamit
nem csatoltunk volna, mert emlékezetünk nem olyan jó, ha előfordulna,
hogy az ítélethez kegyelmeteknek valamire szüksége lenne, ennek mód-
ját eléggé nem ismerjük.

Eredeti papíron, zárópecsét nyomával (valamint a csatolt külön szelet papír-
ral) Nagyszombat város levéltárában, f. Missiles 1530-1534.

Kiadta Varsik: i. m. 163-164.
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210.

1534. október 26. Szakolca. Zvikovsky Vencel, szakolcai harmincado«
levele Nagyszombat város tanácsához. A szakolcai Tamás úr és a halicsi
zsidó Kralik veje közti perről, melyet döntés végett Nagyszombatba fog-
nak küldeni és melyben Zvikovsky Vencel pártfogásába veszi Tamás

urat.

Sluzbu svu vzkazuji vassi milosti! Przal bych vassi milosti naprzed
zdravy y jineho vsseho y vssern vassírn yako ten, od k:terehoz se neivicz
nadivate. Vassí milosti prosym yako sveho mileho pana a przitele, zie
pra me k vam zasluzieny uczinite, czo se dotycze pana Tomka z Skalicze,
yakoz ma s nieyakym Zidem z Holieze svar y nemohli je o to v Zska-
liczy rozsuditi aneb rezeznati. Y mam za to zie tu przy vassim milostem
dati na rozeznany aneb k ortely, a zie panu Tomkowy v tom rozsudku
aneb orteli dobrym przitelem byti raczite, neb Buoh zna, zie ten Zid
velmi netrefnu viecz v kralovskem miestie jest uczinil, pessto by to u
vas uczinil, jinacze by jemu od vassich milosti bylo vazieno. Kdes sem k
vam te nadieje, zie to pro me k vam zasluzieny ucziniti raczite. Dan v
Skaliczy 26 Octobris 1534.

Wenczl Zwikowsky
trzítczatnik v SkJalici.

(Na rube.) Urozenemu panu Ondrzegowy Hewlmarowy, toho cziasu
rychtarzy v 'I'rnawie, panu a prziteli na mne laskavemu.

Szolgálataimat ajánlom kegyelmetelmek! Először is egészséget és
minden jót kívánok kegyelmeteknek és háza népének, mint olyasvalaki,
akitől a legjobban elvárjátok. Kérem kegyelmeteket mint kedves urun-
kat és barátunkat, hogy tegyék meg nekem a szelgálatet abban .az ügy-
ben, ami a szakelcai Tamás urat illeti, akinek valamilyen halicsi zsidó-
val perpatvara van és amiben nem tudtak Szakolcán döntést hozni, vagy
abban tisztán látni. Azon v:agydk, hogy kegyelmetekadják át döntésre
és ítélethozatalra a dolgot és hogy ebben az ítélethozatalban vagy dön-
tésben Tamás úr iránt [óbarátsággal Ienní kegyeskedjetek. Mert az Isten
tudja, hogy az a zsidó egy nagyon helytelen dolgot cselekedett a Idrályí
városban és ha ezt kegyelmeteknél cselekedte volna, kegyelmetek bör-
tönre vetették volna őt. Remélem, hogy ezt a szelgálatot nekem meg-
teszitek. Kelt Szakolcán, 1534. október 26-án.

Zwikowsky Vencel
szakolcai harmincados.

(Hátlapon) Tekintetes Hewlmar András úrnak, jelenlegi nagyszem-
bati bírónak, uramnak és szívélyes barátomnak.

Eredeti papíron záropecséttel Nagyszombat város levéltárában, fasc. Mandata
camerae Hungarico-aulicae et missiles tricesimatorum et teloniatorum 1529-1662.

Kiadta Varsik: i. m. 164-165.
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211.

1534. november 7. Szakolca. Nagyszombat város tanácsához: sürgeti a
Závadai Tamás, szakotcai polgár és a holiesi zsidó Kralik veje közötti

perrel kapcsolatos kérése elintézését és az ítélethozatalt.

Sluzbu nassy vzkazujem vzacztne oppatrnosti pani a przatela nassy
mily! Przali bychom vassy oppatrnosti zdravy y vsseho dobreho vier-
nie. V. D. teyno neny, kdez jsme przedtym k vassym oppatrnostem pro
nauczeny akorteli yakozto k vyssymu pravu se dolozyli. O niektere
vieczy, [enz V. D. jsu slovo od elova porzadnie vypsany a poslany,
-cZDZse pana Thomka strany jedne a neyakeho Zyda Z Hollycze strany
druhe dotycze, nepochybujeme, zie jste tey vieczy raczili vyrozumieti.
Na C:GaSten raczilí ste nam psanim oznamití sva zaneprazdnieny vino-
branim, nez zie dokonczejicze vincbrany a zhromazdicze se, zie to
rezeznati a rozsuditi, a nam na to nauczeny nebo ortel, acz slusseti
bude, dati raczite. Protoz vzdy vassych D. prosime tey vieczy za
nauczeny a rozsuzeny, zíe nam po tomto poslu poslati raczite, abychom
se tim spravítí mahli a czoz za pravo V. D. jest, raczte nam oznamiti.
Naprava a zaplata stati se jma. V. D. vierzime, zíe tu vieczy prodlivati
neraczite, Datum Zakolczae saootto ante festum beati Martini episcopi
anno Domini 1534.

Purgmisür ffolyt a radda miesta
Skalicze.

(Na rube:) Vzacztney oppatrnosti panom rychtarzy araddie miesta
Trnawy, panom a przatelom nassym millym.

(Na. rube rukou registrátora z XIX. stor. nesprávne citané dato-
vanie:) 1538 lla Novembris civitatis Szakolczensis.

Szolgálatainkat ajánljuk különösen előrelátó és kedves barátunk-
nak! Mindenek előtt jó egészséget és minden jót kívánunk hűséggel
kegyelmeteknek. Nem titok kegyelmetek előtt, hogy már előzőleg ke-
gyelmetek:hez fordultunk útbaigazítás és ítélet végett, mint felsőbb bíró-
sághoz. Némely dologról, melyeket uraságtoknak szóról szóra meg-
írtunk és elküldöttünk, ami egyik részről Tamás urat, másrészről vala-
milyen holiesi zsidót illet, nem kételkedünk, hogy azt kegyelmetek meg-
értette. Kegyelmetek írásával arról értesített minket, hogy a szőlő szü-
retelésével való elfoglaltság miatt, és csak a szüret befejezése után és
a begyűjtés után fogják az ügyet eldönteni és megítélni és nekünk a fel-
világosítást, vagy az ítéletet, amint azt i1lik, megküldeni. Ezért kérjük
uraságtokat, hogy ebben az ügyben útbaigazítást és döntést hozni és azt
ezzel a küldönccel elküldeni kegyeskedjék, hogy azt elintézhessük és
kegyeskedjék velünk közölni, hogy mi a jogos kegyelmetek szerint. Az
ügy orvoslásának meg kell történnie. Hisszük, hogy uraságtok nem fogja
ezt az ügyet halogatni. Datum Zakolczae sabbato ante festum beati
Martini episcopi anno Domini 1534.

Szakolca város tanácsa,
polgármeetere és bírája.
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(Hátlapon) Nagyszombat város különösen nagyrabecsült bíró urá-
nak és tanácsának, uraimnak. és kedves barátaimnak.

(A hátlapon a XIX. sz.vi kéztől helytelenül feloldott dátum) 1538 lla
Novembris Szakolczensis.

Eredeti papíron, zárópecséttel a nagyszombati városi levéltárban, f. Missiles
1530-1534.

Kiadta Varsik: L m, 165-166.

212.

1534 körül. A magyar királyi kamara előterjesztésében többek között
arra kéri 1. Ferdinánd királyt, hogy Pozsonyból és Sopronból elűzött
zsidók által évente fizetni szokott adó tekintetében végre intézkedés

történjék.

Articuli per conaikíarios camere Hungariee exhibiti.

Supplícaveramus maiestari vestre, ut Sliquid statueret de censibus
judeorum, qui de civitate Posoniensi anno superiore sunt eiecti, nobis
signifioaret, eam ecíam rem ad hunc usque diem maiestas vestra
protraxit. Videtur autern nobis minime esse neglagendum, utpote eum
censum, qui vetéri consuetudíne ad carneram maiestatis vestré per-
tineant, nam domus omnes, quarum ratíone judei censum quotannis
solvebant, a civibus occupate sunt censusque ipsi abrogatí. Deliberare
itaque dígnetur maíestas vestra hoc quoque negocium, ut et nos et elves
ipsi sciant se ad hoc conformare, quod fuerit per maiestatem vestram
decretum.

Idem fieri supplícamus eLe judeorum censibus, qui similiter Sopra-
nio expulsi sunt, auditum quidem nobis est, factarn fuisse in eo negocío
anno preterito per maies:tatem véstram aliquam deliberacionem, qu:alis
tamen illa sit, hactenus nobis prorsus ígnota fuit.

Bécsi Hofkammerarchiv, Hungarn fasc, 15410ja.
Ezt az iratcsomót 1927-ben Bécsből átadták a magyar kormánynak.

213.

J 535. január 26. Szakolca. A szakelcai tanács ismételten sürgeti a nagy-
szombati tanácsot, hogy Thomko és egy zsidó között fennforgó peres
kérdésben végre hozzon ítélevet és azt küldjék meg e soraikat átadó

hírnökkel.

Prudentes et circumspeott domini et amici honorandi salutem et
nostri commendacíonem. Vestrís domínacíoníbus constat iam binavice
eísdem per nos scripsísse in facto et negocio inter dominum Thomko
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et quendam judeum exortis racione revisionis facti illius, cuius vestré-
dominacíones imrnemores non sunt, causam competentem asserunt
propter impedicíonem adducciorns vinorum de promontoríís factum non
posse revideri, sed fferia II. proxima post festum Lucie (1534. dec. 14.)
capitali juridioo revidere voluíssetís, Scire vestre dominaciones dignen-
tur, quod ultime vestrarum dominacionum littere ad nos misse ob ab-
senciam parcium Iítígancíum hucusque elause tenebantur credentes nos
ipsarn revisíonem factam et intus inclusam et sigillatam fuisse, easdem
nobis aperire non licuit quousque circa lecturam partes ipse affuissent;
cum his hucusque distulimus. Igitur vestras dommacíones iterum, tan-
quam dominos et amíeos requirímus, si iam factum ipsum per easdem
iure revisum et paratum an non, easdem diligenaissime rogamus, qua-
tenus sine ulteriori dllacione factum revidere et quam citissime per pre-
sentérn nuncium nobis transmittere dígnentur et id, quod juris fuerit,
solucío et satísíaccío pro his impendetur. Credimus veseras dominaelo-
nes causa amicicie et vicinitatis bone facturos. His easdem bene valere
cupimus relaoionem optaturi, Datum Zalkolczie, fferia Ill. post festum
Conversionis Saincti Pauli an11/Odomini 1535.

Judex et jurati cives civitatis Zakolcza,

Kívül: Prudentibus et circumspectis dominis judici et juratás civi-·
bus civitatis 'I'irnaviensisvamicis nostris honorandis.

Nagyszombati városi levéltár, Missiles, Karton 1. - 1535.
Papiros, vízjegye: körben kétkarú mérleg homorú csészékkel, felette hatágú

csillaggal, zárlatán Szakolca város födött címerpecsétével,

214.

1536. szeptember 18. előtt. Oczelka Balázs nagyszombati polgár végren-
deletében többek között elismeri, hogy Oroszlán zsidónak tartozik két

és fél forinttal.

Item judea Oroslan fl. II 112.

Nagyszombati városi levéltár, Testamenta 1511-1617.

215.

1537. június 28. Buda. Polcham. Péter budai városbíró kéri a nagyszom-
bati tanácsot, hogy Sárossy János budai polgárnak legyenek segítségére,

ki Abrahám nagyszombati zsidónak tartozik.

Prudentes et circumspecti domini, amici nostri char-issimi premissa
salute. Nobilis Joanries Sarossy conelvis noster supplicavit nobis, ut
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216.

pro negoeio SUD ad dominaciones véstras scriberemus, habet enim ipse
Joannes Sarosay cum quodam Abrahame judeo istic Thirnavie com-
moranti occasíone eertarum rerum sibi concreditarum negocium. Roga-
mus itaque dominaciones vestras iusticie communis intuitu, que uni-
cuique, quod suum est, reddi iubet, velint ipsi concivi riostro in sua
iusta causa omni auxilio adesse et res ISUasprefato Abrahamo judea
concreditas per eundem judeum ipsi restítui facere. Id, quod vestris
dominacionibus sírnill fraternitatis officio conabimur pro meritum iri.
Valere easdem optamus, Bude, in vigilia festi beaterum Petri et Pauli
apostolorum, anno domini mil1esimo quingentesírno tricesimo septimo.

Petrus Palchan judex,
juratique cives civitatis Budensis.

Kívül: Prudentibus et circumspectis dominis judici et juratis civi-
bus civitatis Thyrnaviensis, amicis nobis charíssimís.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 150-1.

l538. január 29. Sempte. Thurzó Elek országbíró és királyi helytartó
meghagyja a pozsonyi tanácsnak, hogy városbírájuk 3 tanácsossal febr.
3-án jelenjen meg Senvptén, hogy a következő napon ítélkezhessenek a

nagyszombati zsidók gonosztette felett.

Prudentes et circumspecti arnici nobis honorandi salutem! Intelli-
gere potuistís, quemodo quedám ma1eficia judeorum 'I'irnaviensíum
patefacta sunt. In eorum maleficío constituimus feria secunda proxime
affutura (febr. 4.) hic in Sempthe judicium administrari. Rogamus igitur
vos et hortamur, quatinus judex cum ceteris tribus juratis elvibus
dominica proxime ventura (febr. 3.) huc ad nos venire velitis et debeatis,
ut prefata feria secunda inter ceteros arbitros ad id convocatos judicio
iudeorum interesse possatis. Valere eadem optamus. Ex Sempthe, 29. die
Januarii anno 1538.

Comes Alexius Turzo de Bettlenfalwa
judex curie et locumtenens regie maíestatís.

Kívül: Prudentibus et circumspectis judici et juratis cívibus civi-
-ilatisPosoniensís, amicis honorandis.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 38. nr. 5881.
Papiros vízjegye: körben horgony felette vonallal, melyet fent két kis vonal

keresztez, zárlatán vörös viaszba nyomott és fedett nyolcszögletű gyűrűspecséttel.
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217.

.1538. szeptember 15. Bruxeües. Hrnce" Kelemen jelentést kér Nagy-
szombat város b~rájától nagyszombati házáról, meiue: a királytól kapott.
Levelében megemlíti még azt is, hogy a császár 232 nagy hajót kűldö-tt

a török ellen.

Slussbu svu vskazujy, mudrzy a vopatrnj pane richtarzy! Zdravy
y vsseho dobrzeho tot bich vassy milosfi mile rad prza.l y take te
vsseczke podstive rade mesta Tmauj. Dale muoj mili pane rich1larzy
psal sem prve richtarj prvnejssymu y take te podstive rade, czo sie
doticze meho domu, czo mi jest dal kral jeho milost post defectum se-
minis et per notam infidelítatis, totissto kdyá [est umrzel Schwarcz
Mandel, a jeho factor, czo v tem domu sedel, utelel s neho, neb jest bil
s tich Zydow jeden, czo jich dal pan grof spalitj. A ten duom a collacia
spadla na krale jeho milost, a kral jeho milost daroval mne ten duom
pro mu vernu slussbu, keru rem delal a jesscze po dnes delam u kralove
jejy mílosti. Kralova jejy milost sama psala panem Trnawsikim prosbu,
abi my k tomu pomoezny bily, czo my jest kral jeho milost raczil daty.
Na to k:r:alovajeji milost, any ya nemohli sme zadne vodpovedi myty,
keru przycáinu ten duom [est prodan a kto jest tomu przyczina. Protosz
prosim pane richtarzy raczte my ze pany Trnawskymy na to vodepsati
laskave, czosz ya tomu podstívemu mestu a vassim detern sluzyti mohu,
to chczy mile rod ucáinati a jesscze na delssy przy v:assy milosti vosaditi,
jedine by bil dobrzy pokoj. Nato zadam vod vassy milosti laskavu odpo-
ved. Novinj jine nevim psaty, neé ie I1aSS'cisar jeho milost po mori
poslal galij, totissto velke Iody dveste a dvatrziczety na Turka a nasse
kra:lova jejy milost pojede kassdy den ku kraly franczkemu, bude mity
na dve tisicze kony, neb jest veczny poko] re kralem franczkym a tak
vzal nas v hostinn. A czosz dobreho budu jednati, chczy vassy milosti
psati. Datum Brusellis ex domo propria die XV Septembris 1538.

Clément Hrnczek
klíczník a ssenk kralove jejy milosti etc.

(Na rube) Circumspeetc ac provido domino Jacobo Solczer, judici
civitatis 'I'hirnauíensis, domino et amico suo observantissímo etc. In
Hungaria Thirnauie.

Szolgálatainkat ajánljuk bölcs és előrelátó bíró urunknak! J ó egész'-
séget és minden jót szeretnénk kívánni kegyelmeteknek, valamint Nagy-
szombat város tisztes tanácsának, Továbbá kedves bíró uram írtam már
korábban az előző bírónak. és ugyancsak tisztes tanácsának a házam
miatt, amit nekem a király őfelsége adományozott post defectum semi-
nis, et per notam infidelitatis, azaz, amikor meghalt Schwarcz Maridel
és az ő faktora,aki a házbari lakott, elfutott onnan, mert azok közül a
zsidók közül való volt, akíket a gróf úr megégettetett. És ez a ház és
adományozása visszaszállt a kir.ály ófelségére és a :lcirály őfelsége nekem
adományozta azt a házat az én hűséges' szolgálataímért, amelyeket a
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király őfelségenél tettem és méga mai napig is teszek, A király őfelsége
maga írt ~ nagyszombati uralmak: egy kérvényt, hogy segítségemre
legyenek abban, 'amit a kírály őfelsége kegyeskedett nekem adni. Arra
azonban, hogy milyen okból adták el azt a házat és hogy ki adta ezt
el, arra sem a király őfelsége, sem én nem tudtunk semmiféle választ
adni. Azért kérem a bíI1Óurat, kegyeskedjék a nagyszombati urakkal
együtt aláírIlii,amit én e tisztes városnak és még kegyelmetek gyerme-
keinek is megszolgálhatok, amit szíves örömmel akarok megtenni és
továbbra is megteszek kegyelmete!knek, csakhogy jó béke legyen közöt-
tünk. Erre kérem kegyelmetek szíves válaszát. Egyéb hírt nem írhatok,
csupán azt, hogy császárunk őfelsége gályát küldött a tengerre, azaz
kétszázharminckét nagy hajót a török ellen és hogy ami királyunk
őfelsége mínden nap elmegy a francia királyhoz, kétezer lova lesz,
mert örök béke lesz a francia királlyal és ezért megvendégelt minket,
És hogy mi jóban fognak megegyezni, azt meg akarom írni kegyelme-
teknek. Datum Brusellis ex domo propria die XV Septembris 1538.

Hrnczek Kelemen
a király őfelsége kamarása és pohárnok-

mestere,

(Hátlapon): Círcumspecto ac provido domino Jacobo Solezer. judicii
civitatis Thirnauiensis, domino et amico suo observantíssímo etc. In
Hungaria Thirnauie.

Eredeti papíron, zárópecséttel, Nagyszombat város levéltárában, f. Missiles
1538-1539.

K:iadta Varsik: i. m. 204-205.

218.

1539. január 15. Bécs. Ferdinánd király megparancsolja a nagyszombati
tanácsnak, hogy azért, mert Galgócon ,egy zsidót azzal a váddal, hogy
egy keresztény fiút megölt, felakasztottak, a városukban lakó zsidókkal
szemben tartózkodjanak minden törvénytelen lépéstől, ellenben tartsa-
nak vizsgálatot és annak eredményét jelentsék a magyar kamarának.

Ferdinandus divina favente clemeneia Romanorum, Hungarie, Boe-
míe etc. rex, semper Augustus, infans Hispaniarum, archidux Austrie
etc.

Prudentes et circumspecta fideles, dilecti! Ex querelis judeorum in
ista civitate nostra degentium accepimus eos omnes metu non parva esse
correptos, ne tota communitas incolarum istius civitatis in eos insur-
garet, eo quod judeus quidarn proxime in Galgocz suspensus nescitur
cuius instinctu dixisset ab una ipsorum puerum quendam Christiarium
esse necatum et sepultum, quam tamen suam fassionem iam moriturus
postea revocasse dicitur. Quamvis autern nos scelus hoc, si experiri
poterit, verum €SSe nequaquam impunitum relinqui, volumus tamen,
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ne quid temere et preter juris cognitionem in hac re cum judeis
geratur, vobis serie committimus, ut eos a communitatis impetu
et furore tueamini, faclentes níhílomínus inquisitionem, si certi
aliquid comperiri poteritis, an puer Christianus per eum judeum, qui
est nominatus, aut etiam consensu aliorum stt necatus vel forte aliquo-
rum instinctu vel subordínatione judeus suspensus inductus sit, ut hoc
nomine judeum Mosen deferret. Quitquit autem fuerit compertum, id
fidelibus nostrís prefecto, ceterisque camere nostre consíliariis sígniíi-
care debeatis, ut tandem nos de ea re possint informare, Secus ne Ieee-
rítís. Datum Vienne, decima quinta Januarii, anno domini millesimo
quingentesime tricesímo nono.

Ferdinandus,
Albertus prepositus.

Kívül: Prudentibus et circumspectis judici et juratis cívibus civi-
tatis nostre 'I'hirnaviensís, fidelibus dilectis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 180-1.

219.

1539. január 18. Bécs. Ferdinánd ismételten figyelmezteti a nagyszom-
bati tanácsot, hogy a galgóci eset miatt a városukban lakó zsidókkal
szemben minden törvénytelenségtől tartózkodjanak, mivel a zsidók

felett csak ő és utána a magyar kamara illetékes ítélkezni.

Ferdinandus divina favente clementia Romanorum, Hungarie, Boe-
mie etc. rex, semper Augustus, infans Hispaniarum, archidux Austrie,
dux Burgundie etc. fidelibus nostrís prudentibus et círcumspeetís judici
et juratis civibus civitatis nostre Thirnaviensis salutem et gratíam. In-
telleximus nonnullos elves vestrosa communitate propter falsam cuius-
dam judei nuper in Galgocz, ut aiunt, susperisi fássionem factam contra
ipsos judeos Thirnavienses adversi aliquid moliri, illosque de eorum
medio a civitate secludere et ablegare velle. Quia vero vos minime
latere credimus eosdem judeos istic degentes post maiestatem nostrarn
specialiter oamere nostre subleetos atque in singularem eiusdem camere
protectionern traditos esse, igitur vobis per presentes committimus fír-
missime, ut illos cíves et inhabitatores vestros, qui, ut prefertur. adver-
sus dictos judeos ob premissam fassionis occasionem sint concitati, ab
eorum furore et male agendí voluntate ita cohibeatis, ne vel quippiam
temere aut citra debitam et verarn negociorum cognitionem in eos atten-
tant. Si quid autem quacunque ratione et causa contra illos agere se
pretendunt, id coram prefata camera nostra exequi debeant, ubi uni-
cuique ex parte eorum judeorum et justictam admínístrabítur, secus
igitur nulla ratione facturi. Presentibus perlectís exhibenti restitufis.
Datum Vienne, decima octava die Januarií, anno domini 1539.

Ferdinandus.
Albertus prepositus.
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Ad judicem et cives Thírnavienses ne judeos preter [uris cognítio-
nem impediant.

Hátlapon ez egykorú feljegyzéssel: presentata 22. Januarii.
Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 182-3.

220.

1539. február 18. Galgóc. Kriva Simon galgóci várnagy felszólítjg, a
nagyszombati tanácsot, hogy másnap korán reggelre küldjenek át ·hoz-
zájuk két tanácsost, akik jelen legyenek annál az itélkezésnél, amelyet
Rufus zsidó özvegye felett tartanak, aki, hogy megbosszulja férje fel-
akasztását, cinkostársaival az elmúlt héten egyszerre három helyen fel-

gyújtotta Galgócot.

Prudentes ac circumspecti domini et amici honorandi salutem et
nostri debitam commendacionem. Hiis diebus paulo ante preteritis con-
tigit, quod uxor judei Ruffi, qui nuper hic suspensus est, volens mariti
sui suspendum vindicare, conduxit mulíeres duas senes et cum illís,
puel1am unam, ut oppidum Galgocz domini nostri gracios:i'ignis incen-
dio in nichilum et in einerem convertissent, Ita tamen egerunt, quod
una dierum inoendia tría exorta erant, videlicet feria quinta proxime
elapsa (febr. 13.). Pro quarum tam grandi scelere die crastina jus est,
justicia celebnabitur, quapropter rogamus dominaciones vestras, qua-
tinus die crastino mature ac tempestive cives juratos duos ad nos mit-
tere velitis, ita enim voluntas est domini graciosi, videlicet locumtenentis
regie maiestatis, Quam felicissime easdem valere optamus. Ex castro
Galgocz, feria tercia Carnisprivii 1539.

Simon Krywa eastellanus eastri Galgociensis.

Kívül: Prudentibus ac circumspecfis dominís judici et juratis civi-
bus civitatis Thyrnaviensis etc., dominis et amicis honorandis.

Nagyszombati városi levéltár, Missiles, Karton 1. - 1539.
Papiros, vízjegye: körben horgony, felette hatágú csillaggal, zárlatán zöld

viaszba nyomott ovális alakú gyűrűspecsét töredékével.

221.

1539. február 19. előtt. Nagyszombat város közönsége arra kéri Ferdi-
nánd királyt, hogy a felhozott indokokra tekintettel szabadítsa meg
uárosukat a zsidóktól, hogy miként ez Pozsony és Sopron városoknál

immár bekövetkezett, ők is az emelkedés útjára léphessenek.

Sacratiesima regía maiestas,
domine, domine nobis clementissime!

Mayestas vestra regia dignetur gratiose in memoriam revocare,
quod armis superieribus elapsis sacre regíe mayestati vestre oppres-
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siones, damnaque incommoda, quibus nos fideles cives et incole
civitatis mayestatís vestre Thirnavienses a multis annis a judeis in
ípsa civitate vestre mayestatís agentíbus afferri, in certis articulis hu-
militer declaraverímus atque supplicaverimus, quatinus eadem ma-
yestás vestra dignata fuísset eosdem judeos e medio nostri alienare et
evellere. Cum itaque hec nostra supplicatic tunc temporis apud sacram
mayestatem vesteam effectum non sit sortita, iterum accedimus in eius-
dem mayestatis vestre presenciam supplicatumque humillime, ut intel-
lectis nostris miseríis et extremis gravamíníbus, que ab ipsis judeis nobis
inferuntur, suntque serío sequentis detectí, sacra mayestas vestra, tan-
quam rex justíssimus et dominus noster gratíosíssimus dignetur eisdem
nostris calamitatibus iam tandem gratioso animo compati, eisque nos
liberos ac posteritatem nostrarn eximere dei víventis, eiusque justicie
primum, tandem nostre perpetue Iidelitatís intuitu.

Iidem judei Thirnavie residentes non modo nostre religionis obdu-
rati hostes, verum nostri, Iíberorumque riostrorum etiam ante multos
annos cornperti et agníti crudeles necátores et sufferatores anno abhinc
tertio elepso unum puerum, coricivis nostri filium, occiderant, sangui-
nemque eius innocentem suffocarunt more ipsorum judaico perversis-
simo, quod seelus quorundarn forte complicio hactenus relatum, ne ex
justo dei judicio máneret impunitum. Diebus iis preoedentibus per
quendam judeum in Galgocz oppido spectabilis et magnifici domini
comitis Alexií Thurzo Iocumtenentis vestre regie mayestatis sacre ob
furticinium juris sententia patibulo affixum est confessum et evulga-
tum atque iam denuo per alios quosdam judeos huíus pueri necís misere
patrátores et complioes vinctos in autoritate prefatí domini Iocumte-
nentis confessum et recognitum, prout sacra regia mayestas vestra rei
huius veritatern c1arius ex verbis iamf:ati domini comitis Iocumtenentís
sui agnosoere poterit. Quapropter rex sacratissime et domine gratiosis-
sime supplicamus eidem enixius, ut eadem dignetur illos omnes judeos,
qui fuerint dicti pueri ínterempcíonis authores, complíces, patrátores et
consentientes, legitima ac justa pena puniri demandare.

Ob simile quoque soelus fuere omnes [udei anno superieri elapso
in Bozin combusti et penitus eradicati, tanquam idem omnes consen-
tientes, rei et fontes, uti testatur prooessus contra eosdem judeos ex
fassionibus ipsorum juridice habitus, quem presentibus una in auten-
ticrem rei veritatern porrigimus, ,

Sed etiam propter idipsum scelus ante certos annos elapsos per
judeos Thírnavienses patratum compertum memoríe hominum adhuc
constat, hic Thirnavie certos judeos juxta sententíam juris supplicio
esse affectos et punitos.

Unde nobis nullo modo convenit cum horrricidis neoatoribus et
suffocatoribus simul mariere et habitare, non enim casu hoc agemus
sceleris per judeos medernos aliosque, quos huiusmodi maleficia per-
petrasse, ob eaque juridice condemnatos civitatibus et oppidis quamplu-
rimis tam huius regni, quam aliorum omnino eíectosque penitus evulsos
esse constat, committí solet, sed ex quadam secte sue necessitate, unde
quemadmodum moderni et priores rei, sic et eorum posteri Christiana-
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rum innoxiorum occísores, suique sanguinis abominabiles celaturos
fieri student.

Huc accedant alia plurima facinora, sceleraque execratam hane
judaicam gentern tenentia, ut est ex usum vivere, rapinis et furto ablata
emere, celare et iterum vendere et nisi hec eis impune fuissent hactenus
contra dei et religionis Christianae leges concessa, non tot homicidia,
deperdationes et furticina committerentur, immo et ipsi soli [udei subla-
tis his malis potius ad religionem nostram Chrístianam, pietatem nost-
ram cernéntes conversi fuissent, a quo vel maxime eos antefatus est
dictorum malorum eis liber usus.

Sunt denique et complures ex eis fures et furum hospites reperti,
de quo testatur novissima judei in Galgocz suspensio ac aliorum trium
judeorum anni solummodo preteriti in Za.ko1czadetentio ob furtum
commíssum.

Item judei in oivitate existentes non modo exhauriunt facultates
civium et inhabitatorum, verum et questum ac negociationem occlu-
dunt, easque omnifarie movere questus preveniunt, emunt merees,
coemunt res mechanicas et iterum vendunt, hocque sub pretextu viliorís
precií, nam prestarrt res et meroes suos civíbus, immo etiam exteris
nomine mutui ac usuram duplicem ac triplicem prius rej crediti ap-
ponunt. Deiride debitere simplices et doli inscií solutionem differunt,
computant summam capitalem et usuram insimul, facientes unam sum-
mam capitalem, haneque non petunt, nisi iterum tantum usure accre-
verit, quanti erat summa hec secundaria capitalis, deiride impetunt de':'
bitores et vexant pro solutione. qui cum non solvendo aliunde, cogun-
tur vel dornos aut vineas aut alias res suas imposture judeorum huius-
modi tradere, seque, uxores et liberos necessario victu spoliare.

Iidem judei prebent potiorem ocassionem domesticis et familie
civium, quominus sunt fideles, quam deberent, nam judei suggerunt eis,
ut aliquid rerum alienent dominis vel hospitibus, quas res ita ex judeo-
rum instínctu alienatas ipsi [udei levíssimo precio ernerit et celant, immo
si aliqua res male alienata apud judeas reperitur, nulli punitioni inten-
dunt subesse, quam mererentur, tanqu:am celátores et hospites furto-
rum, immo ex jure eorum ad nominandum furern sese terieri ex liber-
tate eorum aiunt.

Ob eorundem judeorum inter Christianos residentiam, signanter
in civitatibus complures cives et incole facultates suas in ludos, temu-
lentiam et alía Ievitatis genera expendunt et dilapidant, eo quod judei
avidi etiam vilissimi Iuerí ad quaslibet res pecuniam mutuant vel venum
faciant et nisi judei essent, tales facultatum suarum dilapidatores apud
Christianos nem semper ad libitum pecuniam impetrare possent, immo
vererentur a vicinis et notis petereet potius labori incumberent.

Procul dubio etiam sentiunt et fatebuntur omnes civitatis huius
regni, signanter inter liberas vestré mayestatis Posonium et Sopronium,
rem ipsarum publicam non in modioam aucticnem tendere oepísse ab eo
tempore, quo judeí e medio sui sunt expulsi et alienati, idque nobiscum
procul dubio brevi futururu speraraus et alioqui pene impossibili fieri
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posse judicamus, ubi hec impia, deo et omnibus hominibus odiosa gens
emedio nostri tolletur.

Insuper cum communis lex postulat, ut universí malefacteres ex
omnibus bo!I1ÍSet pacificis etiam ob levius crimen evellentur et punian-
tur, quare non similiter vel magis sint iidem judei, manifesti homicidi
perdendi.

Predictis omnibus sacratíssíma mayestas regia intellectis et gra.•.
tiosissime perpensis iterum eandem suppliees quam humillime oramus,
quatínus dignetur hane nostrarn supplicationem [ustíssimís ac manifestis
ex ratíoníbus extreme I1JOS necessitabern exaudire et effectuí deman-
dare, ut talia scelera eius [udaice gentis deinceps sint deputata atque
sublata, neque deinceps contirigat sanguinem innocentem ad deum jus-
tum vindicem vocíferare, nosque fideles perpetui vestre mayeetatís ab
huiusmodi hostibus', qui non modo, sed etiam substantiam nostrarn in-
eessanter exugunt, verum et sanguinem absorbunt, eliberati rebus nost-
ris tranquillius et para tius consulere atque eidern sacratissime regie
mayestati, illiusque divís suceessoribus commodius inservire valeamus,
expectantesgratíosíssímam relatio nem.

Sacratíssíme regíe mayestatis vestre perperui fideles subditi

humiles: judex, jurati elves et tota communitas civitatis
Thírnavíensis,

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 156-159.
Ennek a folyamodványnak egyik rövid fejezetét már közölte Hajnik Imre

a MZSO 1. 313. sorszáma alatt.

222.

1539. március 29. Bécs. Thurzó Elek királyi helytartó másolatban közöl-
véri a nagyszombati tanáccsal Ferdinánd király rendeletét a maga részé-
ről is meghagyja, hogy a városukból kiűzött zsidók kooeteléeeinek be-

hajtásában legyenek segítségükre.

Prudentes et circumspectí domini amici nobis honorandi salutem
et commendacionem. Quid in fac1lojudeorum maiestas regia nobis scri-
hat, [ubeatque, ex contentis Iitterarum sue maiestatis intelligere potes-
tis, quarum tenor hic est: (Ferdinánd király oklevele már közölve a
1l1ZS0 1. 353. sorszám alatt.) Cum itaque intelligatís in hac parte men-
tem et voluntatem regie maiestatís, domini nostri clementissimi, horta-
mur VOS, ut iuxta commíssionem eiusdem debita judeorum emedio
vestri per omnia oriera et gravamina exigere faciatis, sitis eciam auxílío,
ut et a forensibus exigere possínt; Valere optamus. Wienne, 29. Marcii
anno domini 1539. C Alexí Thomes . XlUS wrzo

Iocumtenens regíe maiestatis etc.
Kívül: Prudentibus et circumspeetís domínís judici, juratisque civi-

bus civitatis 'I'hyrnavíensis etc., amicis nobis honorandis.
Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 176-7.
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223.

1539. április 28. A pozsonyi tanács előtt Mandel zistersdorji zsidó kép-
viseletében Marian zsidó 115 rajnai forintot követel Diemer Erzsébettől,
aki különböző kifogásait adja elő. A tanács 45 napi haladékot ád az
asszonynak, mely után ha a zsidó ismét előállna kérésével, úgy igazságot

fog nyerni.

Eodem 1539. Marian jud annstat eless Mándel juden von Zissters-
dom erschin gegen vndt wider die Elízabeth Diemerin, beklaget sy vmb
ain benante geltschuld innhalt ains vnuermaílígten schuldpríeff, nem-
Iich ainhundertfunffzehen gulden Reinisch, der verlesen warde, Bege-
ret der jud die Elisabeth zur bezallung ze halten. Elizabeth antwortet,
wissenlich were, dass sy aller schulden halben, darvmben sy sich neben
dem Prosper verschriben, inn entlicher handlung stunde, als sy ver-
hoffet, sich auss allen obligacionen zu entheben. So were auch sy mit
iren schwestern dergueter halben noch strittig. Er sollte derzeit erwar-
ten. Wurde erkhent, class sy andere glaubiger bezalln 8'0It,wurde sy in
auch bezalln muessen, so weit ir guet raíchen. Als aber der jud zuuor
auff die übermass der gueter sein verpott gethon, die gueter noch strit-
tig, ist erkhant worden, das das verpott also inn seiner krafft beleiben
solt. Wurde nach erőrterung der sachén was von den guetern über-
pleiben, darzu möcht er seinem verpott nach steen. Der jud füel von
dem verpott vnndt begeret iren leib ze halten, solang er bezalt werden
möcht. Die Elisabeth allegieret die freihait. Ist ir gestat sich darzu be-
helffen, der jud 8011nach aussgang der freiung widervmben erscheinen,
werde ine die gerechtigkhait wider die Elizabeth alssdann mitgetailt
worden,

Pozsonyi városi levéltár, 1539-1548. évi Actionale protocollum 6/a.

224.

1539. júnf,us 23 körül. JÓkő. Dejtei István és Szenji Mihály, jókői vár-
nagyok Nagyszombat város tanácsához, melyben jelentik, hogya felső-
dubovai Peiras, a jókői uradalom jobbágya, megfizette adósságát Jakab

zsidónak, melyet esküvel és tanúkkal igazolt.

Przizen a Iasku vzkazojem vassy milostti, vyborni pani, przijitele
a sanssede nassy mily etc. Oznamujem vassy milostti, czo se dotejcze
czloviekrachudyho z Horniho Dwbowyho, -jmenem Petrassa, pana jeho
mílosttí nassyho, zie byl jednu chvilu vypossczal dvu z1atych od Zyda
Gakvba. Za nieho byl slibil Lvkacz Bl:asatowiczze Sspaszynecz. Potom
ten jisti Lvloaczze Sspaczynecz tak pravi, zie by dal za nieho ty penize
a na tomto czlovieku Petrasowi chcze postihat svyho. Alie illy vassy
milostí zadamy, jakozto sausedov nassych milych, zie byste vasse milostt
tomu raczyli vieryt, zie ten jisty Petrass z Horniho Dwbowho, poddany
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pana jeho milostti nassyho, zaplatil tomu Zydv a na to ma sviedomie.
A pred narni vyzna.l pod prysahu, zie je zaplatil, a to nejprv Jakwb
Kowaczowicz z Desticz, Petro Mraczkowicz z Desticz, Petrassow syn
Gwryk Blaho, take jeho syn z Dwbowyho Ondreg. jeho syn. Protoz my
vassy milostti ziadame, zie byste vas&y milostti tamu raczyli vieryt.
Jestlizie by vassy milostti na tom dosti nebylo na tomto psani nassym,
zie on chcze vassy milosttí zyve sviedomi postavit. Y vieryme vassy
milostti, zie to raczyte pre n:as udielat, My zase pro vassy milostt, czoz
bude moznyho, chczyme radi udielat. Dan na Dobry Wodie v pondieli
pred s. Janem.

Jsstwan z Destícz aMihal (z) Seníe-
uredniczy na Dobry Wodie.

(Na rube) Vybornym panom, panu rychtaru z konczely miesta.
Trrrawy przijitelom a sausedom nassym milym.

Jóindulatornat és szerétetemet küldöm kegyelmeteknek, kedves ba-
rátunknak és szomszédunknak etc. Jelentjük kegyelmeteknek. ami egy
Petrass nevű felsődubovai szegény embert illeti, ki kegyelmes urunk
alattvalója, hogy egyszer Jakab zsidótói két aranyat vett kölcsön. Jót
állott érte bizonyos Blasatcwiez Lukács Spácáról. Azután később ugyan-
ezen a Petrasson szeretné a sajátját behajtani. Mi azonban kérjük ke-
gyelmeteket, mint kedves szomszédunkat, hogy szíveskedjék elhinni,
hogy ugyanez a felsődubovai Petrass, kegyelmes urunk jobbágya vissza-
fizette ezt a pénzt annak a zsidónak és erről bizonysága van. És előt-
tünk eskü alatt vallották, hogy ő azt vísszafizette, elsőnek Kowaczowicz
Jakab Dejtéről, Mraczkowicz Péter Dejtéről, Petrass fia Blaho György,
valamint annak András nevű fia Dejtéről, Ezért kérjük kegyelmeteket,
hogy kegyeskedjék mindezeket elhinni. Amennyiben pedig ezen leve-
lünk nem lenne elegendő kegyelmeteknek. úgy ő kegyelmeteknek el
akarja küldeni élő tanúit. És hisszük, hogy kegyelmetek ezt megteszi
érettünk. Mi viszont kegyelmetekért mindent örömmel megteszünk. amit
csak lehet. Kelt Jókőn, Szt. János előtti hétfőn.

Dejte-i István és Szenj-í Mihály,
jókői officialisok.

(Hátlapon): Nagyszombat város bírájának és tanácsának, kitűnő
urainknak, kedves barátainknak és szomszédainknak.

Eredeti papíron, zárópecséttel, Nagyszombat város levéltárában, f, Missiles
1538-1539.

Kiadta Varsik: i. m. 209.
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225.

J539. augusztus 31. Galgóc vára. Thurzó Elek királyi helytartó arra kéri
Sauezer Jakab nagyszombati városbírót, hogy Maczedóniay özvegye
által a nagyszombati zsidóknál elzálogosított arany és ezüst tárgyait

váltsa magához.

Prudens et círcumspeete amice nobis honorande salutem. Domina
relicta Maczedonay racione reverendíssimi domini episcopi Transsil-
'vani, dornini Nicolaí Gherendy ex nostra peticione impignoraverat quas-
dam res aureas et argenteas judeis pro florenis centum. Rogamus vos et
nichilominus hortamur, velitis res íllas ad manus vestras, tanquam ad
.manus communes recipere, ne judei secum auferant, infra enim paueos
dies redimentur. Iterum hortamur, seeus ne feceritis. Ex arce nostra
-Galgocz, ultima Augusti 1539.

Comes Alexius Thwrzo Iocumtenens regie maíestatís etc.
Kívül: Prudenti et circumspecto Jacobo Sawczer judici civitatis

"I'hyrnaviensis etc., amico honorarido.

Országos Levéltár. Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 152-3.

226.

.1539. szeptember 3. Galgóc vára. Bethlenfalvi Thurzó Elek országbíró
-és királyi helytartó ismételten felszólítja a nagyszombati tanácsot, hogy
.azt az aranyláncot és kupát, amelyet megbízásából Maczedóniay öz-
vegye zálogosított ei a városukban lakó zsidóknál, váltsák ki, mert ők

tudják, hogy a zsidók kiűzésük után hol tartózkodnak.

Prudentes et circumspecti amici et vicini nob:is honorandi salutem!
In proxim:is nostris litteris rogaveramus vos, ut quoddam pígnus, cathe-
.nulam videlicet auream et cupparn, que domina Macedomay ex nostra
voluntate propter quandam arduam, qua tunc urgebamur, necessitatem
-evitandam judeis in pignus dederat, r.edimeretis. Quarum rerum propter
judeorum preproperam abieionern redempcio in hunc usque diem dilata
est, quod profecto, cum intelleximus, moleste tulimus. Hortamur igitur
et rogamus amicicias vestras, quatenus acceptis presentibus emedio
vestri unum cum pecuniis, cum sciatis, ubi substiterint, post eos mitta-
tis, qui dictas res redimere et ad vos reportare possit, homínem, quas
tamdiu, donec pecunie, quibus eas redemeritis, vobis restitute fuermt,
apud vos reservetis, nam alíoquin, si quid dampni, quod Deus avertat,
paciemur, id vobis et nemini alteri imputabimus. Reliquum est, vos
felicissíme valere optamus. Ex arce nostra Galgocz, tercia Septembris
anno domini 1539.

Comes Alexius Thurzo de Bethlenfalwa
judex eude et Iocumtenens regie maiestatis etc.
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Kívül: Prudentibus et circumspectís judici et jurafis civibus civi-
tatis Thyrnavíensís etc., amicis et vicinis nobis honorandis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 174-5.

227.

1539. A nagyszombati tanács előtt a városból távozásra kényszerített
zsidók megbízottai bevallják, hogy azért, mert Peregi Albert pécsi pré-
post stb. a király őfelségétől számukra személy- és vagyonbiztosító ok-
levelet szerzett, neki és utódainak ajándékozzák a zsinagógát, amely a
Zsidó-utcában néhai Nissei és Nyitrai Izsák zsidók házai között fekszik.

Nos judex, juratique cives civitatis Tírnaviensis memorie commen-
damus tenore presencium universis, quibus incumbit, significantes, quod
in nostrarn aceedentes presenciam providi Jasa Budensis, Orozlan,
Fodor, Isak, Olaz, Jacobus gener predicti Oroz1an, Wolfgangus, Far-
kas, Simon gener condam Simonis Glaser, alter Simon de Galgocz,
Abraham gener Jacobi, Joseph Fokhagmas et Jacobus filius condam
Moyse onera et quelíbet gravamína tam cetererum omnium et singu-
lorum judeorum similiter alias hic Tírnavie commorancium, quam
«iam eorundem ac suorum propriorum prolium, proximorum et con-
sanguineorum, aliorum deníque quorumcunque, quos subsequens con-
cernit aut in futurum respioere videbitur negocíum in se ipsos assumen-
tes sponte et uniformiter hane fecerunt fassionem, quod ex quo dec-
reto sacratíssime regie maístatis, domini nostri clernentissimi, omnibus
judeis hic residentibus forert iniunctum, ut domibus et hereditatibus in
ipsa civitate habitis Iibere venditisseu quibus maluerint, collatis sese
ex eadem civitate trans ferre et migrare tenerentur, habentes igitur
respectum síngularís beneficii et patrocinií reverendi domini Alberti
de Pereg prepositi Quinqueecclesiens.is, prefecti camere ac consiliarií,
secretarii dicte regíe maíestatís, quod idem dominus Albertus preposi-
tus in causa eorundem judeorum, ob quam presens transmígracío e civi-
tate orta extitit, signanter tamen in expedicione et condonacione litte-
rarum pm tuícione vite et bonorum suorum per ipsarn regiam maíesta-
tem eisdem judeis concessarum preetítísset et in huíusmodí patrocinii
recompensam preneminati judei ex pari voto et consentanea, liberaque
ceterorum judeorum huic abeuncium voluntate templum seu sinago-
gam eorum hic in civitate in platea judeorum vooata versus plagam
orientalem in vicinitatibus domorum ab una condam judeí Nyssel, ex
alia vero partibus judei Isak de Nitria fundatam et adtacentern cum
omnibus aliis structurís, edificiisque et utilitatibus ad eandem sinage-
gam de jure et ab antiquo pertinentibus memorato domino Alberto de
Pereg preposito, suisque heredibus et posteritatibus univers is donassent,
dedissent et jure perpetuo irrevocabiliter contulissent, immo donarunt,
dederunt et contulerunt coram nobis nil juris vel proprietatis sibi ipsis
seu heredibus et posteritatibus ipsorum in eadem sinagoga et pertinen-

203



228.

ciis eius reservantes. In cuius rei memoriam et firmitatem ad raciona-
bilem ínstancíam ipsíus domini Alberti prepositi has litteras sub sigillo
civitatis nostre eidern duximus conoedandas salvo tamen jure et liber-
tate civitatis. Datum.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 164.

1540. január 15. Kőszeg. Jurischicz Miklós Kőszeg zálogbirtokosa, csá-
szári és királyi tanácsos és kamarás, Krajna főkapitánya arra való tekin-
tettel, hogy Kőszeg városa az évi Szent György napján fizetett 39 font
dénár haszonbérüket önként 50 font dénárra emelték fel, azután a.
török-ostrom idején vitézül viselkedtek, hozzájárul ahhoz, hogy ezen-
túl a városukban csak két zsidó család lakhassék, míg a többinek tá-
7Joznia kell, végül a sajáttermésű borukat a városba szabadon beszál-

líthassák és megihassák.

Herrn Nick1as Jurischüczen selligen verschreibung gegen N. ·rich-
ter, rath vnndt gemain zü Günns,

Ich Nicklas Juritschücz freyherr zu Günss, Römisch khuniglichen
maiestets etc. rath vnnd camerer, lantsshaubtman in Crain, bekhén für
mich vnnd mein erben vnnd nachkhummen mit disserm príef, nachdem
mein lieb vnnd getreü richter, rath vnnd gemain alhi czu Günns Iannge
zeit herr geen hof jahrlich zu Sant Geörgen tag neünvnnddreyssig
phundt phenníng gaabgelt gedient, dieweill aber ein guete zeit herr
vili [uden alhi angesessen gewest vnnd vmb dass ich ali judischait biss
an zwen, nemblich den Hatschl .arez juden vnnd den Muschl Hatschl
juden von seiness vattern getreüen dienst, so er geen hof gehen hün-
weit von der statt Günss geschefft vnnd vmb das ich die purgerschafft
vnnd gemain alhie den pauwein jahrlich drinkhen allerdingss begeben
hab, so hat mier gemaine statt alhi czu den neunvnnddreyssig phunt
phening noch ainleff phunt phenníng, dass bringt funffczig phunt phe-
níng, jahrlich jederezeit zu Sant Geörgen tag mir, meinen erhen vnnd
nachkomen gen hof zu vérrichten bewíllíget, derrmach bereéde ich für
mích, meine erben vnnd nachkhumen den bemelten meinen purgem
vnnd vnterthanen czu Günss vmb ihr getreü wolhalten in der dürki-
schen belegerungss vnnd der vorangeczaígten ainliff phunt halber. das
sie hínfuron zu ewigen zeiten aller paauwein von hof in die statt zu
ligen ader zu drinkhen frey vnderlassen sein sollen vnnd sonderlich
soll ausserhalb der bestimbten zwen [uden tczt noch hinfiran czu kei-
ner zeit kein anderer jud oder judischait czu ihnen hereíngelassen noch
genomben werdten in khain weeg vnnd die heusser, so die judischast
beschessen vnnd innengehabt, sollen wider bey gemainer statt bleiben,
die sollen vnnd mügen sie wider stifften vnnd besiczen ohn mein vnnd
menigelíchss wíderreth alless ohn gefertte. Der czu gueter sicherheit
gib ich der purgerschafft dissen prief mít meinen eugen Iürgedruckten

204



pettschafft verferdigt, Bescheh:en zu Günss, den funffczehenten tag
.Jenuáry in aintaussent fünffhundert vnnd in den vierczigísten jahr.

OL. Esterházy hg levtár. Rep. 65. p. 30. (385. csomó.)
1569. évi másolat a köszegíurbariumban.

229.

1540. április 21. Pozsony. A magyar királyi kamara felszólítja a nagy-
-szombati tanácsot, hogy a városukból kifi,zött zsidók helyett a múlt
évre és a folyó évre 100 forint aq,ót [izessenek meg a most következő

Szent György napra.

Prudentes et circumspeeti domini et amici dilecti salutem pluri-
mam. Scimcs vobis omnibus notum esse, vos pro censu judeorum, qui
anno praeteríte sunt istinc expulsi, ex deliberaclone consalii regiae
maiestatis debere ad singulum quodque festum beati Georgii martíris
ultra veterem et consuetum civitatis alíum censum salvere quinquaginta
florenorum, quos debuíssetís quidem et anno praeterito persolvisse,
sicuti licet ex litteris regíae maiestatís elicere, pepercimus tamen tunc
vobis propter ducentos íllos florenos, quos tum ma:iestati regiae sol-
vistis. Quia vero negocia magna nunc sunt et gravia, quae non aliter
nisi pecuniis expediri queant, hortamur domin:acionesvéstras et easdem
nomine regiae maiestatis requirimus, velint et praesentis et praeteriti
anni censum florenos centum facientes ad hoc instans festum divi
Georgü martírís ad carneram absque mora, dilacione et difficultate
mittere. Optamus dominacíones véstras valere. Datum Posonii, 2l.
Aprilis anno domini 1540. Sacrae regiae maiestatis etc. camerae

praefectus et consiliarti etc.

Kívül: Prudentibus et circumspecfis domínís judici, juratásque ci-
vibus civitatis Tyrnavíensis, amicis dilectis..

Nagyszombati városi levéltár, Oklevelek nr. 3:13.

230.

1540. június 4. Mandl zistersdorfi zsidó a pozsonyi tanács előtt Diemer
Erzsébettől a pénzét követeli. Az asszony nem jelenik meg a tanács
előtt, mire a városbíró utasítást nyer arra vonatkozólag, hogy az asz-

szonyt az adósok börtönébe vesse.

Eadem die Mandl jud von Zisstersdorff hat fürgefordert die Elisa-
beth Diemérin seiner geltschuld halben, die nit erschinen, Hat klagt zu
iren person vndt sy zur bezallung ze halten begert. Ist ime beschaid
eruolgt, dieweill sy nit erschienen noch anhaims betreten werden müg,
soll her richter in nach stellen Iassen vndt zur gefengkniss ze pringen.

Pozsonyi városi levéltár, 1539-1548. évi Actionale proto collum 59/a.
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231.

1540. július 9. A pozsonyi tanács előtt Mandl zsidó ismét a pénzét kéri
Diemer Erzsébettől. Az asszony elismeri a tartozását, de fizetni nem
tud, mert mindene Le van foglalva és per alatt áll. A zsidó szívesen
engedné szabadon kezesség mellett, de kezest állítani nem tud, mire

börtönbe kerül, ahol minden napra egy patzent kap.

Feria 6-ta in octava Visitacionís Marie 1540. Mandl jud ist persön-
lich erscheínen gegen vndt wider Elisabeth Diernerin. Elizabeth ist der
schulden, darumben sy vom juden gefengkníst worden, gestendig ge-
wesen, hatt fürgeben, sei ine zu bezalln vrpietig so vndt wann sy ire
gueter, so alle vndt jede inn verpot, mit dem rechten, darinmen s'y
stunde, ledig machet. Verhoffet, k wurde lufft gegeben werd en piss
solchenn ende gemacht. Der jud hat sy wellen auff porgschafft auss-
Iassen, damit sy irem rechten ausswarten möcht, doch das sy alsdann
sich widervmben inn die gefengkníss stellet. Die Elizabeth hat nit porg-
schafft thon wissen, sy hat der judt im ledig sagen welln. Ist vil mit
ime gehandelt worden inn der guet, Ist auff der gefengkniss verhart mit
erpietung, wie sich gepür ausszehalten. Ist erkhant in alle tag ze geben
1 patzen.

Oldaljegyzet: Geltschuldt halben gibt man ainem geíangen 1 tag
ain pazen.

Pozsonyi városi levéltár, 1539-1548. évi Actionale protocollum 70fb.

232.

1541. maJus 5. - július 20. Nagyszombat város a zsinagóga fejében
két részletben 150 forintot fizet ki, míg Bertalan szűcs a megégetett és

a kiűzött zsidók után 25 forintot kap kézhez.
A nagyszombati városbíró Pozsonyban jár a zsidók évi 50 forint adója

miatt, mely alkalommal 87 magyar és 2 bécsi dénárt költött el.

Exitus pro sínagoga,
Per dominum Thomam misi pro eadem florenos quinquaginta et

per dominum judicem dati sunt domino preposito floreni centum, facit
summa florenos 1 1/2 c.

Exitus communis.

Item eadem die (sc. feria IlII. post Alexi) (1541. júl. 20.) [ussu do-
mini judicis Bartholomeo pellioni ad rationem debiti, quo civitas eidem
obiigatur pro solucionis debitis judeorum combustorum et expulsorum
superiori accommodati exposuimus fl. XXV.
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Exitus domínís in negociis civitatis ambulantibus.
Item feria quinta post Philippi et Jacobi (1541. máj. 5.) domino

judici Posonium ambu1anti ratione census et florenorum 50 pro censu.
judeorum portanti exposuimus ochintaller (= Joachimtaller) IlII, re-
portavit iterum de eisdem II florenos 75 denarios, comsumpsit denarios.
LXXXVII Viennenses II.

Nagyszombati városi levéltár, Rationes camerae 1541. - 23., 26., 60.

233.

1541. maJus 18. A pozsonyi tanács úgy dönt Mandl zsidónak Diemer:
Erzsébettel szemben fennálló adósságában, hogy a tőkekövetelés bor-
ban fizettessék meg. A kamatok és a perköltségek megtérítése tekinte-

tében ismét a bírósághoz forduljon.

Feria 4-ta post Cantate 1541.Mandll [uden is auff begern bezallung
seiner schulden, so ime Elizabsth Diemerin zu thon, abschid gegeben,
dieweill Elízabeth ine mit parern gelt nit zubezalln soll, er vmb sein
haubtschulden mit den weinen, so verhanden, nach newlioher schatzung
beniegt werden. Vermaint er seins wuechers vndt expen(s) halben.
gegen ir spruch zu haben, soll ime daz recht wider sy mitgethailt
werden.

Pozsonyi városi levéltár, 1539-1548. évi Actionale proto collum 93fb.

234.

1541. július 11. A soproni városi bírói szék Pullendorfer Mihály kere-
setét Rainer Imre sütőmester ellenében Magerler és Kircher dűlőkben
fekvő két szőlő tárgyában elutasítja annál is inkább, mert beigazolást
nyert, hogy Rainer Imre e szőlőket terhelő 50 font dénár zálogösszeget

József kismartoni zsidónak kifizette.

Abschidt zwíschen Michell Puellndorffer vnd Emerichen peckhen.
Zwischen herren Michaelln Puellndorffer burger zu Odnburg alls

elager an aínem vnd Ernerichen Rainer auch burger daselbs alls ant-
worter anders taílls vmb das gedachten Puellndorffer ermellten Rai-
ner von wegen ainer vorbehallten anfaíllung zwaíer weingiirten im
Mágerler vnd Kircher gelegen, mit wellchen es seinen stiefsun Cristoffn
Jager seiner muetterlichen erbschafft innhallt aines vertrags im ge-
dennckhpuech eingeleíbt, des datum steet an phintztag nach dem
Neuenjarstag anno etc. 22. (1522. jan. 2.) abgefertigt, guttlich ange-
sprochen vnd beclagt etc. geben die herren burgermaister, richter vnd
rate gemellter statt Odenburg nach gnugsamer vernemung vnd aígent-
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Ileher erwegung beder partheien furbringen disen abschidt: nemblich
-dieweill ermellter Ernerich Rainer mit ainer person dargethon, das sein
verforder Georg Schmidt, so auch in ongezaígten vertrag ein vertrags-
.man gewesen, gedacht zwen weiugarten von benenntem Jáger erkhaufft
vnd bezallt vnd aber Puellndorffer &0 lanng zeítt disen vorbehailt vnd
ansprach gegen ermellten Georgerr Schmidt vnd scinem nachkhomen
Emerichén Rainer nit zu enndt geturt vnd damit disen vorbehallt auss
seiner wurck:hung khomen Iassen zusambt dem, das mergedachter Rai-
ner sollch weíngartn von seínes vorforders erben an sich gelöst, dane-
ben naehdem dieselben zwen wedugarten zusambt ainem weiugarten im
Padner gelegen vnuerschaidenlich von gemellrem Puellndorffer yor dem
vbergangen vertrag dem Joseph judn, yetz zur Eísenstatt wonhafft,
vermog ainer verschreibung vmbain namhaffte suma gellts verpfenndt
vnd verschriben gewest, derwegen eebenennter jud auff sein clag vnd
anrueffen an sollch drei weingartn anfreitag nach Sebastiani in ver-
schinem 35. jare (1535. jan. 22.) angesetet worden, das allso offtgedach-
ter Rainer dieselben vmb 50 tal. den., so ime gleíchwoll wider bezallt
worden, von dem [uden zu ledigen, damit er seiner zwaier weingarten
nit entwert wurde, gedrungen worden, dannzumall ged.achte·rPuelln-
dorfferauch mit angezegner anfaillung stíllgehallten, so s'011 er Rainer
von solleher des Puellndorffer clage genntzlích absolvtrt vnd bemues-
sigt sein vnd ime sollen dise weingarten aUSsein erkhaufft vnd recht-
lich er&es8enguett wider meníglichs eirrtrag beleiben. Actum auf der
burgerschrann zu Odnburg, am XI. tag des monats July anno etc. 41.

Soproni városi levéltár, Protocollum ludiciarium ab anno 1533. usque annum
1565-tum 89-90.

235.

1542. július 18. - október 13. Nagyszombat város a polgáraitól a meg-
.égetett zsuio): követelései fejében két részletben 50 forintot vesz be,
míg ugyanakkor a kiűzött zsidók évi adója címén 50 forintot fizet a

magyar kamarának.

Introitus debitarum solutorum.
Item feria Ill. ante Nativítatís Marie (1542. szept. 5.) ab Egidio ad

rationem debitorum, quibus cives judeis combustis oblígatur, quos ipse
Egidius exegít, percepti fl. XL.

Item feria VI. ante Luce evangelíste (okt. 13.) ab Egidio ad ratío-
nem debitarum judeorum percepti fl. X.

Exítus communes.
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Item feria Ill. post festum Divisionis apostolorum (jul. 18.) censum
pro judeis expulsís soluti ad cameram fl. L.

Nagyszombati városi levéltár, Rationes camerae 1542. - 22., 24.

236.

1542. Jókő vára. Mocsonoki Albert, a jókői vár officialisa kéri a nagy-
szombati Hodkó Pétert, hogy adjon ki igazolást Kolár Mihálynak, úr-
nője jobbágyának, bizonyos szóbeszéddel kapcsolatban, mely szerint ő

eladta volna fiát a zsidóknak.

Vyborny panie a przitely mily! Pozdraveny sve vzk.azuji yakozto
przítelí svemu milemu. Da1e viediet vam davam, kterak dotkla niektera
recz tohoto ysteho Michala Kolare, chudeho czloveka pany nassy jeji
milosti, az jemu smel reknuti niekery czloviek, aby on byl sveho sina
Zydom prodal. Protoz on sie odvolava na svedomy na vassy milost a s
vami sie scheze vipravovat a ya vas zato prosim, yakozto przitele sveho
mileho, jestli by ste czo svedomi byli, aby ste mu vsedomy ven vidali,
nebo o tu ystu vecz mam ich dati pravem ohledat. A s tym day sie Pan
Buoh dobrze miti. Dan (z) zam:ku Dobrze Wody v pondieli "leta 1542.

Albert z Moczonoku
urednyk Dobre Wody.

(Na rube:) Vybornemu panu Petrowi Hodkowi, przíteli memu mi-
lemu v Trnawe przebyvayczimu bud dan.

Kiváló uraim és kedves barátaim! Üdvözleteinket küldjük mint
kedves barátainknak. Továbbá tudatom kegyelmetekkel. hogy bizonyos
Kolar Mihály szegény emberhez, nagyságos úrnőnk alattvalójához el-
jutott az a szóbeszéd, hogy valaki azt merte mondani, miszerint ő eladta
volna a fiát a zsidóknak. Ezért ő kegyelmed bizonyítására hivatkozik
és szeretne kegyelmeddel beszélni, és ezért kérem kegyelmedet, mint
kedves barátomat, adjon ki bizonyságot neki, mert ugyanezen ügyet
jog szerint kell elbírálnom. Isten éltesse kegye1meteket. Kelt Jókő várá-
ban, hétfőn, 1542.

Moczonokí Albert,
jókői officialis.

(Hátlapon) Adassék a kitűnő Hodko Péter úrn:ak, az én kedves
barátomnak, aki Nagyszombatban lakik.

Eredeti papíron, zárópecsét nyomával. Nagyszombat város levéltárában, f.
Missiles 1540-1543.

Kiadta Varsik: i. m. 259-260.
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237.

1543. február 21. Sopron. Pauer Tamás soproni polgár végrendeletében
elmondja, hogy édesatyja, László terhelve volt zsidóadóssággal, mely-
től nehéz munkával ő szabadította meg, miért is a Szent Mihály-utcai
házhoz és Pöltelsbau:mgarten dűlőben fekvő szőlőhöz a két nővérének

semmi joga nincs.

Item meinen zwaien schwestern. nemblich Elspethen, Niclasen
Kholbmhofers vnnd Dorotheen, Peter Harradlns hausfrawen, schaff ich
yeder ainen gullden Hungrísch in gollt. Will hieneben Iur khunfftig
stritt vnnd írrungen hiedurch zuuerhuetten von wegen des heuslens
in Sanct Michaells gassen vnnd ongezaigts weingarten im Polltlns-
paumbgarten, dene ich, wie obsteet, meinen sune versehafft, wellehe
bede stuckh von weillenndt meinem vattern Lasla Paurn selign her-
rurendt sein, vermellt haben, das yetzgedachter mein vatter seliger in
vasst grosse armuett khomen vnnd ein judngellter gewesen, darauss ich
ine mit meiner herten arbaitt erledigt vnnd ettlich jar nach meinern
bessten vermögen vnderhallten, so hab ich auch berurts heusl, so gar
slecht vnd dannzumall nit vili vber 4 W. den. werdt gewesen, erstlich
auf meinen cossten vnnd naohuollgundt, alls dasselb verprunnen, wie
villen bewísst, widerumb von newern auf mein darlegen aufferpautt
vnnd nichtsweníger den zinss von 5 tal. den., darumb es verphenndt
gewest, wellchen zinss ich vollgenndts auf den weingarten im Polltlns-
paumbgarten, so ich meiner hausfrawen geschaft, wie vermellt, genomen,
verricht, zusambt dem, das auch der annder weiugarten im Pölltlns-
paumbgarten zinspar gewesen vnd noch ist, das allso ernennte meine
zwo schwestern angeregts heusl vnnd des weiugarten halben zu meíner
hansírawen vnd meinem sune rechtlich gar nichts zu spréchen haben,
sonnder wo sryye derwegen mit inen erben wollten, inen hinzue schull-
dig sein wurden,

Soproni városi levéltár, Végrerideletek Lad. P. fasc. 1. nr. 5.

238.

1543. augusztus 5. - november 21. Nagyszombat város két polgárától
zsidó-tartozás címén egyenként 12 forintot vesz be.

Das gemain einnemen.
Item sonntag yor Laureriti (1543. aug. 5.) von dem Andre Hefftl-

mayr emphangen juden schuld fl. XII.

210



Item mitichen nach Elisabeth (nov. 21.) von dem Gilig tischler
emphangen juden schuldt fl. XII.

Nagyszombati városi levéltár, Rationes camerae 1543. - 2., 4.

239.

1544. július 6. Az esztergomi városbíró egy zsidóház után a nagyszom-
bati tanácsnak 50 forintot fizet.

Item sontag nach Sand VIrich tag haben wir von dem richter von
Grann vmb das hawss, das der juden ist gewest, haben daran empfangen
fl. L.

Nagyszombati városi levéltár, Rationes camerae 1544. - 3.

240.

;544. Nagyszombat város többek között azt is kéri a királytól, hogy
miként Pozsony városa, úgy ők is mentesüljenek a zsidók kiiizése óta
utánuk fizetett évi 50 magyar forint megadása alól, a város szegény-

ségére és a tűzvész pusztítására való tekintettel.

Sacratiesíma regía maíestas domine, domine perpetuo clementis-
'1sime:

Postremo vestra sacratássima maíestas dignetur gratiose in memo-
riam revocare, quod in anno quinto elapso, quamvis ad supplicationem
nostrarn deliberatao et commíssio maíestatís vestré sacratissime de judeis
universis olim in h:ac civitate maiestatis vesüre saeratíssíme comoran-
tibus ob quoddam crimen manifestum necati cuiusdam concivis nostri
per eos filii e medio nostri tollendis et eiiciendis sit exequutioni de-
mandata, tamen propter eorum dísoessum juxta íníunctíonem nobis
factam singulis annis ad carneram maiestatis vesfre sacratissime flo-
renos quinquaginta Hungaricales pendere cogimur. Quoniam autern tam
censibus ordinariis, quibus nos gravatos olim et obnoxios esse nescimus,
neque recordamur, quam etiam extraordinartis síngulís annís fuimus
gravati et taxatí, quoniamque civitas Posoníensís maiestaus vestré
sacratissime propter judeorum e medio eorum expulsionem nullo censu
annuo sit obnoxia, supplioamus vestré sacratissime regie maiestati,
tanquam regí et domino nobis perpetuo clementissimo, dignetur huius
civitatis sue maíestatis inopie et conflagrationis rationem habere, nos-
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que a pensione pretactorum quinquaginta florenorum libertati et exi-
mere gratiose, quod nos vestre maiestati sacratissirne ...

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 188-9.
A szövegnek nincs folytatása.

241.

1547. július 18. Sopron. Stockinger János soproni polgár özvegye Kata-
lin végrendeletében elismeri, hogy többek között József kismartoni
zsidónál és Hendl kismartoni zsidónőnél zálogtárgyai vannak, melyeket

fia, Nagy János váltson ki.

Item dem Joseph juden zur Eisenstart ein gurtl, hellt bei acht Iott
sylber vnd der porten, so gullden ist, per 12 sol. den. erkhaufft worden,
versetzt per 3 tal. den. Ist vngeuerlich VOT dreien wochen beschehen.

Item der Hendl judin zur Eisenstatt lennger dann yor ainern jar
versetzt ain sylber pecherl mit dreien ringlen per 3 tal. 6 'Sol.den.

Dise obverschriebne phanndt sein vili besser werdt, dann sy ver-
setzt worden, demnach soll mergedachter mein sune dieselben zeittlich
lösen vnd ínnebehallten,

Soproni városi levéltár, Végrerideletek Lad. S. fasc. 1. nr. 15.

242.

1547. augusztus 29. Sopron. Lang Egyed soproni polgár neje Ilona vég-
rendeletében felsorolja azokat az adósságokat, amelyeket első férjével,
Tiibrer Vid soproni polgárral vettek fel és ezek között több zsidó-

adósságról is említés történik.

Souill vnnd was aber die zeittlichen guetter belanngendt ist, khan
ich der warhaitt nach nit verhalten, das mir mein veriger hauswirt,
Veítt Tabrer sehger sambt den [ungen vnerzognen khindern souili
schulden, das weder ich mit meinen vatterlichen noch mutterlichen erb-
guett noch auch mein jetziger hauswirt, gemellter Gillg Lanng mit sei-
nem zubringen noch herrten arbaitt biss auf dise stundt dieselben nit
betzallen mugen, hinder sein verlassen, das wir allso noch schuldig sein,
wie hernach verschriben ist vnnd vnns bísshere derhalben auss den
schullden nie errtheben mögen, sonnder ains in dasannder geflickht;
damit wir vnns erhallten.
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Item dem Judl [uden zu der Eissnenstatt schuldig 34 tal. den.,
dauon wir wochenlich zu gesuech geben muessen 36 den. Wienner.
wirdt auf Michaelís ain jar.

Item dem allten Manusch juden 15 tal. den., gesuech dauon wo-
chenlich von 1 tal. den. 3 helbling, ist im dritten jar.

Item dem júngen Manuschen 10 tal. den., dauon wochenlich 15
den., ist bey drei jam.

Item dem Merchel juden 5 tal. den., wirdt auf Elisabeth drey jar,
dauon wochen1ich 10 den.

Item dem gemélten Merchel [uden an verschinen Sant Margateten
tag 2 tal. den., dauon wochenlich 4 den. Hatt derhalben zu pfanndt ain
schussl vnnd ain khandl.

Soproni városi levéltár, Végrendeletek Lad. L. fasc. 1. nr. 3.

243.

1548. december 22. Sopron. Papel Vid soproni polgár végrendeletében
úgy intézkedik, hogy Hermler dűlőben fekvő szőllejét 42 font 4 solidus
dénár vételárért Felber György megveheti, me ly vételárból 20 font
dénárt tőke, míg 2 font 4 solidus dénárt pedig kamat fejében ifjabb
Manusch kismartoni zsidó számára Böjtközépre a városházára fizessen

le, hogy így ez a tartozása kiegyenlítést nyerjen.

Item nachderu mir Jorg Felber in meiner weingartarbaitt etlich jar
here vill beístanndts gethon, so will vnd orden ich, damit er sich auch
dest stattlicher vnderhallten moge, daz ime mein weiugarten im Herm-
Ier nit hocher dann vmb 42 tal. 4 sol. den. auch vor allen anndern
khauffweise an alle verere beteurung zuestenndig sein solle dergestallt,
daz er an sollcher suma gellts auff Mittevasten schirist khomendt die
20 tal. den. vnnd dartzue die 2 tal. 4 'Sol.den., S'Ü ich zu derselben zeítt
dem jungen Manusch juden zw der Eisenstatt fur seinén gesuech schull-
dig wirde, auff dem ratthauss érlegen solle, wellehe 22 tal. 4 sol. den.
allsdann vnuertzogenlích gemellrem Manusch juden fur sein mir gJ€-
lichne suma gellts vnd gesuech zuegestellt werden sollen, dann die
anndern 20 tal. den. soll er auch gelegner zeitt zw verrichtung diss
meínen testaments vnd schulden érlegen. Daneben schaff ich auch ge-
melltem Felber zw aíner haussteur mein khlainen morser, dabei aber
khain stessl, zusambt dem gI'oosnen essíchvassl, so aber nit voll mit
essich.

Soproni városi levéltár, Végrendeletek Lad. P. fasc. 1. nr. 9.
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•
244.

1550-1580. A budai török számadáskönyvek a következő zsidókról
tesznek említést.

Budai zsidók:

Abraim (1573)
Arszlán (1571, 72, 73)
Deli Jahja (1573)
Hodzsa Jákob (1573)
Ibrahim (1571)
Iszák, Iszhák (1571, 72, 73)
Iszrail (1573)
Jahja, Jahjai (1572, 73)
Jahja Juzsa Kevekeszi (?) (1573)
Jakub (1573)
Jaszif (1571, 73)

Jusza (1572, 73)
Kara Musza (1573)
Karakas-oglu (?) (1571)
Manasz, Menasz (1572, 73)
Monachem (1572)
Musza, Muszi (1571, 72, 73)
Naftali (1572)
Naszan (1573)
Piri; Pid fiai (1573)
Sábán (1571)
Simon (1573)

Zsidók, helymegjelölés nélkül:

Abraham (1550, 51)
Abralm (1571, 73)
Arszlan (1551, 71, 72, 73, 80)
Aszaf (1551)
Atala (1580)
David (1551, 80)
Dzsemaid (1551)
Háj im, Háim (1551, 71, 73, 79, 80)
Ibrahim (1572, 73, 80)
Iszák, Iszhák (1571, 73, 79, 80)
Iszák Kohén (1580)
Iszmail (1550, 51, 73)
Iszrail (1571, 73, 80)
Jahja (1573, 79)
Jákob (1550, 51, 71, 72, 73, 80)
Jaszif, Juszuf (1571, 72, 73, 80)
Juzsa (1573, 80)

Juzsa Abraim (1573)
Kara Musza (1573, 79, 80)
Kösze (1572)
Liber (1580)
Májir, Mejir (1573, 80)
Menasz (1571, 72, 73, 80)
Mentes (1580)
Mufin (?) (1580)
Musza, Muszí (1551, 71, 73, 80)
Musza bin Mendes (1551)
Natari (1551)
Noá (1573, 80)
Papaz (1571)
Sábán (1571)
Simon (1571, 80)
Szolmon, Szülejmán (1573, 80)
Toder (1592)
Todoroz (1580)

Zsidók, helynév megjelölésseI:

Iszhák Nikebolu-i zsidó (1573)
Vács-i zsidó (1573)
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Zsidó tisztviselők:

Szálimun: 1558j59-ben Buda és Pest amil-ja. Április 19-től Báta amil-ja.
Ibn Jáfet: 1558-ban Kuvin (Csepel) szigetének amil-ja. 1558. szeprember

28-tóI Tolna amil-ja.
Kaleman bin Asir: 1559-ben Tolna amil-ja.
Szinán: 1560-ban Buda és Pest amil-ja.

Közölve: Fekete Lajos-Káldy-Nagy Gyula: Budai török számadáskönyvek.
1550-1580. Bp., 1962; török eredetije: L. Fekete-Gy. Káldy-Nagy: Rechnungs-
bücher türkischer Finanzstellen in Buda (Ofen). 1550-1580. Bp., 1962; A. Schei-
ber, REJ. CXXIII. 1964. 233-237.

245.

] 552. december 28. Rotfuchs Péter soproni kórháztemplomi plébános
végrendeletének végrehajtói feljegyzik, hogy az elhunyt plébános 2 tal-

lért kölcsönzött Baruch. zsidónak, akitől azt be kell hajtani.

Ausstandt der schulden, so in nammen herrn Petern zuersuechen
sein.

Nota, beim Baruch juden zwen taler, so ime herr Peter gelíhen,
zu ersuechen, facit 2 tal. 2 sol. 20 den.

Soproni városi levéltár, Végrendeletek, ad Lad. R. fasc. 1. nr. 9/2. jelzésű
irat 14. oldalán ..

246.

1554. január 26. Torony (Szombathely mellett). Bánffy István János
Batthyányhoz írt levelében említést tesz a toronyi kertről, amely a
Batthyányak birtokát képezi. Itt zsidó sírok találhatók, amelyeket

Batthyány bevettetett s a vadak szívesen legelik .

. . . nunc autern amenítatís illorum Judaicorum tumulorum, quos
M. D. V. in orto suo Thoroníensí erexit, herbisque conserere fecit, uti-
litatem cognoscimus, dum tales feras eius amenitate pasci percipimus.

Batthyány-lev. Miss. Guti Ország Magdolna. Közölte: Scheiber Sándor: Ma-
gyarországi zsidó feliratok. Bp., 1960. 77.
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247.

1554. november. Krakkó. Anselmus Ephorinus zsidó orvos levele Bárt ja
város tanácsához, amelyhez csatoltan orvosságot küld az ott dúló pestis

gyógyítására.

GOTTES GNODE SEY MIT UNS.
Noch freuntlicher erbittung rneiner gancz geflíszenen und willigen

dynst, wunsch ych ewer herlichkeith heyl und szelikeith ... wy mich
mich e. h. von wegen des, érszamenund weysen rotts czu Bartpha (Bart-
feld) noth angeredt und begehrt das ych eszellehe erczne y vor dy er-
schreckliche pestilencz, dy nicht al1eyn yn Ungarn und Sibenburgen
szunder sich auch nw umb uns merken lest, wolde beryten und czu-
schicken, welche ych herzlich gem czu thuen bereith bin, den allen den
von Bartpha alczeíthczu dynen byn ych von wegen meyner gutten hem
und freundt dy ych do hab verpflicht und thue es. willig, ych het ym
willen gehabt ych wolde e. h. eyn gemeine under-weisung von dyser
boser luffit geschríbenn haben, nemlich von ursach, wie man sírn dor
vor hutten szol. Was vor speis und tranek man yn soleher czeith brau-
chen soll.

Aber in der wonheít ych hab also vil yczundt czuschicken weyl
eczliche grosze woiwoden und eastellan hy kranek ligen.. . Auff dys-
mol in der eyl hab ych ewch lossen machenn eyn guts bewertes púlver
aus hubschen stucken, dy alle und eyn yders yn sunderheyth dynen
var dy bosse lufft und vor allerley gyfft, welches so eyner al morgenn
eynnympt yn eynen saueramp wasser eder ym eynen geryngen weyn
ander halb Due. schwer, der yst szicher.

Er ratet zu nehmen: Pulvis salvifícantís, weter pillulen aus aloe,
myrrha und saffran, den dy szeynt ym alden brauch und dy vomern-
sten dy behutten vor gyfft und treiben aus dy bose feuchtigkeit, ferner
almorgen nympt I feige, I wellísche nus eyn wenig raute und szalez,
dys mittenander gessen behuth vor der pest den dys ist das recht
mithridatum. 7. oder 9. Korner sachandel ber essen. Man szol nemen
10rbern dy yn essig Iegen und al morgen 3 oder 4 essen. Angeliza dy
worczel Tormentyl oder diptani. Vil dy al morgen yren eygen ham
trinken werden behuth. Knoblich vormísoht mit putter wellisch nus
und feygen, myrrha als eyn erbes gross. eyn wenig 'I'yriack oder
Mytridath. Wen man ausgeht, szo szoll man in mundt haben czitwar
ader angelioa, Encian Tormentil, eyI1JSaus dysen. eyn schwemleyn yn
gutten rosen eszig getunckt, doran richenn, das man altag aynen lyn-
den Ieib habe.

Der almechtig goth gebe szeyne holffe und gnodt und wyr an-
genglichen yn dyser stroff myth vorenderung unsers szundlichen lebens
yn rechten glauben zu ym, verszorien szolenn, yn bitten, dass ehr uns
wolde arisehenn míth szeynen barmherczigen augen szeyn unentliche
gutte nicht von und czyhen und wolde von uns wenden szeynen czorn
und stroffe myt dem TUriken und Pestilencz. auf das unser feynde
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mogen erkennen das wyr eyn barmherczigen goth habenn den szellen
wir loben preyszen ym allen szeynes willens daneken yn ewikeith.

Ei h. gancz dynstwílliger freundt
Doctor Anselmus Ephorinus

Közölte: M. Atlas, N. M. Gelber Jubilee Volume. Tel-Aviv, 1963. 9-10;
Anselmus zsidóságára: M. Zs. Oklevéltár. VII. 209. No. 424.

248.

1557 február 12. - november 22. Manusch kismartoni zsidó Gartner
Kristóf soproni polgárnak ezüstre és női ruhára 81 font 4 solidus 18
dénárt kölcsönzött. Amikor Gartner Kristóf halála után vagyonára
Sopron város csődöt rendelt el, Manusch zsidó követelése fejében meg-

kapta a zálogtárgyakat.

a.
Verzaíchnus derer, so auff die angeschlagne erida wegen Christo-

phen Gartner gueter seiigen verbott gelegt haben im 56-ten vnnd diss
57-ten jar, wy uolgt:

Den zwelfften February legt Manuseh judt auss der Eisenstadt
verpot auf sein hab vnd guet, weleber suma wol furpraeht werden wirt
vnd mir vnwíssent,

b.
Loffl 12 wigen 35 lot 1 quintl, das lot per 6 sol. den., facit 26 tal.

3 sol. 15 den.
Ain grosser schinpecher wigt 11 lot 1 quintet , das lot per 7 sol.

15 den., facit 10 tal. 4 sol. 11 den.
Die andern drey peher wigen 21 10t 1 quintet. das lot per 7 soL

den., facit 18 tal. 4 sol. 22 den.
Summa facit 55 tal. 4 sol. 18 den.
Die schauben geschaczt per 26 tal. den.
Summa totalís facit 81 tal. 4 sol. 18 den.
Kívül: Ist mit Manusch juden abgerait vermug dises zetl vnd mit

seinem phand bezalt worden.

C,

Anno domini 1557-ten den 22. Novembriss ist auf dy zuuor ange-
sehlagen crida wegen weilendt Cristoffen Gartners burgers zu Oden-
burg saligen nachgelassnen guetern mit schuldnern vnd glaubinger ge-
handélt worden, in mássen hernach volgt:
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Item Manusch judt auss der Eisenstatt seiner schult mit seinén
phanden beealt worden ist vermueg dieser zetl B.

Soproni városi levéltár, Lad. XVII et R. fasc. 2. nr. 5/3, 5/34. és 5/41.

249.

1557. május 2. Ebenfurt. Gartner Kristóf soproni polgár végrendeleté-
ben elismeri, hogy Manusch zsidónak 50 font dénárral adósa, melynek
fejében 66 lat ezüst és egy nyestbőrből készült köpeny van nála

zálogban.
Ebből az adósságból Gartner Kristóf már 30 font dénárt megfizetett
részint pénzb.en, részint azáltal, hogy juhokat és borjúkat szállított a

zsidónak.

Hem nachdem ich segsundsechczígJatt silber pey dem juden hab
sambt der mederenn schauben, wissenn meine herrenn vmb den vbering
taíl meinen khindern mít ime zw handlen, daz meinenn khindern z:w
nutz khumen.

Vermerckht die schuldt, so ich Cristoff Gartner schuldig pin.

Item dern Manusch juden pin ich schuldig funffzig pfundt pfennig.
Daran hatt er vonn mier zw pfanndt segsundsechczig latt silber vnnd
ain mederéne schauben, Ist durch die vonn Padenn geschetzt worden
per vierzig pfundt pfennig.

Item mer hatt der judt vonn mier in parern gelt vnd an schoffenn
vnd an khelbernn empfangen dreíssig pfundt pfennig.

Soproni városi levéltár, Végrendeletek Lad. G. fasc. 1. nr. 9.

250.

1557. június 25. Karner György soproni polgár ingó- és ingatlan vagyo-
nára Sopron város csődöt rendel el. Az adósok között szerepel Karner
Tamás is, aki 40 font dénár kölcsönt adott Jüdl kismartoni zsidó köve-

telésének megfizetésére.

a.

Verzaichnuss der ainkhumenen vnd gelegten verbott auff Georgen
Kharner gueter anno 57-ten.
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Thoman Kerner hat dorgelihen 40 tal. den. zu bezalung des juden.
Mer noch am erbschafft per 7 tal. den.

b.

Georg Kharner zaigt an, er khan sich bey seiner seligkheit nit
andérs erindern, sein hausfrau hab 30 taller entlehent, wolgendts aber-
mallen von Jüdl juden in der Eysenstat 50 taller errtlehendt, so alles
roo taller gebracht. Er Khorner hab auch dy 30 taller wider bezalt vnd
den schuldbrieff in guet1Jen vertrauerr bey seinem schwager bliben
lassen.

c.
Verzaichnus derer creditorn, so auf Georgen Kharner burgerss alhy

zu Odenburg gueter Iigundt alss vorundt verpot gelegt vnd noch aus-
gang aines érsamen rotts der stadt Odenburg crida zur bezalung den
25. tag Juny des 57-ten jars ersehienen, welche ausrichtung erlangt, wy
uolgt:

Thoman Khorner hat verpott g1egt vmb 40 tal. den., so er zu be-
zalung des juden dargelíhen, desgleichen vmb 7 tal. den., so sein erb-
schafft gwest, darumb gedachter crediter ISO auff das hauss verwisen
ime dyse sumarn vnd vbrigér rest, so er rat oder sein hausfrau herauss
zu bézalen schuldig ist, nemblich 36 tal. 5 &01. 20 den. er1egen vnd
bézalen sol. Vnd dyweil er soloher benandter seiner schuldt der 47
phundt an geméltem hauss nit gal' bezalt wirt, ist ime in parern gelt
geraícht worden 10 tal. 2 sol. den., verdes ain phundt gelt er gleich-
wol ein puchsen emphangen.

Soproni városi levéltár, Lad. XVII et R. fasc. 3. nr. 7/1, 7/3. és 7/25.

251.

1559. január 20. A nagyszombati tanács aziránt folyamodik Miksa király-
hoz, hogy mentesítse őket a zsidók után eddig évente fizetett 50 forint
adó további megadása alól, egyben szigorúan parancsolja meg Báthory-

nak, hogy tőlük kiváltságaik ellenére vámot szedni ne merészeljen.

Illustríssime ac serenissime princeps et rex, domine, domine nobis
clementíssime!

Fidelitatis ac servitutis nostrae perpetnae in gráciarn serenítatis
vestrae commendatíonem,

Proposueramus oertis de necessitatibus civitatis huius ad sacram
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caesareám maiestatem, dominum genítorem serenítatis vestrae, domi-
num nostrum clementissdrnumsupplicationem faoere, sed quia sua cae-
sarea maiestas abest et gubernationem regni huius serenitati vestrae
commenc1avit,ad serenitatem vestram, tanquam ad dominum et princi-
pem nostrum clementíssimum corufugimusorantes et supplicantes hu-
millime, quatenus nos serenitas vestra pro sua regia ac innata pietate
et clementia clementer et benigne audire dignetur.

Accidit superieribus annis, ut quaedám seeleraterum judeorum col-
luvies, quae tamen non nostris; sed malorum riostrorum temporibus, in
hanc serenítatís vestrae eivitatem confluxerat propter nefandum et
horribile mactati Christiani intantis scelus, habita diligenti et accurata
per dominum quondam Alexium Thwrzonem diligenti et accurata, ex
officio locumtenentiae, quo tunc fungebatur, superinde inquisitione et
cognitione, iudicique eelebrato partim exareretur, rogo, part:im vero per
iamdictum dominum Thwrzonem e civitate ista eiíceretur et perpetuo
exilio mulctaretur. Jam vero, quia ex illis ipsis judeis nonnihil com-
modi acoessit proveneibus et commodo camerae serenitatis vestrae Hun-
garícae, illis, ut praemíssum est, propter scelus ipsorum expulsis illa
eorum pensio, quam ad praenactam serenitatís vestrae cameram facie-
batur, in nos miseros serenitatis vestrae subditos pullis non calamita-
tum genertbus satis alioqui obrutos reíecta et derívata est et per prae-
dictam carneram nomine illius census judaici a dictae eiectionis tem-
pore usque in praesens non síne gravi fidelium subditorum serenitatis
vestrae onere et gravamíne singulís semper annás florenos quinqua-
ginta ex commissione fortassis et mandato memoratae caesareae maies-
tatis a nobis exacti non secus sane, atque si nos fideles subditi sereníta-
tis vestrae tanti sceleris authares fuissemus, quod cum nobis, miseris
serenitatis vestrae subditis, multis alioqui, ut dictum est, aliis necessi-
tatibus et pensionibus annuis pressis valde non solum grave et onero-
sum, sed etiam iniquum et intolerabile videatur, ut nos Christiani mali-
tiae et perfidiae iudaicae poenas luamus. Serenitati vestrae, tanquam
domino et principi nostro ehristianíssimo, humillime supplicamus, digne-
tur pro sua regia bonitate et clementia gratíose rei huius indignitatem,
variasque alias necessitates nestras considerare et perpendere. clemen-
terque datis aid dictam serenitatis vesta-aecarneram Hungarioam man-
datis nos ab hac perisione et oensu nobis praeter omnem meritum et
culpam imposito exemptos et liberos reddere.

Est praeterea sereníssime rex et aliud onus ac gravamen, non mi-
nusque praedictum nobis molestum, quod similiter serenitatt vestrae
freti eiusdem píetate et clemenfia hurniliter declarare non veremur,
quod nempe unus et solus spectabilis et magnificus dominus Bathori
aliis omnibus domínis et vicinas nestnis omnibus honesta cum viciruitate
et quiéte nobiscum versantibus nos in libertatabus et privílegiis nostris,
quas ratione theloniorum cum caeterís ldberis civitatibus ex donarione
priscorum regum et confirmationem sacrae caesarae maiestatis, geni-
torís serenitatis vestrae, communes habemus, assidue et gravíssíme mo-
Iestare et turbere nom desinit, vectigalque ipsum in omnibus teloníís
contra antiquam Iíbertatem et privilegia nostra durissime exigít nulla
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habita ratione, neque creberrimarum petitionum et requisitionum nos-
trarum, neque etiam seriae commissionis per sacram caesareám malesta-
tem, dominum genitorern serenitatis véstirae in proximo conventu hic
Posoníi ad humillimam supplícatíonem nostrarn medio reverendássimi
domini archiepiscopi Strigoniensis et domini palatini magnificenciae
suae factae. Quia autern nos inter alios fideles serenitatis vestrae sub-
ditos semper et inde usque ab initio regimínís caesareae maiestatis pme-
stítímus fidelitatern et constantiam fidelibus subditis dignam, sicut et
de caetero dei auxilio facere cogitamus, serenitati vestrae, tanquam do-
mino et príncipi nostro clementissírno, humillime supplícamus, dígnetur
et nos, sicut et alias civitates suas Iiberas, in suam tutelám clementer
recipere et nomine ac authoritate casareae maiestatis, domini et geni-
toris serenitatís vestrae nos contra íniustam unius poteritiam praedicti
domini Bathoriin antiquis llbertatibus nostris manutenere et defen-
dere, id quod nos tam ele sacra caesarea maíestate, quam de serenitabe
vestra, eorundernque serenissimis liberis, tanquam dominis nostris
graciosissimis et clementissimis perpetua fide et constantia promereri
contendernus expectantes super utraque re graciosum ac clemens a
serenítate vestra responsum.

Eiusdem serenítatís vestrae fideles subditi: judex, jurati ac tota
communitas civitatis Thirnaviensís.

Kívül: Humillima civitatis Thyrnaviensis supplicatio etc. 20. Ja-
nuarii anno 1559. exhibita respectu taxae judaeorum, contra Bathory
eirca telonium contra privilegia elvibus impositum.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 191-4.

252.

1559. április 8. Bécs. A magyar királyi kamara értesíti Nagyszombat
városát, hogy kérésüket teljesítve a' király elengedte nekik az évi 50
forint zsidó-adó fizetését feltéve, ha a többi magyar város, ahonnét

a zsidókat kiűzték, ezt az adót már szintén nem fizeti.

Nos praefectus et consiliaríj oamerae Hungarieae sacratíssímae
Romanorum caesareae et regiae maiestatis etc. memorie commendamus
per presentes. quod cum judex et iuratí cives tetaque communitás civi-
tatis 'I'hírnaviensís seremssímo principi domino et domino Maximiliano
Dei gratia regi Bohemiae etc., archiduci Austriae, duci Burgondiae etc.,
domino nostra clementíssimo humiliter supplícaverint ac insteterint, ut
ab ea solutione seu censu quinquaginta floreriorum Hungaricalium in
moneta, quem superieribus armis, cum judei nimirum in dícta civitate
'I'hirnaviensi commorarentur, fisco corone regniistius Hungariae annua-
tim solvere debuissent et post rudeorum ob nephandissimum soelus
eorum christiani scilicet cuiusdam pueri neeem, sanguinisque eius in
abominatíonem eorum abusum ex ipsa civitate expulsionem et eiectio-
nem cíves adeoque tota communitás Thyrnaviensis ad solutionem dic-
torum quinquaginta floreriorum fisoo regio nomine census indaici usque
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ad presens tempus a Iisco sit coacta, immunes et Iiberi redderentur.
Sacratissima igitur regía maiestas clementer supplicatione exaudita
praefatorum civium et totius communitatis Thirnaviensis, considerata
etiam fidelitabe et servitiis civium ipsorum ac variis oneribus etiam et
gravamírubus, quibus hoc tempore difficillimo ac periculoso premeretur
civitas, clementer sua regia serenitas autoritate sua, qua in presentí
absentia sacrae caesareae et regie maiestatis, domini et genitoris sui
colendissimá, in regna Hungariae fungeretur, annuere dignata est, ut
praedicti cives et communitas Thirnaviensis a census judaici quinqua-
ginta scilicet florenorum solutione cessarent, immunesque sint, neque
a fisco aut a quopiam officialium suarum maiestatum ad prescripti
iudaici census solutionem interea temporis cogerentur, donec certo cog-
nosceretur ac comperiretur, an aliae etiam libere civitates ad fiscum
pertinentes, ex quibus iudei similiter expulsi fuissent, censum aritea a
judeis dari solitum solverent. Super quaquidem clementissima regiae
serenitatis, domini nostri clementissimi, determinatione et annuentia
civibus totique communitati praefatae civitatis Thirnaviensis usque
liquidam, certamque cognitionem status solutionis census judaici eisdem
in testimonium ex elemenni mandato serenitatis regie presentes litte-
ras nestras sigillis nostris et subscripci:onemanuum nostrarum commu-
nitas dandas duximus et coneedendas. Datum Vienne, octava die mensis
Aprilis, anno domini mallesíme quingentesime quinquagesimo nono.

Blasius episcopus Waciensis manu propria.
Thomas Francisci etc. manu propria.
Joannes Zermegh propria manu.
Georgius Hozuthoti etc. manu propria.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 25-29.

253.

1559. aug. 18. Szalonak. Batthyány Ferenc írja Nádasdy Tamásnak, hogy
az érseket nem fogadhatja. Itt Szalonakon nincs több olyan épület, mint

a zsinagóga .

. . . quales sint habitationes hic nimirum, uti sinagoga Judaica.
OL. Karn. Nádasdy lev. B. 1514. palI. 4. p. 2.

254.

1559. X. 16. Sárvár. Sennyei Ferenc írja Nádasdy Tamás nádornak egy
zsidó [doktor] asszonyról:

... Ha az sido azzon el mehetett Sennebe felesekemhez gegnap,
el jehet az en Kegelmes azzonomhoz, en vallom azt, montok es azzo-
nomnak, hog ide ozassa, felesekem ew maga erte ment wolna eremest,
dc ugian az vala akaragia azzonomnak, hogy ew maga Kerezturra men-



nen, hogy sok ember ne tugia, ne erehe, de Kegelmes uram en zolga
vagiok, valamit nekem az en Kegelmes azzonom paranchol, apba [ar-
tom el, de Kegelmes uram immar ez jewe zerdat hattak neki, oda megen
az sido azzon, valahowa akarlak, de immar azzonom nagsagatol var,
hog, ha yde ozzassa Sarwara, ha Nagsagot akaria, felesekemet erte
kwldi, ezt azzonom hagia, hog yriam Nagsagodnak, valaztot war ...

OL. KAM. Nádasdy cs. Miss.

255.

1559. X. 21. Keresztűr. Sennyei Ferenc levele Nádasdy Tamás nádorhoz
egy zsidó [doktor] asszonyról .

. . . Im ertem, mit paranchol nagsagot az sido azzon felel, mek mon-
tam az en Kegyelmes azzonomnak, az mint nagsagot írta: el viteti az
sido azzont, de valamit mont az sido azzon, azt akaria erteni az en ke-
gyelmes azzonom ...

OL. KAM. Nádasdy cs. Miss.

256.

1560. IX. 13. Sárvár. Sennyei Ferenc levele Nádasdy Tamásnéhoz a
zsidó doktor asszony felől.

Kegyelmes azzonom őröke walo szolgalatom utan. Vettem az Nag-
sagod parancholattját, kiben paranchol ennekern Nagsagod, hogy az en
szekeremet az sydo doctor azzonyert kyldenem. Lattia isten Kegelmes
azzoniom, hogy én az Nagsagod parancholattia zerenth kez wolnek el
kildeny, de en nalarn ugy vagion tudwa, hogy az sydo azzony Paxy
Jánosnal wagion Komáromban ...

Date eastri Sarwar 13. die 7-bris 1560.
Nagsagod eörök szolgaia Senyey Fererich.

OL. KAM. Nádasdy cs. Miss. - Utalás reá: MZsO. V!l. 409. szám.

257.

1.560. X. 8. Berzence. Szalay Kelemen berzencei kapitány levelében azt
tanácsolja Nádasdy Tamásnak, hogy a bécsi zsidó doktort hozassa el

Sárvárra.

Kívül: Speetabili et Magnifico domino domino Comiti Thome de
Nadasd, perpetuo terre Fogaras et Castri Ferrei Comiti, Palatino Regni
Hungarie ac Judicy Komanorum et locumtenenti Sacratissimi Roma-
norum Cesaree ac Regie Maiestatis etc. domino domino michi gratio-
sissimo.
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Belül: Ewrekwl való szolgalathomoth ayanlom Nagyságodnak,
mynt Kegyelmes uramnak. Bodrogy Antalth mynden fele kwltek wolt
doktorerth, mynd Possonba, mynd Bechybe, de eggyet sem hoszoth,
senki el nem mert ywny wele, hanem im Darabos Gergely iszent, hogy
hant ew wele valamy ember, hogy ew nekynis esz fele betegesege wolt,
es hasznalt nekyn. Im oda kwltewnk kochynkath erethe, jol lehet ennek
eletheis minden fele mind Potolybam minden fele, ahol kyt erthetwnk,
ky twdos volna, mynden fele kwltwnk, de eggyik sem hasznalth. Es ha
esz hasznalhat Te Nagysagodnak twtara aggyok, mert ew magays aszt
mongya, hogy sem gyomraibul, semy testeboi eggyes betegssege nyn-
chen, hanem hogy nem nywghatík, es asz feye lagyat mongya, hogy
mykoron jar wgyan ingadoszno nekyn, kyt ew magais megh írt Nagy-
sagtoknak minden betegsseget, Ha kenyglen nem hasznalhat, kenyer-
gwnk Nagyságodnak:, az my ewrekwl walo szolgalatwnkerth, hogy az
Bechy sydo doctort Sarwarrygh hoszatnaia ala Nagysagtok, es walamy-
keppen lehetne, fel wytetnem oda Nagysagtokhosz. Az Wr Isten tarthya
megh Nagyságtokat sok esztendeiglen, towaba Bodrogy Antaltwl irtok
wolt, aszonyom ew Nagysága walamy lewelet, kit el feledeth wolt ew
Nagysága meg adny, im megh kwltem ew Nagyságának.

Datum ex Berszenche, 8-bris 1560.
Servitor Vestrae Magnificentiae
Clemens Szalay de Kerechen.

Papíron, gyűrűs zárópecsét nyomával.
OL. KAM. Nádasdy-lev. B-1546 (44).

258.

1561. január 15. Zehentner Sixtus soproni városkamarás Waroch zsidó-
nak egy fekete városi bikát elad 3 font 3 solidus dénárért.

Den 15. January verkauírt denn Waroch jud ein schwartzen stat-
stier, facit 3 tal. 3 sol. den (2/a).

Bécsi Nationalbibliothek, Series nova nr. 42.

259.

1563. július 5. Kaim marcheggi zsidó Mayer János pozsonyi polgár
őrököseit megillető 252 forint tartozását megadja, kamat fejében pedig
20 tallért fizet. A tőkét az árvák számára a pozsonyi tanács előtt fel-

veszi Kögl Farkas, míg a kamatot a mészárosok veszik kölcsön.

Den 5. July anno etc. 63.
Hat Hanns Fischer erlegt 252 fl. haubtguet, so Caym judt von

Marheckh sambt 20 tallern zinss erlegt den Hannss Mayerischen erben
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gehörig. Dise haubtsumma erhebt herr Wolfgang Köggl in namen des
waisen vnd die 20 taller erhebt fraw Maierin, so teez Wolfgang Schle-
singer hat diss geldt den fleischackher gelthen worden, darinn ein ver-
schreiben im quittung-sackh verhanden. Actum den 9. July anno etc.
63-ten.

Pozsonyi városi levéltár, 1548-1565. évi Actionale protocollum 249(b.

260.

1564. október 21. Sopron. Wegner György soproni polgár végrendele-
tében többek között elismeri, hogy Manusch zsidónak kb. 16 font dénár-
ral, Giinsl zsidónak szintén 16 font dénárral és Hiitschl zsidónőnek pedig
4 font dénárral tartozik, kiknél azonban értékes zálogtárgyai vannak.

Mer bin ich dem Manusch juden lauth ainer bekhanndtnus vnge-
Iarlichen 16 tal. den. schuldig. Endtgagen hab ich ime mer alls zwain-
czig phundt phennig werdt phanndt, sonnderltchen ain pedtschafftring
vnngefarlíchen bey neun ducaten golts vnnd vier par übergulte gespörr
verseezt etc.

Gleichfalls bin ich auch Iauth ainer bekhanntnus dem Gánsl juden,
so er mier zu zwaienmallen vnnderschiedlichen gelichen, schuldig 16
tal. den., darfür er von mir ain guldens ringl bey 7 tal. den. werdt zu
ainern phanndt emphanngen, darczue ich ime am tag Margarethe im
jarmarckht alhie nagst verschinén an bemelter summa beczallt vnnd
endtricht fünf taller etc.

Item der Hatschl jüdin bin ich zu thuen schuldíg vier phundt phen-
nig. Enndtgegen hab ich ier ain clains rundts magellel vnnd ain par ver-
gult:s gspörr auf ain mandtl gehörig s:ambt ainern silbren tíschgappel
eingeseczt vnd verphenndt etc.

•••• •• •• • o. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,I •••••• '•••••••••••••••

Soproni városi levéltár, Végrendeletek Lad. V. fasc. 1. nr. 15.

261.

1566. március 29. Sopron. Gniiser János soproni polgár özvegye, Erzsé-
bet végrendeletében felemlíti, hogy ő Giinsl zsidónőnek 30 tallért adott
kölcsön, aki zálogot adott r6la. Ezt a tartozást a három lánya: Orsolya,

Magdolna és Katalin hajtsák be és azon osztozkodjanak meg.

Hem der Gánnsl jüdin hab ich gelihen dreyssig taller, daran ich
zu phandt hab vnnd mir versetzt hat ain alten sylber pecher, ain alts
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sylber güerttl vnnd ain guldes ringl. Solches so11nach erlegung vnnd
bezallung der dreyssig taller ir der jüdin wider zuruckh gégeben wer-
den vnd zugleich vnter meíne drey döchter aussgetallt werden.

Soproni városi levéltár, Végrendeletek, Lad. G. fasc. 1. nr. 14.

262.

1571. március 26. Sopron. Reiner Simon soproni polgár végrendeletében
elismeri, hogy Manusch zsidónak 90 font dénárral tartozik, míg Gansl
uidónőnél és Hiitschl sopronnyéki zsidónőnél zálogtárgyai vannak.

Zum sechsten habe ich auch die schullden, so ich schuldig, zu
uerzeichneten gebetten, welche mein hausfraw bezalIen soll.

Dem Manusch juden bin ich lautt schueldtbrieffs schulldig 90 tal.
den.:

Der Ganns11judin hab ich ein silberen vberguldten pedtschedtrinng
sambt einer corallen petten mit achtzehen stuckhen verfast versetzt
vmb ein phundt phening.

Der Hátschll judin zw Neggendorff hab ich ein gestráfft thuech,
so funff oder sehs phundt phenig werdt, sambt dreyen schleyern mit
gulden leisten versetzt per 6 sol. den.

Soproni városi levéltár, Végrendéletek Lad. R. fasc. 1. nr. 18.

263.

1514. A pozsonyi uradalom urbariuma. A Pozsony vár alatt fekvő Vár-
alja szőlőtulajdonosai között szerepel zsidó.

Inquilini sub arce degentes: ... habet víneolam Chain Iudeus ...

Maksay Ferenc: Urbáriumok. XVI-XVII. század. Bp., 1959. 194.
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264.

1576. július 5. Varsó. Báthory István király vallásügyi közrendelete .
.4. zsidókat igazságtalanul vádolják keresztény gyermekek megölésével;

aki ezt továbbra is hirdeti, büntetést kap.

Miután ebben a dologban nyomozást indított s annak eredménye-
ként kitűnt, hogy ez a súlyos vád nem igaz, el akarván vágni az ily
rágalmak és zaklatások útját, elrendeli, hogy senki többé ne illesse a
zsidókat vérváddal vagyis avval, hogy a törvénnyel ellenkezve keresz-
tény gyermekeket ölnek meg s hogy oltári szentséget lopnak, mert aki
ezt ezentúl is tenni merészelné, szigorúan bűnhődik; aki pedig bíró
előtt emel vádat a zsidók ellen, fenyítő eljárást indít ellene és fejvesz-
tésre ítéltessék.

GJówny Archiw. Warszava. Pawi1íski: Zrodla dziejowc. XI. pp. 1-2.

265.

1581. június 13. Komárom. Szücsy János komáromi bíró arra kéri a
pozsonyi tanácsot, hassanak oda, hogy polgártársuk, Pápay István adja
meg Kapronczai Imrének azt a 10 forintot, amit ez kénytelen volt

helyette Abrahám budai zsidónak megfizetni.

Kezenetwnket, zolgalatwnk ayanlyok. ty kegelmeteknek, mynt by-
zodalmas tyztelendö vraynknak.! Towaba jwt vala my elenkbe az my
polgartarswnk Kaprancyay Imreh es bozonkodek my elettwnk ilyen
modon, hogy valamy idöbe az bwday sydo Abraham adot vot valamy
marhat az ty kegelmetek polgaranak, Papay Istwannak. Es mykor
semmykeppen rea nem tálalhatot vona, hogy megvehetne rayta az mar-
hanak az arat, talalkozyk el my jelenvalo polgartarswnkra Kaprancyay
Imrehre, mond neky, hol vagyon az ember, az kynek az marhat attam
vala, mond neky, myt twdok bele, attal-e marhat neky vagy nem? Az
sydo mond, te twdod, kycyoda az az ember, mert vele votal. Azonnal
eleybe vety az Papay Istwan adoslewelet, mond, es adeg el nem meg,
mygnem az en pezem megylezen. Ot az poganokal megyfogatta es myn-
dadeg lancyon tartatta, mygnem 10 forintot kelet fyzetny az Papay
Istwan adossagaba. Annak felette meg á forintot kewant ray ta. Azert
rnost az sydo Komaromba vagyon, az wr ew nagysaga rabya, mynek
okaert keryek ty kegelmeteket, mynt byzot tyztelendö vraynkat, hogy
erőltesse rea Papay Istwant ty kegelmetek, jwyen ala, vessenek zamat
az sydowa, mert nagy karos az my polgartarswnk, mert ha az wr bo-
terba kezdy vynny, nem twdom, hogy ha annak vtanna zamot vethet
vele. Hol ty kegelmetek my erettwnk ezt cyelekedy, megerit meg ennebe
vagy nagyoba megyzolgalyok ty kegelmetek.nek, mert az wr ew nagy-
saga byzonyowa karossa nem hogya ez megnyomorwl polgartarswnkat.
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Isten otalma ala ayanlyok ty xegelmeteíoet; Ez lewel ket Komarombol,
zent Vyd nap elet v:alo kedden 1581.

Zewcy J ános Komaron varasanak
byraya es az 12 tanachy.

Kívül: Prudentíbus ac circumspectis dominis judici et juratis civi-
bus cívítatis regii Posoníensis, dominís nostr is observantíssimís.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 47. nr. 986.
Ívrétű papi ros, melynek vízjegye: címerpajzs, zárlatán Komárom város

födött kísebb kerek pecsétevel. A levél hátlapján az egykorú feljegyzés olvasható:
1'eddita 21. Juny anno 1581'.

266.

1582. június 1. A pozsonyi tanács elrendeli, hogy az országos vásárok
kivételével zsidókat a városba beengedni és velük kereskedni nem sza-
bad. A városkapitány tiltsa meg, hogy a zsidókat beengedjék a város-

kapukon, a zs,idók áruit pedig elkobozhassa.

Den 1. tag Juny anno 1582.
Nachdem etlieh zeither vihlfaltige beschwerdt der juden hal ben

fürgefallen vnndes die hohe not erfordert, so hat ain ensamen rhat der
burger vnnd nachbarschafft ernstlich einsagen vnnd bey emster Ieíbs
vnnd guet straff einpinden Iassen, damit hinfűre niehmandt ainigen
juden aufhalten ader einnehmen auch mit ihnen nit handlen ader ihnen
abkhauffen soll, Herr stadthauptman aber wölle darüber guet acht ha-
ben vnnd vnder den thören beuelhen, damit khain jud mehr eíngelassen
werde vnnd 15011 ihme frey sein die judische wahren zuenehmen ausser
den jharmarckhten,

Pozsonyi városi levéltár, 1578-"1589. évi Actionale proto collum 258/<1.

267.

1584. június 27. A pozsonyi tanács a közgyűléssel egyetértéshen a zsi-
dókra vonatkozó 1582. évi korlátozó intézkedését, mivel azt nemcsak a
zsidók, de főleg a kereskedők és a kalaposok nem tartották be, újból

megismétli.

Den 27. tag Juny anno 1584.
Eadem, demnach noch vor diser- zeit, in sonderhalt aber den 4. tag

monats Juny im 1582-'isch [har der juden halber geordnet worden, da-
mit weder híesige burger noch ihnwohner alhie ainigen juden ader ihre
wahren ausserhalb der [harmarckht nit einnehmen, beherbrígen ader
aufhalten sallen bey leybstraff vnd wandel! vnndaber bísshero sowol
durch die [udén, alss mítburger vnd innwohner, sonder-lich han-
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delssleuth vnnd hueter dawider gehandlet werden zue merckhlichem
diesel' stadt vnnd gernainer burgerschafft abbruch, nachthail vnnd
schaden, daher dann solliche einschlaichendte fáll vnd marigel mit
ainer ersamen gemain reiflich communicíert vnnd nach erwegung aller
vmbstand zue bestattígung obangedeutes gesecz eínhellig von rhat vnnd
gemain statu irt vnnd beschlossen worden, damit hinfüro khain jud
oder seine güeter ausser den jarmarckhten weder von den burgern noch
ínwohnern beherbrígt, eingenohmen oder auígehalten werde vnd aueh
niehmandt, sonderlich handelssman, cramer, hueter vnnd andere burger
vnd innwohner von ihnen den juden zwischen den jharmarckhtzeitten
nichts khauffen, bestellen. eintauschen noch mit ihnen handlen soll.

Pozsonyi városi levéltár, 1578-1589. évi Acttonatc protocollum 365/b-366ja.

268.

1586. február 7. A pozsonyi tanács előtt Zakariás austerlitei zsidó iga-
zolta, hogy Mandel Kristóf részére Schnabel Gáspár tartozását csupán
hehajtásra vette át, ennélfogva 74 magyar forint követelése Mandel
Kristóf terhére részben pénzben, részben gyapjúval nyerjen kielégítést,

a 12 magyar forint ért pedig pereskedjék.

Den 7. tag February anno 1586.
Eodem. Derrmach Zacharías jud von Austerhez auf vorgehundten

abschíd von ainem erbaren rhat zue Auspicz ain khundtschafft gebracht
vnd damit erwisen, das er des Caspar Schnabels schuld 80 fl. Hungrísch
betreffendt von Christoffen Mandel seeligen nit in abschlag seiner
schuld 174 fl. 95 den. Hungrisch anlauffendt angenohmen, sonder allain
sich erboten vnd auff sich genohmen dem Mandel zu guetem vnd wieuil
im möglich dieselbe eínzubringen, ist hierauf verabschidt, das in er-
wegung deses beweiss vnd weiln auch die ausgeschnitne zetl nit be-
glaubigt vnnd Christoff Mandel nit mehr im leben ist, damit er berich-
ten het khinden, ernendter jud der 12 fl. Hungrisch halber, wie zu
recht, rede, alssdann ihme sein schuld ader austand der 74 fl. Hungrisch
zum thail in paarem gelt, zum thaíl abel' mit der greben aussgeschoss-
nen wollen, in dem er solche selbst dem Mandel geben, entricht soll
werden.

Pozsonyi városi levéltár, 1578-1589. évi Actionale protocollum 455/b.
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269.

1587. október 30. Szentmargitbánya. Weirer Pál szentmargitbányai plé-
bános a kismartoni kapitány vádaskodásaival szemben a győri püspök
előtt írásban védekezik és többek között fel panaszolja, hogy ugyan-
akko?', amikor a kapitány két zsidót kihallgatáson fogadott, ő tovább
egy óránál várakozott a várkapu előtt, azonban a kapitány színe elé

még sem juthatott.

Zum andern, das er der hauptman sieh bec1agt vnd nicht gesterrdig
sein will, das zwen juden Iur ine gelassen worden vnd aber ich arrner
priester aussgeschlossen hab sein müessen, so ist dem nicht anderst,
als warhafft, er vernaine es, wie er wölle.

Dann naclidem ich den 7. tag Octobris sampt andern zweyen in
die Eisenstart vmb zwey vhr nachmittag komen fur ine begert vnd den
newen schulmeíster, den ich aufgenommen presentiren wöllen, da ist
mír, ob ich mich wol zum ersten, andern vnd drittenmal anmelden
Iassen, fur ine zu komen nicht vergünstigt, dartzu auch nur hinein in
hoff zu tretten nicht gestattet worden, sondern hab lenger als eine
stundt heraussen VOl' dem thor warten. Indem ich nun gewartet, so sein
zwen [uden, ein junger mit einern verbundenerr kopf sampt einern
andern heraussgangen, welche ich gefragt, ob sie weren fürgelassen
worden? Darauf sie geantwortet, ja, sie weren personlich fur den haupt-
man gewesen, vns entgegen gefragt, ob wir auch furzukommen beger-
ten und als sie gehört, das wir dessentwegen hinkommen, haben sie
gesagt, der hauptman wer kranckh, er liess nicht einjedtwedern fur sich
kommen.

Dessen hab ich mich nun, wie billig, als ich bin haimbkomen, zum
höchsten beclagt, will mich gegen dem hauptman darüber beclagen,
dieweil ich lebe, will es auch euer hoehwürdt, als ein hoehuerstendigen
erkennen lassen, ob es billig vnd christlich sey, einen [uden höher wür-
digen, als einen christen.

Soproni városi levéltár, Lad. VI et F. fasc. 2. nr. 64.
8 oldalas védekezés papiroson, amelyben kétszer látható azonos vízjegy: P

betű felette címerpajzzsal.
Eredeti okmány.

270.

1588. július 18. A pozsonyi tanács Löbel és Izrael zsidók számára július
29-ét tűzi ki tárgyalás napjául.

Den 18. July anno 1588.
Eodem, Ist dem Lewel juden vnd Israel juden der 29. tag dises
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monats July benennet worden alhie zuerscheinen vnd ihre sprüch vnd
einwendung zuerleutteren,

Pozsonyi városi levéltár, 1578-1589. évi Actionale protocollum 597ja.

271.

1589. Az Esterházyak fraknói urbariuma ezerint Nagymartonban 9 ház-
ban 67 zsidó személy él.

Juden zu Martterstorff ... in neuen Heuszen 67 [unge und alte Per-
sohnén leben.

OL. h. Esterházy It. Rep. 65. p. 58.

272.

1593. április 19. Sopron. Russ Mihály soproni polgár végrendeletében
többek között elismeri, hogy egy kismartoni zsidónak a kamattal együtt

16 font dénárral tartozik.

Zu mehrer nachrichtigung will ich letstlich die schulden, so ich
andern zu thun schuldig, vermeldet haben.

Mer einem juden in der Eysenstatt sambt dem interesse 16 tal.
den.

Soproni városi levéltár, Végrendeletek Lad. R. fasc. 1. nr. 37.

273.

1595. február 1. Sopron. Spiith Tamás soproni belső tanácsos özvegye
Borbála, kinek első férje Wierth Mihály városi jegyző volt, végrende-
letében többek között úgy intézkedik, hogy amennyiben ezüstneműjét,
amely részben Kismarton városánál és részben a kismartoni zsidóknál
1,an zálogban, lánya Márta, Portenschlag Zakkeus bécsújhelyi polgár
neje, ki akarná váltani, úgy ezt megtehesse és azok a birtokában

maradjanak.

Zum ailfften ist ausser des silbergeschmeids, so gernainer statt zur
Eisenstadt verseezt gewesen, so ich alberaid endtricht, noch darüber
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ains bey den juden daselbst in versacz. soferrn nun mein liebe dochter
Martha dasselbige Iősen wil, sotl ir solchs verbleiben vnd ertolgt
werden.

Soproni városi levéltár, Végrendeletek, Lad. S. fasc. 2. nr. 97.

274.

1600. április 7. Peck Lipót magyar kamarai pénztárnok Habert Abrahám
zsidó képviseletében Hofinger Páltól adóssága megfizetését kéri, aki
viszont azt kívánja, hogy az adóslevélről másolatot kapjon. A pozsonyi
városi bírói szék úgy dönt, hogy mivel másolat-adás elismert adósság
esetében nem szokásos, ez okból az adós 45 napon belül fizessen. Ez

ítélet ellen Hojimqer a tanácshoz fellebbez, amit eng,edélyeznek.

Den 7. Apprill 1600. Herr Leopoldt Pöckh eínnehmer auf der hung-
rischen cammer anstat herrn von Landaw wend fül' Pauln Honnger
wegen schulden lauth schuldbrief, 80 Hofinger Ábrahám Haberll judt,
hernn von Landaw vnterthan, schuldig zue thain ist vndt begert von
dem Hofinger die bezallung, Mihal deackh vnd Aroniasy Laslo anstat
Pauln Hotinger begern herr Peckh soll ein procuratorium aufweisen.
Herr Pöckh sagt, er hab schrifftlichen gewalt von dem herrn von Landaw.
Der bec1agte theil vermeld, der judt hab ihme das guet in Marhem für
aigenthumblich vnd frey zuegebracht, darauf er ihme dan den schuld-
brief geben vnd das gelt zuegesagt dem judn mit der condition, wan er
Hofinger das guet ruebig possediert, wol er dem juden die schulden
beczallen, Herr Pöckh sagt, es sey ain lauter schuldbrief, derhalben
begert er dem statbrauch nach die beczallung. Darauf beclágter theil
des schuldbrief ein abschrifft begert.

Ist verabschied, das bey gericht nit breuchíg in Iiquidirten schul-
den abschrifft zu geben, ist derhalben dem Hofinger auíerlegt, das er
auf des herrn Peckhen clag vnd einwendung, weiln der schuldbrief
liquidirt vnd lauter vnd Hofinger selbs in ainern sendschreiben sich
gegen seinem schwagern, herrn postmaíster, verlautten lassen, er Hofin-
ger erhalt das guet eder nit, weil er sich gleichwol mit dem juden
vergleichen, wie dan herr postmaaster dem herrn von Landaw dessen
abschrifft zuekhumen lassen. Ist derhalben dem Hofinger die beczallung
in 6 wochen 3 tagen auferlegt, Beclágter theil protestirt wider die deli-
beration vnd appelliert füer ein érsamen ratt beiwesen herrn Johan
Offner vnd Gaspar Maurachen. Ist dem beclágten die appellation zue-
gelassen,

Pozsonyi városi levéltár, 1599-1601. évi Gerichtsprotocoll 92ja. és b.
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275.

1600. május 12. A pozsonyi városi bírói szék kimondja, hogy amennyi-
ben Moder János nem fizeti meg tartozását a legközelebbi Szent János
napig Habert Abrahám zsidónak, ebben az esetben börtönbe vettessék.

Den 12. May 1600. Abrahamb Haberl judt beclagt Hanss Moder
abermall vmb die schulden. Ist ime zum vberfluss ain tag zur beczallung
auf Johanni geben werden der gestalt. wouehrn er auf benenten tag
nit beczallen wurdt, soll er alssdan gefengclich eingezogen werden.

Pozsonyi városi levéltár, 1599-1601. évi Gerichtsprotocoll 102ja.

276.

1601. marczus 20. Hoschier Márk zsidó Réuész Jánosnak a pozsonyi
v.árosi bírói szék előtt ügyvédi meghatalmazást ad Hofinger Pál elleni

perében.

Den 20. Marty 1601. Marx Hoschíer judt vbergíbt Réuess Janosch
allen gwalt in seinén sachén wider den Pauln Hofinger zu handlen.

Pozsonyi városi levéltár, 1599-1601. évi Gerichtsprotocoll 153/a.

277.

.:602. július 5. Légrád. Deák Mihály levele Fekete János soproni pol-
gárhoz. Mivel személyesen nem utazhatott Sopronba, ezért Orbánt
küldte el, kinek adja át az elkészített süvegeket, aki az árát azonnal
kifizeti. Ha lehet, vegyen számára minél finomabb rajnai posztót. Hal-
lotta, hogy egy zsidónál ökör- és tehénbőr lenne. Szeretné ezeknek a
mennyiségét és az árát tudni. Van 400 török tarisznyája és egyéb török

áruja, miket szerezzen el vagy készítsen érte süveget.

Laus deo semper 1602.
Kezeonetheom vtan zolgalatomatt iram kegyelmednek, mint tíz-

teolendeo vramnak. Az vristentüll zentt fiaertt kewanok kegyelmednek
núnden kewanta jokatt megadattny. Az en mastany irasom chiak ez
kegyelmednek, hogy ez elott valo leweleimben, az kikett kegyelmednek
kultem vala, azt irtam vala kegyelmednek, hogy en magam is fel-
megyok kegyelmedhoz, de valami dolgaim esenek itthon, en magarn
nem mehetok, hanem im az Orbannt felkültem kegyelmedhoz. Az meni
süuegje lezeon kegyelmednek, aggya fel kegyelmed neki. Az arrat is
megkultem tüle kegyelmednek. Touaba irtam vala kegyelmednek, hogy
kegyelmed zörzött volna valami 20 weg ranyci poztott. Ha kegyelmed
zoreozhett, hatt írja meg kegyelmed az Orbantul, hatt azert is erte kul-
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dok, de ha lehett, hatt igen jo kollene, ha nem lehett, had járjon. Ismett
azt is hallottam vala, hogy eg sidonall volt valami eoreg bur, eokor hur
es tehén bur. PaU Deak erette meontt volt. Ha megvotte, aggya kegyel-
med tüdasomra, ha nem votte is. Ha meg nala vagyon az sidonall, mintt
tartja, hogy tartja? Meny eokor bür vagyon közte, meny tehen bür?
MindenestulI meny az bur,azt is írja meg kegyelmed. Touaba ezt is
akarom kegyelmednek tudasara adnom, hogy lezeon valamy 400 török
tariznyam es egyebfele török marha is, ha kegyelmed valahoua elzö-
rözbettne, azt is felvinnem kegyelmedhoz. Bar chiak touab cinalna ke-
gyelmed süuegett erotte! Ezt is akarom kegyelmed tüdasara adnom,
hogy ha az elo Isten megmarathy w felsegye az hadakatt. lattjuk, melly
fele indüll, en is kulomben vegiezök kegyelmedell minden dolog felolt
Isten tharcya meg kegyelmedert minden jauayuaIl. Adatott ez lewell
Legradon, 5. die Julii anno, ut supra.

Kegyelmednek joakaroja:
Mihail Deak manu propria.

Kívül: Ez lewell adassek az en tizteolendeo wramnak Fekete Ja-
nosnak, Sopronban lakozandonak tulajdon kezeben Sopronban.

Soproni városi levéltár, Lad. XLV. fasc. 1. nr. 1/9.
Papiros vízjegy nélkül, zárlatán papírral födött kerek gyűrűspecséttel.

278.

1602. november 19. Légrád. Deák Mihály arról értesíti Fekete János
soproni polgárt, hogy a háborús idők miatt nem tudott a Szent Erzsébet-
napi vásárra felmenni. Minden gyermeksüvegre vevő ő is és Orbán is.
Asser zsidó az ökörbőröket ne adja el másnak. Van török áruja is, úgy-
mint 300 db lópokróc, 10 db vörös szőnyeg és paplanok, miket majd

felvisz magával.

Laus deo semper, 1602.
Kezeonetheom vtan zolgalatomatt írom kegyelmednek, mintt tíz-

teolendeo vramnak. Az Vristentull zentt fiaertt kewanok kegyelmed-
nek minden kewanta jokatt megadattny, Az en mástany irasom chiak
ez kegyelmednek, hogy fel akartam Zentt Ersebett azzon napjara meny
kegyelmetokhoz, de nem lehet, mertt az sok haborw idotull az közösök
fel nem merte nek jwny, hogy mast enny sok hadakozo ideo vagyon,
hanem mastan jwttenek vala fell, mast is chiak paripakon, nem mer-
tenek zekerrell jüny. Azertt imar ez mai naptüll fogwan eg hettre
fogattak, hogy felljünek. Immar azt megvarom, de mindgyarast fel-
megyek kegyelmetokhöz. hanem azon kereom kegyelmedett, minnt
tyzteolendeo vramatt, hogy valameny Iehett az síueg, hatt másnak ke-
gyelmed ne aggya. Tamas vram ys, az Paürer is kegyelmet ok harman,
ele az siuegett mind gyermek síuegett cinalljatok. Touaba az Orban is
keri kegyelmedett, hogy kegyelmed mongya megy Zekeres Janosnak,
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hogy mis másnak ne aggya az suuegett, Azt mongya, hogy pinzt is hagy
ott neky, az tobbire ys mind lez pinsz, de ugyan énvelem felljün, azon-
keppen nekeom, az Lenartnak ys adott pinzt, az Peter nek ys. Azokat ys
kerje kegyelmed, hogy masnak ne aggyak. Azoktul ys maid elhozza,
valamennyi Iezeon, Toüabbba arra ys kereom kegyelmedet, mintt bizo-
dalmas vramatt, hogy az melly ökörburok felcll zoltünk vala az Asser
sidonak, ha megyhozta az bürokett, kerje kegyelmed, hogy ha az marha
jo lezen, masnak ne aggya. Varjen rea, ha megyarülhatok vele, megy-
verem. Valamy török marhatt ys igyvtenek, hogy hoznanak az közösök,
100 lora valo 300 pokrochiott, 10 vörös zonyegett, paplanokat ys. Ha
felhozzak, azokat ys fellvyzem, Isten thartja megy kegyelmedett minden
jauayvail. Adatott ez Iewell Legradon, 19. die Novembris, anno, ut
supra.

Kegyelmednek joakaro barattja:
Mihail Deak manu propria.

Kívül: Ez lewell adassek az en tyzteolendeo vramnak, Fekete Janos-
nak Sopronban lakozandonak tulajdon kezeben Sopronban.

Soproni városi levéltár, Lad. XLV. fase. 1. nr. 1/17.
Papiros, vízjegye: koronás kétfejű sas, zárópecsét nyomával.

279.

1602. táján. Deák Mihály közli Fekete János soproni polgárral, hogy
minden siioeqet megvesz tőle, tehát ne adja oda másnak. Hasonló-
képpen megveszi Asser zsidó ökörbőreit is. A nála hagyott 306 db ta-
risznyát igyekezzék eladni. Ha Orbánnak maradt volna pénze, úgy

ebből néhány forintot adjon az új mesternek is.

Memorialle,

Az en irasom jo Janos vram chíak ez, hogy az azzonyomnak attam
25 aranyatt, az anyosanak ys amyitt attam, ha Isten felhoz, akkor zamott
vessunk egymassáll. Hanem azon kereoru kegyelmedett, mintt tyzteo-
lendeo vramatt, hogy az mytt cinalhatt kegyelmetok, masnak ne aggya-
tok. Touabba arra ys kereern kegyelmedett, hogy az Asser sidenak zoll-
jon kegyelmed, hogy ha az ökörburtt meghozza, addig másnak ne
aggya, míg en feljüvok. Ha megarulhatok vele, megyvezeom. Az ta-
riznya 306, az kytt itt hagyok, fele eoreog. Ha kegyelmed eladhattya,
aggya el kegyelmed. Talarn az magyar kalmarok ys megvennek. de
kegyelmed ha feollyeb el nem atthattya, eggyel massal kulomben ne
aggyad húzoneott pinznell eg fillerrel ys. Ha penyg az oregott kernek
magavall, azt harmanall kulomben ne aggyad, de ha lehett, egmastüll
el ne za.kazzad.Az Orbantt ala varom, de mihelyen haza erkozyk, min-
gyarast feljuvok. Ha valamy pinzetok maradna, azt ys itt haggya az
Orban. Mongya megy kegyelmed az Orbannak, ha pinze maradott, az
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uy mestornek agyon egynyhan forintott. Isten thartja megy kegyelme-
dett minden [auayuall.

Kegyelmednek joakaroja:
MihaIl Deak manu propria,

Soproni városi levéltár, Lad. XLV. fasc. 1. nr. 1/33.
Papi ros vízjegy nélkül. Pecsételésnek nincs nyoma.

280.

1603. áp1'ilis 11. A pozsonyi városi tanács úgy intézkedik, hogy mivel
Leb Izrael zsidó tartozik Prauneisen. György pozsonyi polgárnak, ezzel
szemben Hayl Tamás özvegye viszont végrendeletében elismerte, hogy
67 forint 25 tlétuirral. adósa a zsidónak, ezt az összeget most megkapja

Prauneisen György, ki ezért az összegért felel a zsidóval szemben.

11. Aprilis anno 1603.
Eodem. Derrmach ein jud mit nahmen Leb Israel dem herrn Georg

Prauneysen eine ansehenliche summa geldes schuéldig vermug schein,
die er in handen hatt, entgegen aber relicta Thomae Hayl gemelten jue-
den vermug ihres testaments schuldig verblieben fl. 67 den. 25 Hung-
risch, solches auch herr Zachariae Göczl richter protocoll aussweist, sinn
ihme Prauneisen solche fl. 67 den. 25 Hungrisch in abschlag seiner
schueld von der Thoma Haylin verlassenschafft hinausgeben. er gleich-
woll den völligen schein in handen behalterr vnd wann der jud kompt,
solches verantworten will.

Pozsonyi városi levéltár. 1589-1606. évi Actionale protocollum 567ib.

281.

1603. maJ us 8-10. Prauneisen. György a pozsonyi városi bírói szék
előtt Benedek letemsieri zsidót 4 rőf vászon miatt bepanaszolja. A tár-
gyalás folyamán a zsidó Prauneisent becsületében megsérti, mire a
bíróság arra ítéli, hogy büntetés fejében fizessen 50 forintot, a sértett

féltől pedig becsületes emberek jelenlétében kérjen bocsánatot,

Die 8. May anno 1603.
Eodem. Erscheint fur gericht herr Georg Prauneysen vnd beclagt

Benedict juden von Crembssier wegen vier elen leinbath, so er ihme
laut einer abraytung zuethun schuldig. Beclagter besteth vnd sagt
neben anderen, elager hett in vmb seinen pettel vnd vmb die 400 fl.
gebracht vnd wehr daran schuldig, class ihne die rauber beraubt vnd
dass gelt genommen, weíln er elager ihm juden dass gelt auff ein be-
stimpten termin nit zuegestellt, Darüber herr Prauneysen protestiert
vnd begert, jud soll erweysen, das er ihne vmb sein pettel vnd vmb
die 400 fl. gebracht. Ist dem juden der beweiss aufferlegt worden.
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Die 10. May inn beysein der edlen, vesten herren Rudolph Maurach
dess rhats vnd stathauptmanss alhie, dann Jacoben Auer auch dess
rhats repetiert herr Prauneysen seine protestation, so er gestern wieder
Benedek juden gethan namblich, dass jud erweysen soll, dass er ihn
vmb die 400 fl. bracht, Beynebens c1agtauch herr Prauneysen, wie herr
statrichter gestern ihn juden güetlich ermahnt, er solle zu ihm hingehn
vnd sich vergleichen, Hab jud gesagt, er - ihne Prauneysen mainendt,
- ist mir nit gut genug, das ich ihme in sein hauss nachgehn soll.
Begert denotwegen, jud soll solche iniurien auf ihn darthun eder docie-
ren, wa aber nit, soll herr statrichter rechtlich in der sachen erkennen.

Jud sagt, er het keine zeügen vnd repetiert abermalen aussdrucken-
lich, er wehr durchden Prauneysen vmb das seinén kommen, Daruber
Prauneysen abermalen protestiert vnd zue erkennenbegert oder abel'
zu erweísen, Híerauff dem juden beweysungauferlegt worden, weleber
vmb einen kleinen abtritt vnd bedacht geben.

Nacher jud vermeldt, er wísse nichts, als Iiebes vnd gutes herrn
Prauneysen nachzuesagen vnd könne solche iniurien keines wegs er-
weysen. Prauneysen von seinem proposite aber durchauss nit ablassen
wollen,sonder ZU€ deliberieren begert.

Darauff verabschiedt, weiln der jud ihne Prauneysen so höchllch
an seinén ehren zum offtermal verletezt vnd wol verdient hete, das man
ihn die gehorsamb schaffen vnd mit mehrern straff vnd ernst gegen
ihme verfanren solte, iedoch ist er auff disernals der gefencknuss be-
müessiget vnd in eine leidenliche geltstraff erkent worden, class el'

namblichen alsbald de facto fl. 50 zue gerícht erlege vnd nacher herrn
Prauneysen mit guten ehrlichen perschonen wegen soleher iniuri einen
genugsamben abbitung thüe.

Pozsonyi városi levéltár, 1603-1606. évi Gerichtsprotocoll 5jb-6(b.

282.

1603. szeptember 9. A pozsonyi városi bírói szék előtt Jobst János és
Madits János elismerik, hogy Gersü zsidónak ők 62 magyar forint 16
dénárral tartoznak. Ezt az adósságot Birsko Lőrinc fogja kifizetni, aki
ennyi értékű gyapjút kapott. Akifizetés 15 napon belül történjen meg.

Den 9. tag Septembris anno 1603.
Eadem erscheint Hannss Jobst vnd Hannss Maditsch, vermelden,

wie das sy elem [uden Gerstl schuldig 62 fl. 16 den. Hungrisch. Die-
selbige schulden soll Lorencz Birskho bezallen, dann er souil wolln
ernplangen hatt. Sein ihm 15 tag zur bezallung gegeben werden.

Pozsonyi városi levéltár, 1603-1606. évi Gerichtsprotocoll 57/a.
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283.

1603. október 28. A pozsonyi városi bír6i szék előtt Birsko Lőrinc
Gersit zsidónak járó 63 forint adósságából azonnal lefizet 33 forintot,
a többit pedig 4 héten belül fogja megfizetni, mibe a zsidó beleegyezik.

Eodem erscheint Gerstl judt, beclagt den Lorencz Pierseho vmb
schulden 63 fl. Beclagter erlegt damaln Yor gericht 33 fl., den übrigen
rest erbiett sich Pierseho inerhalb vier wochen zu erlegen, welches ihm
der judt bewilligt.

Pozsonyi városi levéltár, 1603-1606. évi Gerichtsprotocoll aO/b.

284.

1604. február 10. Jónás marcheggi zsidó 3 pozsonyi polgáTt a pozsonyi
városi bír6i szék előtt bepanaszol tartozásaik miatt, akik megígérik,

hogya legközelebbi húsvét napjáig fizetni fognak.

Den 10. tag February anno 1604.
Erscheint Jonas jud von Marchekh, beclagt den Joseph Henigman

vmb schulden 46 fl. Hungrisch.
Eodem Jonas jud beclagt den Lorencz Guettmayr vmb schulden

40 fl. Hungrisch,
Eodem Jonas jud beclagt den Christoff Misko vmb schulden 32 fl.

Hungrisch vnd 4 fl. Hungrisch interesse.
Dise vorgehende drey nachsten bewilligen gedachtem Jonas jud auf

khonfftig Ostern zubezallen.

Pozsonyi városi levéltár, 1603-1606. évi GerichtsprotocolI 112/<1.

285.

1604. november 2. Szombathely. Szombathelyi Deák Pál 35 vidra- és
hódbőrt küld Fekete János soproni polgárnak, darabját 175 pénzen szá-
mítva. Az a kéré se, hogy ebből 14 darabot adjon át a zsid6nak. Balázs
által küld készpénzben 50 forintot is, miből fizesse ki Paurt és a vépi

erszénygyárt6t, a többiről pedig majd elszámolnak.

Laus deo semper. Anno 1604, ady 2. die Novembris.
Zolgalattomatth aianllum kegyelmednek, mint bizodalmas joakkoro

vramnak. Istentully az eö zerelmes zent fiadith kiuanok kegyelmednek
minden testi es lelki iokatt meghadattni. Touaba im kultem kegyelmed-
nek kezeben 35 vidratt es hodotth, melnek kegyelmed agia az 14 negett
az sidonak es az 21 egenek kegyelmed agi arratth, vgymint egyet per
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175 pénzen, tezen fl. 36 den. 75.1 Pénzit vege fell es légen kegyelmed-
nell. Touoba im kultem kegyelmednek az Ballas altal kezí penzit fl. 50
es kegyelmed fizessen megh az Paurnak es kegyelmedde II ha zenben
Iezek, zamuttuettuen eligazetthattiok. egymassall. Es kegyelmed hagia
megh Vepen az erzenjarttonak, hogy azi pénzitt víge eli velle. Ezel
Isten éltesse kegyelmedetth. Dattum Sabarie, ut supra.

Kegyelmed barattia:
Pal Deak Zombatthelly.

Kiviil: Adassék ez leuell Fekete Jannosnak Sopromban, nekem
joakaro barattomnak tullajdon kezeben hyuen.

Soproni városi levéltár, Lad. XLV. fase. 1/14.
Papiros, vízjegye: koronás kétfejű sas, hátlapján kerek alakú gyűrűspecsét

nyomával.

286.

1604. december 28. Szombathely. Tapolczai Pál diák háromezer darab
suveget rendel meg Fekete János soproni polgárnál, melynek ára fejé-
ben egyelőre 100 forintot küld, a többit Vízkereszt után ígéri megfizetni,
amikor Mihály urammal felmegy Sopronba. A zsidóval is le akar szá-

molni, akinek 40 vagy 50 darab vidra- és hódbőrt visz fel.

Laus deo semper. Anno 604 adí 28. Decembris.
Seolgalattomatt aianlom kegyelmednek, mint ennekem mindenkor

bizodalmas io vramnak. Istentuly az eö zerelmes zent fyaerth kiuannok
kegyelmednek minden testy és lelky iokatth meghadattatt az vy ezy-
tendeoben. Touaba kegyelmedett akaram meghta.1lalnomleuellem altaly,
miuelyhogy kellettek zekeremett zolgaymal egettemben feolykuldenem,
azert im kultern kegyelmednek zaz feorentot. En magam is az Viz-
kerezytynap vttan felmegek es meghellegettem kegyelmedett zamatt
vettueny mindenekveoly. Hanem kegyelmed rakion kett hordoban ha-
romezer siuegett, bar legen az egikben 2000, ha lehett, hanem chak azy
meny bellefer, de ha bar eoregy ellueges is ha lezen, mindenek hordo-
ban hatt-hattzazatt rakion kegyelmed, ha lezen, ha nem lezen anny,
hatt az meny lehett, tahatt chak azytt rakia kegyelmed belle. Az my
penígh az maradékiatt illetty az siueghnek, tahatt ha feolmegiunk Viz-
kerezyt vttan, azyt is elhozom mind. Mihall vramal egettérnben feol-
megiunk. Ha lehet, kegyelmed ne keslellie ott. Im Jannos vramnak is
keultem huwneott feorenyttott az síuegh arraban. Az maradekiatth ha
feolmegek, meghadom neky auagy az sidott kelletik meghellegettenem,
rnerth lezen tallam negyueny auagy eottueny vidra es hody, azyt is
feollvizem neky. Ezell Isten tarcha es éltesse kegyelmedetth. Dattum
Sabbarie, ut supra.

Kegyelmednek Tapolchay Pali deak éremest zolgaly etc.

1 oldaljegyzet egykorú írással: Vohn dyssen geldt ist abgangen 21 vngrisch
1enaren.
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Kívül: Adássek ez leuell Fékkette Jannosnak. ennekern ioakaro
vramnak es barattomnak tulajdon kezeben.

Soproni városi levéltár, Lad. XLV. fasc. 1. nr. 1/15.
Papiros vízjegy nélkül, a pecsételésnek nem látszik nyoma.

287.

1605. április 27. Pápa. Rauscher Gergely három erszényben összekötve
40 forintot küld Fekete János soproni polgárnak, melyeket adja át a
zsidónak. Ezenkívül süvegre 10 forintot, a vincellérnek pedig 5 forintot
küld, míg a többiek legyenek türelemmel, míg megjön a vásárból,
mikor is kifizeti őket. A pápai és a győri gyalog katonák V ázsonyt
'l'isszafoglalták Bocskay népétől, miközben 43 foglyot ejtettek és 190

lovat zsákmányoltak.

Keoszonethem vttan jo Janus vram! Az Ferencz vram fel nem
mehetett, mert igen bedegek az gyermeky, hanem az fl. 40 harorn
erszinben vagyon eszwe kwttwe, az az sydonak attgya megh kegyelmed,
ismegh az süíujegre egy erszínben fl. 10. Kegyelmed rakgya az iszak-
ban, the oeregeth kwlgyen kegyelmed. Egy hogyakban ismegh fl. 5,
azt az vinczeliernek kel attny, az Merttlí Iczenek, Mast pinzth nem
kwlthettem az Erhartnak, sem penig az Frydl Mayrnak, hanem ha megh-
juhettek az vassarwl, mingjarast az Binder keszeben kwlthom. Wy
hyrt mast semyth nem irhattok, hanem az papay gyolokok es györyek
140 volthak es Vassont ísmegh megnvettek az Boczkaynepettwl.
Hostanak 190 lowath es 43 raboth az Boczkay zolgayban, te az Horwat
Thomast nem foghattak megh. Mondhath az apósnak es az Ewcz Matt-
gyesnak. Czak az Isten vellwnk. Kwlth Papan, 27. die Apryllis 1605.

Rausser Gergel kegyelmednek ieremest zolgal.

Kívül: Adassék ez Iewel az en joakkaro vramnak, Sopronban
lakosze Fékethe Janusnak készeben.

Soproni városi levéltár, Lad. XLV. fase. 1. nr. 1/26.
Papiros, melynek vízjegye: koronás kétfejű sas, zárlatán födött kerek alakú

gyűrűspeeséttel.

288~

1605. VII. 13. Érsekújvár melletti tábor. Rédei Ferenc, Bocskai alsó-
magyarországi fókapitánya meghatalmazza Barthakowytt Pétert, hogy
a Beczkó várához tartozó tartoma.nyban mindenki birtokán lefoglal-

hassa az ott talált cseh, morva és zsidó marhát.

Franciscus Rédei, Serenissimi Principis ac domini Stephani Dei
gratia Hungariae, Transílvaníaeque Principis et Siculorum (Comitis),
Partium Regni Hungariaeque Inferioris generalis capitaneus. Adom
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mindteneknek) tuttara, hogy az vitézleo és nemes Barthakowytt Peter
uramnak, az mi Kegyelmes urunk eo feolsegehez es az orzaghoz walo
hyvseges zolgalatait megh tekyntven, az mi Kegyelmes Urunk eo feol-
seghe nekem adatott meltosagombeol (!) attam Beczko varahoz walo
Tartomanyban walahol, walameny es valamely ur alatt walo byrtoká-
ban Chech, Morvay ember es Sydo Marhatt, pinzt talal, senki ellentt ne
tarchon, hanem mingyarast kezében bochassak és kezehez vehesse, mert
walaky az en lewelem ellen chelekzy (!) bwntetes nekwl nem zenve-
dem. Kinek job bízonsagaertt attam pechetes lewelemt es kezem irasat.
Datum in castris Ersek Uywar positis 13 July Anno 1605.

Franciscus Redej
OL. Múzcumí törzsanyag. (Gyűrűs pecsét.)

289.

1605. december 26. Sopron. Peer Farkas soproni polgár és varga vég-
rendeletében elismeri, hogy többek között egy zsidónak 8 tallérral és

12 borjúbőrrel tartozik, melynek fejében neki zálogot adott .

........... ., -,., ;

Schulden.

Meine crediteres vnd glaubiger abel' sindt diese:

Einern juden VIlI thaler,
Mehr 12 kalbfell, eíns per V 1/2 sol. oder aber 6 &01., daran er zweí-

fellt.
Nota, Wegen diser schult hat bemelter jude in versatzung ein feyel-

braunen porten, ein silberne gürtel, so ybergult, mit röseln spangen,

Soproni városi levéltár, Végrendeletek, Lad. P. fasc. 2. nr. 69.

290.

1606. augusztus 14. Hiiberi Abrahám marcheggi zsidó a pozsonyi városi
bírói szék előtt Eppich Ambrustól 29 magyar forint adósság megfizetését

követeli. Az adósnak 45 napon belül fizetni kell.

14. Augusti anno 1606.
Abraham Haberl von Marchegk beklagt den Arnbros Eppich vmb

schulden 29 fl. Hungrísch, Beklágter bestehet die schuld, ist im die be-
czalung in 6 wochen 3 tag aufferlegt worden.

Pozsonyi városi levéltár, 1606-1609. évi Gerichtsprotocoll 79/a.
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291.

1607. augusztus 14. Gersil schweinburgi zsidó a pozsonyi városi bírói
szék előtt 3 pozsonyi polgár ellen. emel panaszt tartozásaik miatt. Mind-

nyájuknak bizonyos határidőn belül jizetniök kell.

14. Augusti anno 1607.
Eadem Geratel jud von Schweinburg beklagt den Ambresi Eppich

huetter vmb schulden 92 fl. Hungrisch. Der beklagte gibt fur, das er mit
dem elager beschlossen den ausschuss der woll ausszuwexeln. Weiln
aber der A. dessen nicht gestendig, ist dem juden der beweiss, dem be-
klagten aber die beczalung auferlegt von dato an in 6 wochen 3 tagen
nach stattbrauch.

Idem jud beklagt den Lorentz Guettmayr vmb schulden per 181
fl. Hungrisch 50 den. Hungrisch. Der beklagte bestehet die schulden.
Haben sich verglichen, das der jud ihn noch ferner aus den weg halten
will mit der beczalung biss auf Egidy, darauf er den juden auf prima
Septembris zu zalen zugesagt hat.

Idem jud klagt an den Steffan Mayr vmb 61 fl. Hungrisch 25 den.
Hungrisch, Ist ihm ebenfals auferlegt die beczalung, ut supra.

Pozsonyi városi levéltár, 1606-1609. évi Gerichtsprotocoll 228jb-229ja.

292.

1609. Kassa. Kassai polgárok panaszolják, hogy a zsidók Mádon
koser-bort szüretelnek.

" ... Kegyelmeteknek azt is meg akarjuk jelenteni, hogy immár
nemcsak a lengyelek, hanem a zsidók is eljárnak az alföld re - (ti.
Hegyaljára) - bort venni és nemcsak bort vesznek, hanem szöllőter-
méseket is. Amint Alaghi uram is őnagysága Mádon az zsidóknak 50
hordóra való szöllőtermést adott el, ők magok szedték, nyomták és töl-
tötték az hordóban; minthogy őnagysága házában vannak, nem Iérhe-
tünk hozzájok. Mindazonáltal után vigyáztatunk, ha valamiképen az
úton megkaphatnánk, Minthogy ez soha nem volt, Kegyelmetek ő nagy-
ságával Alaghi urammal szólhat az dolog felől. Az országnak proponál-
hatja kegyelmetek ... - egy lengyelt behajtottak - . .. az zsidókat is,
behajttathattanak, érette leszünk ...

Tört. Közl. Abaúj vm. múltjából. 1. 1910.78-79.
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293.

1611. 11I.a]US 13. Gersil. schweinburgi zsidónak Eppich Ambrus és
Schmucker Illés pozsonyi kalaposmesterek adósai. A pozsonyi városi
bírói szék előtt a zsidó mindkettő iránt megértést tanúsít és kedvező

fizetési feltételeket szab.

Denn 13. May anno 1611.
Eodem die erscheint vor gericht Gestely (sic!) jud von Schwein-

burg, clagt an Ambrosy Eppich huetter alhie wegen schulden 97 fl.
Vngrisch. Der beklagte bestett die schulden. Ist ime Eppich die bezal-
lung innerhalb 6 wochen 3 tag stattbrauch nach aufferlegt worden.
Benebens hatt sich jud, als clager, erbotten, wan der Eppich ime die
helfft auf jeczt nechtskhunfftigen Johanny erleg, woll er ime zue dem
andern halben thail termin geben biss Michaely. Souer er Eppich aber
ime solches gelt nit érlegen thett auf Johanny, wöll er die völlige suma
haben laut des herrn richters abschiedt 6 wochen 3 tag.

Eodem die ebnerrnassen clagt Gestely (siel) jud von Schweinburg
an Elias Schmuckher huetter wegen schulden 39 fl. Vngrisch. Der be-
clagte bestett die schulden vnd bitt vmb gedult. Hat sich erbotten ime
elager alss heut 20 fl. zuerlegen, zue den vberigen 19 fl. gibt ime jud
termin biss Michaely,

Pozsonyi városi levéltár, 1611-1615. évi Gerichtsprotocoll 7fb-8/a.

294.

1611. június 27. Gerstl schweinburgi zsidó a pozsonyi városi bírói szék
előtt feljelenti Eppich Ambrus pozsonyi kalapost, hogy tartozását nem
fizette meg. Eppich kijelenti, hogy nincs pénze és nincs más lehetőség,
minthogy a háza eladassék és a zsidó annak árából nyerjen kielégítést.

A bíróság ennek értelmében hozza meg a döntését.

Denn 27. Junyanno 1611.erscheint VOl' gericht vor dem edlen vnd
vosten herrn Rudolph Maurach startrichter alhie Gestell jud von
Schweinburg, clagt abermal an Ambrosy Eppich, begert laut nechst
verschinén abschiedt des 13. May von ime Eppich die bezallung.

Der beklagte sagt, er hab vnd wise nicht zubezallen, der jud soll
sich von seinem halben hauss bezalt machen.

Clager antwortt, er het im auf das hauss zwar nichts gelichen,
doch da ein érsamen rath bewilligen wolle, das der jud alhíe soll ein-
khommen, sey er vrbiettig sich von demselbigen bezallt zu machen
vnd das vberige hinauszugeben, suristen ist er seines geldts von ime
Eppich gewerttig.

Verabschledt: weil dise schulden alberait in das sechste [ar aus-
tehend vnd der beclagte dern nechst verschinen abschiedt des 13. May
auch nicht nachkhommen, allss salt das Eppichen hauss geschaczt vnd
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hernacher ein zetl dran geschlagen werden vnd da es verkaufft, der
jud alsdan dauon soll bezalt werden, doch in allweg gernainer statt
gaben, so darauf sein, werden beuor genommen,

Pozsonyi városi levéltár, 1611-1615. évi Gerichtsprotocoll 32/a.

295.

1611. VII. 27. Kassa. Kassai rézfazekasok panaszkodnak, hogy a zsidók
összevásárolják a környéken az ócska rézedényeket, meg az antik

ezüstöt is.

"Rézfazekas panaszkodik, az Roll igen drágan adja az rezet,
annyira, hogy ők az ő mesterségeknek semmi hasznát nem vehetik. Item
jelentik, hogy valami fondorló zsidók járnak az országban, azoknak
czinkosai vannak, kik az hitvány rézedényeket fonttal veszik és nekik
gyűjtik. Azonképen az ezüstöt is, az ó mivet mindenütt felszedik és
kikeresik. Méltó volna palatinusnak megjelenteni, Item Rozsnyón is
vannak olyanok, akik a rossz rezet gyűjtik. - Kassa város jegyzőköny-
véből.

Tört. Közl. Abaúj-Torna vm. múltjából. V. 1914-15. 166.

296.

1611. XI. 1. Illésházy Gáspár feljegyzése:

"Az pragay Sidók issmek attak az bor araban Ft. 500."

O. SZ. K. RMK. (Kalendarium 1611.)

297.

XVII. század első fele. Sulejman basa írja a budai kereskedőnek, Scilih
kethüdának, aki akkor Egerben volt, hogy a zsidó Hcirilnnak adott

5-6000 akéet, részben áfiumban, részben készpénzben.

Dem Juden Harun haben Wir 5-6000 Akée, teils in Afium, teils
im Baren, gegeben, nehmet dies so zur Kenntnis!

L. Fekete: Türkische Schriften aus dem Archive des Palatíns Nikolaus Ester-
házy. 1606-1645. Bp., 1932. 410.



298.

1612. január 29. Marchegg. Landau György báró a pozsonyi városbíró
tudomására hozza, hogy alattvalójának, Haberl Abrahám marchegyi zsi-
dónak 281 tallérja elveszett Schmidt Mátyás pozsonyi polgár házában,
mely összeg visszaszerzésében kéri, hogy minden erejével álljon segít-

ségére.

Edler, vesster, sonnders lieber herr stattrichter, derne sein mein
guetwillige dienst zuuor. Mein judt Abrahamb Haberl von Marhegkh
khombt füer mich anzaigent, wie das sein diener Anndree noch den
19. dits schwebenten monats bey ainen namens Balthausern, dess herrn
burgermaisters hanndlsdíener zue Prespurg 281 taler eingenommen, die
er in Matheusen Schmits daselbs behausung vnnd gwelb, 80 Haberl
im bstant hat, getragen vnnd im gewelb verspert, hernach seiner ge-
schafften nach auss dem hauss gangen vnd abents wider zum hauss
khomen, das alberaít verspert gewest sein soll, alda angekhlopft vnnd
vmb einlassung gebeten, welches ihme, wie der herr vorhero mit meh-
rern von den zeugen, so verhört, verstanten haben wiert, verweigert
vndt abgeschlagen worden, also das er selbe nachts in ainem andern
hauss nachtherberig suechen müessen. Zue morgens, alss er inns hauss
khomen, das gewelb eröffnen wellen, solle die narb sambt dem schloss
heraussganngen sein. Weilen dann dass hauss gespert vrmd ihme juden
selbe nacht darauss ernents geldt der 281 taler entfrembt worden, hat
er judt mich in vnterthonigkheit ime an der herrn schrelben zu ertallen
gebeten, wann dann er judt, alss deme sein gantzes gewerb daran ligt,
dess geldts gern wider habhafft wuerde. Alss bit ich dennselben, er
wolle vorhero gethaner zeugen aussag, noch ihme alle befüerderliche
hülff erweisen, wie nun dises an ime selbst billich, alss ichs von hielger
herrschaff't auss, in dergledchen vnd mehrerm fallen hinwiderumben
verdienen, göttlichen schutz vnnss beuelhendt. Actum Marhegkh, den
29. Januari anno 1612.

Georg von Landau freyherr manu propria.

Kívül: Dem edlen vnd vessten Rudolffen Maurich, der khü-
niglichen mayestats zue Hungern vnd Böheimb herrn Mathia stattrich-
tern der haubtstatt Prespurg, meinern sonnders líeben herrn zu handen.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 53. nr. 207l.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye. harang alakú keretben szőlőfürt, zárlatán

vörös viaszba nyomott nyolcszögletű gyűrűspecséttel. A levél hátlapján ez egykorú
feljegyzések vannak: Herr von Landaw. Presentirt 30. Januar anno 1612. Jud von
Marheckh wegen eines verlornen geldts von Matthes Schmid.
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299.

1612. január 30. A pozsonyi tanács arra való tekintettel, hogy Haberl
Abrahám zsidónak Schmidt Mátyás házában 281 forint ja elveszett,
úgy dönt, hogy a felek békésen egyezzenek ki, máskülönben törvényre

menjenek.

30. January 1612. Derrmach Ábraham Haberl jueden VOl'wenig
tagen bey Mathes Schmidt verlohrn werden fl. 281 Hungrisch vnd
der jud solchen verlust an dem wirt suechen thuet aus vrsach, das er
den juden aussgeschlossen vnd das hauss fül' ihm zuegespert, darüber
der verlust geschehen. Wie solches mit mehreren bey dem gerichts-
protocol zuesehen, sollen sich deswegen vergleichen bis auff künffti-
gen freytag, wo nicht, soll geschehen, was recht ist.

Pozsonyi városi levéltár, 1607-1621. évi Actionale protocollum 143fb.

300.

1612. február 2. Marchegg. Landau György báró figyelmezteti a pozsonyi
tanácsot, hogy amennyiben Schmidt Mátyás pozsonyi polgár, akinek
házában alattvaló zsidójának a pénze elveszett, nem egyezik ki békésen
az elszenvedett kár tekintetében, úgy talál majd utat és módot annak
behajtására, de reméli, hogya jó szomszédsáqra tekintettel erre nem

kerül sor.

EdI, vesst, ernuest vnnd weise, sonnders liebe herrn vnd nachtpern
denseiben sein mein guetwillige dienst zuuor.

Ob ich zwor verhofft vnnd mich gegen den herrnen nachbarlich
versehén hette, die wurden mein an dero stattrichter gethones schrei-
ben wegen meines juden beschehenen verlusts bey dero burgern
Matheusen Schmidt, weil die sachen an ihme selbst lautter aussrichtung
gethon vnnd ihme Schmidt die bezalung auferlegt haben, welches aber
wider mein verhoffen von den herrnen nit beschehen, sonndern zue
a.nen giettigen vergleich verabschiedt worden. Obzwar wol mein rendt-
schreiber dessen beschaidt, doch ohne praeiudicium des juden habenden
rechts, soleher gestalt eingangen, auch von den juden gegen denn herr-
nen beschehenes erbieten, da ihme Matheuss Schmidt das verlorne
geldt erstatt, wolle er sich gar gern in güete mit ihrne vergleichen, wic
dan die partheien, souil ich vernornen, beysamen gewest, aber disfals
khein güetiger vergleích gschlossen worden vnnd da es bescheen, judt
hette vil nachgelassen, were ich mit vngnaden auf ihme vbel zuefriden,
weil dann er Schmidt dassjenige, wass ihme von dem stattgericht mit
examinierung seines gesindts auferlegt ist worden, nit gethan vnnd
dorüber den bschaidt, d3S er sich güetlich verg1eichen sol, ohne ainiche
prodestation angenomben vnd ihme meinen juden noch dorüber nach-
geschiekht, auch dass gesindt nit verhört, die juden nit einge1assen,
sonndern noch hinaussgeschafft, dahero ich nit anders erzwingen khan,



dan das solches geldt durch ainem im hauss entfrembt worden sein
muess vnndt weil dann Schmidt in anfang sein gesíndt defendiert vnnd
dasselbe füer recht erkhent, híerausser folgt naecessarii, das er Schmidt,
alss der selbe nacht vnnd vorhero nie, wie ich von meinem juden ver-
stanten, die thorschlissel zue sich genomen, den verlust billich, alss
haussvatter, érstatten muess. Versich mich also nochmalen, aber nacht-
berlich, die werden bey so lautterer sachen meinen juden nit in ver-
geblíchen vncosten sprengen, sonndern dem rechten gemass ine Schmidt
alles ernsts zue erstatung vnd bezallung dess verlusts halten. Do es
aber wider verholfen nit beschach, so mügen mier dieselben trauen,
class ich noch ainen weeg finden khon, die in khünfftig die herrn er-
khennen wurden, wie ich dan gegen denselben, da ihme juden dass-
jenige von rechts wegen gebüert, nit erstatt wuer, den vncosten vnd
versaumbnuss hiemit zierlích prodestier. Verhoff aber nit, das ferver
von den herrn gegen mier ain vnnachtbarschafft solle erweckht werden,
dass, wouer aussrichtung beschicht, wil ich in derglelchen vnd mehrern
hinwiderumben nachtbarlich verdienen. Neben erwartung antwort
vnnss gottes seegen beuelhendt. Actum Marhegkh, den 2. February
anno 1612.

Georg von Landau freyherr.

Kiuiil: Denen edlen, ernuessten, füersichtigen vnd herrn burger-
maister, richter vnd rath der haubtstat Pressburg, meinen sonders lie-
ben nachbarn zu handen.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 53. nr. 2074.
Papiros, melynek vízjegye: harang alakú keretben szőlőfürt, zárlatán voros

viaszba nyomott nyolcszögletű gyűrűspecséttel és a hátlapon ez egykorú feJjegy-
zésekkel: pTesentiTt 3. FebruaTii anno 1612. és heTT Georq von Landaw wegen
seines jud en, so bey dem Matthias Schmidt das geltt veTlohTen.

301.

1612. február 5. Landau György báró azzal a kéréssel [ordu! a pozsonyi
városbíróhoz, hogy alattvalójának, Habert Abrahám marchegyi zsidónak
engedje meg, hogy eladás céljából vásznat szállít hasson a városba.

Edler, vesster. sonnders Iieber herr stattrichter, demselben sein
mein guetwillige dienst.

Mein vnderthan vnnd judt Abrahamb Haberl khombt füer mich
anzaigendt, wie VOl' dern herrn andeütet worden, das ihme was von der
burgerschafft an ihme füer leinbat vnd andere sachen begert wiert zue
bringen, dieselbe nit gestaten, sondern verarrestiern wil. Weilen abel'
ernenter judt hoffentlich der burgerschafft zue Prespurg hierdurch in
ihrer handtierung nit schedlich, sondern zue ihrem gwerb disfals er-
achte ich nuer befiederlich, auch von verigen richtern, sowol von ainen
gantzen stattrath, niemalss ihme nicht verspert gewest ist, alss langt an
dem herrn mein biten, derselbe wolte ernenten juden diejenigen sachen,
was er auf begehrn dercselben burgerschafft bringt, gegen raichnus
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gebüerlicher maut vnd wass er sonst von rechts wegen schuldig ist,
erfolgen vnd ohne verhinderung passiern Iassen. Dass wil ich gegen
dem herrn vnnd burgerschafft hinwiderumben verdienén neben freunt-
lichen gruess vnss göttlichen schutz beuelhendt. Actum Marhegkh,
den 5. February anno 1612.

Georg von Landau freyherr .

Kívül: Dem edlen vnd vessten herrn Rudolfen Maurach, der khü-
niglichen mayestat etc. stattrichter der haubtstatt Presspurg, meinem
sonders lieben herrn zu handen.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 53. nr. 2072.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye: harang alakú keretben szőlőfürt, zárlatán

vörös viaszba nyomott nyolcszögletű gyűrűspecséttel. A levél hátlapján ez egy-
korú feljegyzés található: presentiert 8. Februari 1612.

302.

1612. március 30. Haberl András marcheggi zsidó 40 forintot követel
Schmucker Illés pozsonyi kalapostól, aki elismeri tartozását, azonban
látni akarja az adóslevelét. A zsidó kijelenti, hogy az adóslevél elveszett.
A pozsonyi városi bírói szék úgy dönt, hogy az adóslevél vagy mutat-

tassék fel vagy más úton történjen meg a kiegyezés.

Denn 30. Marty anno 1612. erscheint yor gericht yor dem edlen
vnd vössten herrn Rudolph Maurach stattrichter alhie Andre Hiiberle
jud von Marcheckh, clagt an Elias Schmuckher burger vnd huettma-
eher alhie wegen schulden etlich vnd 40 fl. Vngrisch betreffent.

Der beklagte bestett zum thail die schulden, doch referiert er sich
auf sein schuldbrieff, darinen sieh ein clausula befinden werde diss
inhalts: im Iall er mit parern gelt nicht aufkhommen khindte, dise
schulden mit hüetten abriehten solte. Dessen der beklagte, weil er
derzeitt khein paargelt habe, mit hietten zu entriehten vhrbiettig, doch
begertt er seinen sehuldbrieff zu sechen vnd zu handen zu nemmen, da
ime derselbige zugestelt, woll er seinem erbietten naehkhommen.

Der jud bestett, dass er einen schuldbríeff von dem beklágten dess-
wegen empfangen, denselbigen aber yor díser zeitt alhie neben andern
sehuldbrieffen verlorn, sey aber vhrbiettig, da ime der beclagte zu con-
tentirn willens, daselbig nicht allein gerichtlieh einprotocollirn zu
1assen, sonder dem beklágten desswegen aueh sehrifftlich zuuersichern,
dass diser schulden halber khein antorderung an in weitter geschehen.
Vnd da es gar beschech, er deswegen, sowoll auch sein herr Abraham
Haberlin sehuldig vnd verpflicht sollen den beklágten ahn einigen
sohaden zu halten.

Der beklagte begertt noch, wie Yor, seinen schuldtsehein vnd da
derseibige vorhanden, wöll er seinén zugasten naehkhommen.

Verabschiedt: weilen der beklagte der schulden bestendig, diesel-
bigen aueh zubezallen vhrbiettig, doch damit er seinen schuldtsehein
widerumb zu handen bekhome, welches dan ein billiches vnd recht-
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messígs begern, allss solt der jud ime denselbigen schein entweder
anhendígen oder mit dem beklágten auf ander weg handl vnd traetim
ader aber dessen, damit diss ortts khein weittere antorderung an in
bescheche, genuegsam versichern.

Pozsonyi városi levéltár: 1611-1615. évi Gerichtsprotocoll 111fb-112fb.

303.

1612. április 3. A pozsonyi »áros! bírói szék előtt Habert Abrahám
marc hegyi zsidó úgy egyezik ki Schmucker Illés pozsonyi kalapossol;
hogy az a 42 forint adósságát a legközelebbi Szent János napjára meg-
fizeti, a zsidó pedig az elveszett adóslevél tekintetében megfelelő biz-

tosítékot nyújt.

Denn 3. Aprilis anno 1612.
Eodem die. Auff nechts verschínen abschidt, den 30. Marty, er-

scheint Ábraham Habérle jud von Marcheckh mit Elias Schmuckher
burger vnd huetmacher alhie aberrnals var gericht vnd vergleichen
sich írer schulden sacheu halber nachuolgenden gestalt, dass gemeltér
jud dem Schmuckher dise schuld anf'orderung, wie sie sich vor gericht
míteinander verraitt lautter 42 fl. Vngrísch zu thun schuldig befindt,
biss auf Johanny diss lauffenden jars auf sein dess beclagten selbst
aignen begern zu wartten verwil1igt, mit parem geldt dieselbe ahne
weittern aufschub zuentrichten vnd zubeza1len. Desswegen im dann
auch, da es nicht bescheche, der gewenliche stattbrauch weitters nicht
helffen solte. Doch damit auch der jud dem elager die genuegsame
versteherung wegen des verlornen schuldtbrieffs sowoll schrifftlich als
geríchtlích, wie in nechtst vorgemelten anklag begriffen, thue vnd
laiste.

Pozsonyi városi levéltár, 1611-1615. évi Gerichtsprotocoll 115/a.

304.

1612. október 2. Mózes és Hana schweinburgi zsidók Schmucker Illés
pozsonyi kalapostól 39 forint, míg Pürskin kalaposmesternétől 7 forint
50 dénár tartozás megfizetését követelik. A pozsonyi városi bírói szék

kimondja, hogy mindketten 45 napon belül kötelesek fizetni.

Denn 2. Octobris anno 1612.
Eodem érseheinten vor gericht beede gebrieder Moses vnd Hana

jud von Schweinburg, elagen an Elias Schmuckher hueter alhie wegen
schulden 39 fl. Beklagter bestett die schulden vnd bitt vmb gedult, Ist
ihme Schmuckher die beza1lung innerhalb 6 wochen 3 tag stattbrauch
nach aufferlegt wordert.

Eodem Moses jud von Schweinburg clagt an fraw Pürsskhin huet-
teriri auch wegen schulden 7 fl. 50 den. Vngrísch. Beklagte beetett die
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schulden vnd bitt vmb gedult. Ist ihr Pürsskhin die bezallung inner-
halb 6 wochen 3 tag stattbrauch nach aufferlegt worden.

Pozsonyi városi levéltár, 1611-1615. évi Gerichtsprotocoll 189/b-190/a.

305.

1614. április 7. András marcheggi zsidó az elhunyt Haberl Abrahám
zsidó nevében 7 pozsonyi polgártól és polgárnőtől a tartozásaik meg-
fizetését követeli. A pozsonyi városi bírói szék mindegyiket arra köte-
lezi, hogy 45 napon belül fizessen. Ezenkívül 2 polgár vagyonára bírói

zárlat lett kimondva.

Den 7. Marty anno 1614. erscheint Andreas juidt von Marheg ver-
meldt, wie das weylundt Abraham Habl judt etliche schulden alhier
hatt, woltte er dieselbigen yor gericht furwennden, allss:

Margaretha Schmuckherin ist ihme schuldig 25 fL Vngrisch, Ist
ihr stadtbrauch nach 6 wochen 3 tag geben worden.

Vnnd ist yor diesem verbott geschehen auf den Schmuckher 110 Il.
Vngrisch.

Eodem Lorencz Guetmayer ist ihme juden schuldig 67 fl. 62 den.
Ist ihme stadtbrauch nach 6 wochen vnd 3 tag geben.

Hannss Matitsch ihme juden schuldig vermög schuldtbrief 126 fl.
36 den. Ist ihme stadtbrauch nach 6 wochen vndt 3 tag geben.

Hanns Matthias ist ihme jueden schuldig 85 fl. 80 den. Sindt ihme
stadtbrauch nach 6 wochen 3 tag geben worden.

Thoman Puier strumpffstrickher ist ihme schuldig 42 fL Sind ihme
stadtbrauch 6 wochen vnd 3 tag geben werden.

Geörg Winckhler ist ihme juden schuldig vmb röll 7 fL Ist ihme
stadtbrauch 6 wochen vnd 3 tag geben worden.

Anna, Ambrasi Epich (fraw), ist ihme juden schuldig 6 fL 50 den.
Ist ihr 6 wochen 3 tag stadtbrauch geben.

Ist auf den Epich verbott geschehen auf 90 fl., mehr auf 40 fl.
Hungrisch.

Pozsonyi városi levéltár, 1611-1615. évi Gerichtsprotocoll 395/a. és b.

:J06.

1614. április 21. András marcheggi zsidó 7 pozsonyi polgá1·tól az adós-
ságuk megfizetését kéri. Ezek közül Schmidt Mátyás azt állítja, hogy
54 forint helyett csupán 13-mal tartozik, míg a többit a pozsonyi városi
bírói szék arra kötelezi, hogy áruikból befolyt pénzt letétbe tegyék a

bírói széknél.

Den 21. Aprilis anno 1614. André jued vonn Mareckh clagt nach-
folgende schulden halber, wie volgt:
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Lorenez Guetmayer per .
Thoma Payer strumpffstrickher per .
Hannss Matitzseh per .
Hannss Jak:hlowitseh per .
Hannss Matiasch per .
Elias Schmuckher per , .
Matthes Schmidt per .

67 fl. Hungrisch 62 den.
19 fl. Hungrisch

126 fl. Hungrísch
37 fl. Hungrísch
85 fl. Hungrisch
25 fl. Hungrisch
54 fl. Hungrisch

Nota bene! Dieser ist nit mehr, aUS 13 fl. Hungrisch gestendig, ab
schon vmh die vollige summa ein schuldtbrief vorhandten, er Matthess
Schmidt mit den jurament bedeuer, dass er nicht mehr, alls 13 fl. Hung-
risch schuldig.

Diesse seindt zwar all miteinander der schulden gestendig ausser
des Matthes Schmidt, weiln sy mit gellt nicht so baldt aufkammen
khönn, so erbieten sy sieh alle miteinander mit wahren zuebezahlen.
Darauf dann ihnen diesser beschaid var gericht eruolgt, classwann einer
ader der ander die wahren verkh aufft , sallen sy das gellt zue gericht
érlegen.

Pozsonyi váresi levéltár, 1611-1615. évi Gerichtsprotocoll 418/a.

307.

1614. mayus 30. Sopron. Pest Farkas soproni polgár és patkolókovács
végrendeletében fivérének, István bognárnak hagyományozza többek
között azt a 3 ezüst poharat, amelyek 10 forintban az ifjabb Ascher

zsidónál vannak zálogban.

Zum andern meinen Ileben bruedern, Stephan Pest wagner alhier
anlangent, sol er hundert gulden Reinisch wegen meiner behausung.
item inn aller fahrnuss, auch inn diesen, was etwa noch an den wein-
steckh vndt auf den áckhern durch Gottes relchen segen diess jahr
zuegewarten sein wirdt, ausser des schuldtbuch vndt des werkhzeug,
so meiner hausswürthin, dieweil sie auch etliche gelder allein beczalen
soll, verbleiben thut, den vierten theil zue ersuchen haben, sowol auch
an den drey silber pecherln, so dem jungen Ascher juden verseezt per
zehen gulden vndt auss vnczertheilten gutt sollen gelöst werden.

Soproni városi levéltár, Végrerideletek Lad. P. í asc. 2. nr. 76.
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308.

1615. július 10. Zodius Zakariás magyarbródi zsidónak Spanhacker
Kristóf és Kreisner Adám pozsonyi polgárok 35 tallérral adósai. A po-
zsonyi városi bírói szék ítélete szerint az adósok tartoznak 45 napon
belül fizetni. A zsidó Plos Mandelnak felhatalmazást ád e követelések

behajtására.

10. July anno 1615.
Eodem Zodius Zacharias jud von Vngrischbrott beklagt Cristophen

Spanhacker, Adam Kreisner beidt burgern wegen 35 thaller schulden.
Bestehén die schulden beidt, sollen desgleichen mit der bezahlung iner-
halb 6 wochen 3 tagen aufkommen vnd entrichten.

Zodius jud vbergubt plenipotentiales wegen seiner schulden exe-
quierén dem Plosen Mandl.

Pozsonyi városi levéltár, 1615-1627. évi Gerichtsprotocoll 20ja.

309.

1615. szeptember 17. Zadek Zakariás magyarbródi zsidónak Spanhacker
Kristóf és Kreisner Adám pozsonyi takácsok a pozsonyi városi bírói
szék előtt 20 forintot a tartozásukból megadnak, míg a hátmlevő rész

lejizetésére Szent Márton napjáig haladékot nyernek.

Den 17. Septemberis anno 1615. erscheündt var gericht Zacharias
Zadek, ein judt vonn Vngríschenbrodtt, klagt an superanbundandi beede
weber, alss Christopff Spanhackhl vnnd Adam Reisner laut schuldt-
schein 35 fl. Hungrisch, an welichen ihme bezaltt werden 20 fl. in
v..ahren, belariget dass vbrige geltt hab sich klager dess khunfftigen
Martini ihnen zu wartten ánerbotten.

Pozsonyi városi levéltár, 1615-1627. évi Gerichtsprotocoll 29/a.

310.

1616. rnarczus 15. Abrahám és Márkus bécsi zsidók a pozsonyi városi
bírói szék előtt meghatalmazást adnak Fides Mihálynak minden köve-

telésük behajtására.

Den 15. Marty anno 1616.
Eodem Abraham jud vnd MO'l'cUSbeede juden von Wien geben

geualt neben geualdsbrief Fidess Mihalen vnterschidliche schulden
alhier eínzunehmen.

Pozsonyi városi levéltár, 1615-1627. évi Gerichtsprotocoll 91/a.
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:311.

1616. október 9. Auspitz. Ravasz Ferenc a magyar királyi karnara elnö-
kével közli az izdenci zsidó kereskedőknek azt a panaszát, hogy a
nagyszombati tanács nem engedi meg, hogy szarvasmarháikat a város
mellett elmenő országúton hajtsák és erre nézve kér megfelelő intéz-

kedést.

Ezt isakaram nagsagodnak tuttara adnom, hogy az izdenczy zidok
engemott ennihanszer találtak megh feleöle, mikeppen eök nagy keres-
kedesben Ieuen Magy.arorszaghan sok marhakatt uinnenek be es aszt
amarhatt eladuan azon a penzen is megh bar matt uenninek s azt Morua-
ban behaitanak es eö feölsegenek nem keues jeöuedelmett adnanak be-
leöle. De miuel hogy az Zombaty varas semmiképpen el nem akariak
chak a varas mellett is bechatany eökett, hogy eök kereskedhétnenek es
határokban is sohutt szenuedny nem akarlak, holott az orszagh vtiay
zabadosok, az szidok nem kiuankosznak avarosban bemenny, chak a
varas mellet Lenne sz.abadsagok, hogy mehetnének el bekeuel, de sem-
mykeppenaz zombatiak nem szenuedik es ha az szombatiaknak hataritt
elkereölik az szidok, ugis beöntetik eökett, hogy vamokatt elkereölik.
Annak okkaertt nagyságodnak keöneörgeönk, mintt kegelmes vrunk-
nak, hogy nagsagod irion az szombaty varasnak, effele dolgoktul leön-
nenek megh, mertt az szidok avarasban ualo menetekett nem kiuaniak,
chak a varas mellett leglen szabad utiak, eök az igaz ieöuedelmett meg-
hadgíak mind eö felséghnek es varasnak is a vamott. Valaszt uaruan
az hatalmas Vr Istennek kedues oltalma alá ayanlom nagsagedat. Dátum
in Auspicz, 9. die Octobris anno 1616.

Nagsagodnak a1azatos zolgaia:
Rauaz Ferencz manu propria.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 200.

312.

1616. október 22. Pozsony. A magyar királyi kamara másolatban meg-
küldi a nagyszombati tanácsnak Ravasz Ferenc morvaországi harmin-
cados panaszát és választ kér arra nézve, hogy a zsidó kereskedőket
miért akadályozzák meg a oárcsuk: közelében menő országúton köz-

lekedni.

Prudentes ac circumspecti viri domin.'i.,amici nobis honorandi salu-
tem et omnern felicitatern.

Quid ad nos scribat peroeptor Moravicus egregius Franciscus
Rauasz de querelis judaeorum quaestum facientium atque a public o pastu
penes moenia civitatis istius tmnsire proihiberi consuetorum, ex incluso
eiusdem literarum extractu dominationes vestrae fusius eegnoscent.

Cum autem talis prohibitio seu potius turbatio viae publicae in
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detrimentum proventuum suae maiestatis vergere comperiatur mani-
festum, neque iidem judaei ingressum in civitatem ipsam postulent,
sed transltum solum liberum extra moenia eiusdem civitatis, ideo eas-
dem hisoe nomine praefatao suae maiestatis diligenter requirimus,
quatenus ob eiusmodi turbatione et prohibitione ipsorum judaeorum
absistere aut cur id fiat, nos edocere haud omittant. In reliquo easdem
feliciter valere cupientes. Posonii, 22. Octobris anno 1616.

N. sacrae caesareae regiaeque maiestatis camerae Hungarieae prae-
fectus et consiliarii.

Kívül: Prudentibus ac circumspectis dominis N. et N. judici, eae-
terisque juratis civibus liberae regíaeque civitatis 'I'yrnaviensis etc.,
amicis nobis honorandis Tyrnaviae.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 199, 201.

313.

1616. december 20. Pozsony. A magyar királyi kamara értesíti a nagy-
szombati tanácsot, hogy a zsidó adó megfizetésére haladékot nem adhat,

mert az Ferenczffy Lőrinc udvari titkár fizetésére lett kiutalva.

Prudentes et circumspecti domini, amicí honorandi salutem et om-
nem felicitatem.

Allegatis diversis infortuniis elvitatern istam subinde manentibus
dominationes vestrae prudentes et circumspectae ad ultimariam nostram
requisitionem petunt sibi dilationem admitti, sub qua communitatem
ipsarum convocare et ad exolutionern census judaici pecuniam procu-
rare posserit. Nobis aequidern, utpote quibus miseriae dominationum
vestrarum sat superque cognítae sunt, gratum sane foret, si ipsarum
petitioni subscribere possemus, a qua cum inevitabilis necessitas nos
abstrahat et ob maximam penuriam rei pecuniariae dominationes vestras
potius serio moneri, quam aliquid illis indulgere iubeat, ut ad conten-
tationern generosi domini Laurentil Ferenczffy sacrae caesareae regí-
aeque maiestatis per Hungariarn aulici secretaní memoratum censum
judaicum huc administrent, ne ipse ad latus suae maíestatís continuus
onusque totius regni sustinens emerito, competentique suo salario diu-
tius careat, sed in moderna rerum omnium caristia Pragensi, quam
distinctis literís ingeminat, ista pecunia penes dominationes vestras
restante sublevetur, ut is in officio suo quietior persistere et neque
maiestatem caesareám ac regiam pro contentatione sua sollicitare coga-
tur, hac ergo erogatione nos nimium urgente dominationes vestrae
saepedictum censum judaicum visis et acceptis praesentibus in unam
summam compilabunt et ad hane carneram adferent, quo crebrius dicto
domino Ferencffy hinc satisfieri possit, nosque a continuis sollicitatio-
nibus hominum illius Iiberi esse possimus. In aliis vero, si dominationes
vestrae apud hanc carneram suae maistatis institerint, persuasum ha-
beant eandem peculii fisci regií et sacrae coronae rationem habituram
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esse. In reliquo easdem feliciter cupimus valere. Posonii, 20. die ne-
cembris anno 1616.

N. sacrae caesareae regiaeque maiestatís camerae Hungarieae prae-
fectus et consilíarií.

Kívül: Prudentibus ac circumspectis dominis N. [udici, caeterisque
juratis civibus Iiberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis etc., amicis
nobi honorandis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 202-4.

314.

1617. május 20. Sopron. Eiille« Mihály soproni polgár és kalaposmester
végrendeletében elismeri, hogy sógora: Hertl helyette megfizette azt
a 22112 tallért, amivel ő a zsidónak tartozott és azonkívül még további

két tallért kölcsönzött neki.

Fürss leste so hab ich meiner schulden auch gedenkhen sollen:

ltem hatt mein schwager: Hertl anstatt meiner dem juden zalt
zwayvndzwanzig thaler vnd ain halben.

Gedachtem meinem schwager in sonderheit zwen thaler.

Soproni városi levéltár, Végrendeletek, Lad. F. fasc. 2. nr. 37.

315.

1618. augusztus 8. András Sándor zsidónak Knitl János pozsonyi ha-
risnyakötő 18 forint 80 dénárral adósa. Knitl elismeri tartozását, de azt
lcívánja, hogy ebből vonassék le a rossz minőségű gyapjú ára. A zsidó
hajlandó annyit engedni, amennyire Knitl megesküszik, aki azonban
esküt tenni vonakodik, mire a pozsonyi városi bírói szék őt is és Feyer-

tag Joachimot is arra kötelezi, hogy 45 napon belül fizessenek.

Den 8. Augusti anno 1618. Andre Alexander jud klagtt an Hansenn
Knittll strümfstrucker vnd burger alhier sein vnd seiries vorfahrerss
schulden wegen Vngrísch fl. 18 den. Hungrisch 80.

Beklagter gestehet zum theil die schuldten mit ainwenden, das ime
der jud viel andere woll hatt versprochen. alss sich beíunden vnd wolle
ime judtz so viel er böse woll darunter befunden, dieselbe widerkhern
ader in abschlag so viel darumb abzihen. Darzu sey jud seinem vorfah-
ren wegen ainer nicht vberlaíenen wollen die schuld verfallen.

Judt sagt, waz er Knittl darauf schweren kan vnd wil, daz er so
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viel woll, die nichts gutts ist, vnter seiner gefundten, aUS er vorgíbt,
wül er von ime niehtss begehren.

Darauf Knittl sich nicht bewülligen wol1en. Seindt derehalben ime
Knittl zur bezahlung nach stadtbrauch 6 wochen 3 tag gesezt worden.

Vber class hat Krrittll nachfolgenden zeigen denselben tag gericht-
lich zu vernemben furgewendt, wessen aussag ist, wie folget :

Zaig: Caspar Sambach dessgleichen ain strümpffstrücker von Ni-
renberg geburttíg, sagt auss nach vorher gehaltenem jurament, classer
mit seinen ohren auss dess juds mundt gehort, wie er zum Thoma
Peyer see1igen gesagt, wan class ich dir die woll von Planckenhoff
nicht zustelle, solst du mir var die 3 taller, die du mir schuldig bist,
nichts geben.

Eodem Andre Alexander judt klagt an Jochim Feyertag vmb schul-
den, dass er im noch lauter restirt Vngrísch fl. 12 den. 36. Beklagter
bestehet die schulden cum protestatione begehrend ime nach stadt-
brauch 6 wochen 3 tag zu geben, nacher wul er weiter discutiren, Ist
dabey beruhen,

Pozsonyi városi levéltár, 1618-1619. évi Gerichtsprotocoll 65ja-66ja.

316.

1618. október 2. Sándor Majna-menti frankfurti zsidó adósságot követel
Piesch Péter pozsonyi város kamarai jegyzőtől. A pozsonyi városi bírói
szék úgy ítél, hogy mivel a megidézés nem volt törvényes, ez az idézés

a legközelebbi hétfőre megismételtessék.

Den 2. Octobris anno 1618. Alexander jud von Franekfúrt am
Meyen begehrt noch fehrer neben aufweisung legitimirten volmöchten
80 wall von principalen, alls auch ainem ehrsamen ratth daselbsten
ausgenend am Petr Pischen gemainer stadtcamer-schreiber zuvor var
gericht nunmehr ventilirte schulden nach laut schuldschein,

Beklágter wend fur, daz er nicht legitime citirt worden, sey derű-
halben nicht gefast pro hoc terrnino zu antwortten.

Verabschíed: sol ime jud auff kunftigen montag citiren lassen. Jud
ist begnuget mit dem abschied protestando wieder alle vncosten, die-
weil Piesch nicht hirauf gradswegs antwerten wüll.

Pozsonyi városi levéltár, 1618-1619. évi Gerichtsprotocoll 94jb-95ja.
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317.

1619. január 26. Buda. Oregbik Dávid, Fekete Izsák és Abrahám budai
zsidó kereskedők arra kérik Leipolt János nagyszombati város bírót,
hogy követelésüket néhai Huszár János hagyatékából hajtsa be és ezt
CI. pénzt addig tartsa magánál, míg olyan embert nem talál, aki Budára

utazik és annak adja áto

Tisztelendeo Biro Uram!
Keoszonetwnk és tisztességes szolgálatunk ayánlása után Istentwl

io egészséges hosszu eleteoth kivánunk kegyelmednek meghadni etc.
Meghjwvén az my oda kwldeoth levélviveonk, tudniaillik Barbély

Jeremias, meghadta mynekwnk az kegyelmed bechwlletes leveléth. Es
abban mit irth és minemw választ, feleletoth toth légyen az néhay
Huszár Jánosteol mynékwnk vala adóssága feleol, megherteodtwk min-
denkeppen, melylyeth jo nevén vettwnk kegyelmedtwl. hogy tudossi-
toth annak bizonios idejének meghvárakozása feleol és mindenképpen
io maga ayanlása feleoI.

Myvel hogy azért a 30. nap ezennel betelik, immár im ísméth ell
kolle kwldenwnk levelwnkel azon meghnevezeoth emberwnketh es
kériwk méghis kegyelmedet, minth igasságh szereteo bechwlletes urun-
kath, hogy mynth az tobbynek., az akiknek adossá maradot Huszár
János, kész igazat tétetnih és ioszogábol meghelegittetnih, ugy az
myénkreol is, mint az Bályth déák 51 forinth adosságával egietomben
Isten és dolok szerénth chelekeodvén elegytesseón megh mynketh is.
My penig kegyelmednel job embeorre nem tudgiuk bizny, hanem migh
oly ide alájwveo kereskedeo ember jw alá, addigh légieon kegyelmed-
nél, merth ha tiz wagy husz ezeor forinth volna ys, my kegyelmedre
mernénk hinny, nem hogy illyen keveset nem. Es oly ember jwvén alá,
ackor kwldgie alá osztán kegyelmed uram. Es kegyelmed is mynekwnk.
bizvást parantsollyon s nagy eoromest keszzek lészwnk szolgálny, az
myben tudunk. Isten eltesse io égésségben kegyelmedet háza népey-
vel egyben etc. Datum Budae, 26. die Januarii secundum novum calen-
darium, anno 1619.

My Budán lako sido kereskeodeo aros embeoreok,
eoreghbik Dávid, Fekete Isák es Abrahám.

Kívül: Az nemes és tyszteletes nagyszombathy mostaní feobironak,
Leipolt Janosnak, mynekwnk bechwlletes bizos urunknak kezéheoz
adassék ez levél hyven Nagyszombathban.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 205-6.
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318.

1622. július 15. Sopron. Dubniczay János, a magyar királyi kamara
számtartó hivatalának főnöke, a kamara elnökének és tanácsosának írt
jelentésében Nagyszombat város kérvényére adott válaszában annak
okát, hogy a zsidó adó miként emelkedett fel évi 400 forintra, adni nem
tudja, de 1593-1611. évek között az már mindig 400 forint volt. Ferdi-
nánd császár által a nagyszombati ispitálynak rendelt évi 50 forint ado-
mányról felvilágosítást adni nem tud. Arra nézve, hogy Mátyás császár
5000 forintot vett volna fel Nagyszombat városától kölcsön, a város
mutassa fel a császári elismerő oklevelet, mert addig ennek az állítás-

nak hitelt adni nem lehet.

Spectabiles. magnifici ac generosi domini, patroni colendissími, ser-
vitiorum meorum addictissima commendatione praemissa,

Az nagyzombathy szabad király varas supplicatioiat megholvastam
es meghertettem. Annak okaert azokra az punctokra avagy czikkelyekre
nagysagtoknak es kegyelmeteknek reovideden igy felelek megh.

Az my az sído adótth illety, míkeppen ment legyen az fel az negy-
száz Iorintra, az eo felsege camarayan valo szamtarto helye egyebet
arrul semmit nem tud, hanem hogy az az adó immar sok esztendeoktul
fogva az meghnevezet varas altal esztendeonkent az magyar camarara
beszolgáltatott es mikor 1614. eszterideoben az nagyzombathy varasnak
adoya végett, azonkeppen az sido ado végett is, az magiar camaran az
deputatus urak eleot számott vettek volna, ugymint 1593. eszterideotul
fogva egész 1611. esztendeigh, nem kisebb adonak summaya adatot az
deputatus urak eleibe, hanem ugyanazon 400 Iorintrol vétetet teoleok
az számadás. Teobbet erreol az ittvalo helynek számtarto keoniveybeol
ky nem ta1alhatunk.

Az my penig az meghnevezett supplicationak második punctiat
illety, az hol az eotven forintrol vagion az emlékezett, mely eotven
forint annak az varasnak ispitalliara az camaranak íeovedelmibeol az
bodogh emlekezeteo Ferdinand chiászár altal ialamisnakeppen rendel-
tetet,arrul az eo felsege camarayanak szamtarto helye semmy bizonos-
sat nem tud, mert az adossagokrol chiak haram uy keoniw hozattatott
ide, az mely keonívekben semmi oly réghy dolog ninchén beírva .

. Az my penig az utolso punctot illety,az hol az meghnevezett varas-
beliek az eottezer forintot pretendállíak, az mellíet az boldog emléke-
zeteo Matias chiaszár azon varasbelíekteol vett volna fel, arrul vagy eo
felsegenek vagy penig az carnaranak assecuratoria levelét kellene pro-
ducalny, mely level nekul nem szinte hiheteo dologh, hogy az varasbeliek
ollyan nagy summát adtak volna keolcheon. Annak felette chiodalko-
zasra melto dolognak latezik az is, hogy anny ideotul fogva arrul az
keolcheon vett summarol megh nem eléghitettek volna eokeot avagy
ky nem tuttak volna az varasnak anny sok adoyabol avagy az szam-
vételnek ideyen az deputatus urak elect 1614. eszterideoben hogy azt
nem proponaltak volna, holot 1582.eszterideotul fogva szinte 1611.esz-
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tendeigh az rayok vettetett es meghfizetett adok feleol nylvanvalo
szarnot adtak es arrul valo levelet is vettek az deputatus uraktul.

Ezerhatszázkilencz esztendeeben peníg eottezer forint vettetet volt
adoyul az Nagyzombathy varasra, mely summabel annakutanna az eo
felsege mandatuma altal ezer forint engedtetet volt megh nekik, az
teob summanak penig az eo resze ugyanazon eszterideoben harorn ter-
minusba presentaltatot általok az camarara es talan annak az adonak
emlekezety vagion beírva eo felsegenek beadott supplicatioiokban. Ha
azert azt az adossagot, az melliet az nagyzombathy urak pretendalnak.
eo felsegeteol megh akaryak nierny, arra valo szukseges tanuságokkal
kelletik azt nylvabban meghmutatniok.

Ezek voltak, az kiket azokrul az punctokrul informatiokeppen kel-
let feliedzenem, Ezeknek utanna az nagysagtok es kegyelmetek gra-
tiaianak ayanlom magamat. Soprony, ex officina rationaria, 15. die Julii
anno 1622.

Spectabilium et magnificarum dominaticnum vestrarum servitor
addictissimus:

Joannes Dubniczay manu propria.

Kívül: Paria informatiorns ad supplicationem Iiberae regiaeque
civitatis Tyrnaviensis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 207-210.

319.

1623. VI. 18. Kolozsvár. Az erdélyi zsidóknak Bethlen Gábortól egy
konstantinápolyi zsidó orvos közbenjárására kapott kiváltságlevele.

Gabriel etc. Memorie eommendamus etc. Quod cum nihil in hoc
statu nostro, in quo singulari Dei Optimi Maximi mutu et beneficio
ac communi nootrorum regnicolarum trium nationum regni huius
nostri Transsdlvaniae voto ac suffragio constituti sumus nihil inquam
magís expetívímus, quam ut sopitís undique bellí tempestatibus, impe-
rio nostro subíectas a1mae pacis radlis ínvestiremus et partim singu-
lari nostra providentia, partim in paterna commiseratione, qua uni-
versos prosequimur hoc 'regnum nostrum variis bellorum motibus, exter-
narumque gentium irruptionihus vastatum desolatum, diversarum
gentium concursu et consessione restauraremus, ut maiora in dies
sumens incrementa, pristinís ressumptis viribus belli, pacisque conspi-
cuum trophaeis vererem adaequet Daciam. Itaque, ut desideratí huius
voti compotes redderemur et diversarum gentium concursu hoc reg-
num nostrum 'I'ranssilvaniae excoleremus, accedente singulari inter-
cessione excellentissimi Abrahami Sarsa mediciane doctoris Judaei
Constantinopolitani, praesentes immunitates universis e gente Judaea,
clementi nostro assensu, in regnum nostrum 'I'ranssilvaniae condescen-
dere volentíbus, sub annexis conditionibus insertas, gratiose elargian-
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das, concedandas et ab omnibus regni nostri incolis observandas duxi-
mus. Quae quidem irrununitates series hisee in articulis subsequitur:

1. Destinandum ad inhabitandum et quaesturam exeroendum habi-
turi, simulcum riostro ac regnicolarum assecutoríisque munitum.

2. Mercaturas exercere variasque merces in regnum Constantirio-
polo inferre peregre proficisci et e ditíonibus nostris egredi iuxta sin-
gulorum facultates liberum conceditur.

3. Vir diseretus iurisperitus nobilis, si quando controversiae inter
ipsos díscutíendae et definiendae emerserint, ordinabitur, qui ubi neees-
sum fuerit, partes et iam illorum non solum defendet, verum etiam
promovebit, sedulo tamen in eo desudent, ne contra maiestatem nostrarn
aut regnum et ditiones nostr as clam vel palam quidpiam moliantur.

4. Ut maiori securitate vitam agere valeant, instar reliquorum tri-
butum pendent, quibuscumque e regnis advenerint, ac paribus cum ana-
baptíscís irrununitatibus gaudebunt. ne tamen quempiam regnicolarum
fraude circumveniant, íuraque publica violent.

5. Liberam habebunt professionem, illamque iuxta ritum suorum
exeroere, citra quorumvis molestiam permittentur.

6. Reliqui Judaeorum in ditionibus christianis degentes, ex Hispa-
nia aut aliis e locis in regnum nostrum conmigrare, illorumque profes-
sionem inhibere voluerint, liberum et securum eisdem futuri pollicentur.

7. Amictum christianorum ne iniuriis impetantur, neve sigrio quo-
piam indecenti uti, vestiumque permittentur.

8. Pecunias a regrio non efférendi semper liberam habebunt facul-
tatem, salvis tamen regni constitutionibus observatis,

9. Si quo sinístro fata regni (quod Deus Optimus Maximus avertat)
e regrio nostro migrare eisdem continget, integri unius anni spatio bona
sua divedendi aut ad loca tutiora evehendi habeant potestatem.

10. Si casu quopiam scelus quispiam eorum perpetraverit, scelestus
quidem investigeretur, iustisque poenis afficiatur, reliqui vero nec cn-
minentur, nec molestentur.

11. Medicus eorum semper liber um eundi et redeundi, excurrendi
et revertendi in ditiones nostras habebit facultatem.

Et haec quidem sunt immunitates, quas praelibátus Judaistnae pro-
fessionis hominibus benigne indulgendac et concedendae elargire decre-
vimus, asseeurantes eosdem nos omnia et singula haec clementer illis
indulta et concessa observaturos, prout assecuramus, indulgernus ac
concedimus, harum nostrarum vigore et testimonic literarum mediante,

Datum in civitate nostra Colosvar. anno 1623. 18. die Juny.

A gyulafehérvári hiteshely 1713. aug 8-i hiteles másolatából.
OL. Erdélyi fis-calis lvt. VI. b. l. - A. - Szövegeltéréssel olvasható: 1\'I.Zs.

O. II. 84-86. No. 102.
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320.

1628. április 3. A pozsonyi tanács Pisch Tóbiás neje, Magdolna vagyo-
nára elrendeli a végrehajtást, mivel Habert marchegyi zsidónak járó,
170 forint tartozását a törvényes határidőn belül nem tudta megfizetni.

E végrehajtás alól a Steiergrund dűlőben fekvő szőlő mentesül.

3. Aprilis 1628. Magdalenae, Tobias Pischen ehewührtin auferlegt
worden, dass sie den Haberl jud von Marhegg wegen der 170 fl. con-
tentiere, so sie vndt ihr voriger hausswürth Leonhardt Hoffmann ihm
laut schuldseheins schuldig vnndt seindt ihr hierzu dem stattbrauch
nach prefigiert 6 wochen 3 tag, die ausflücht aber, so sie Iürgewándt,
sindt als vnbillich, abgestrickt. Da sie ihn aber nicht contentierte, soll
die execution hernach ergéhen. Auf den vorgeschribenen weingarten
Steyergrundt aber, weillen er aber ihrer tochter gehöríg, kann der jud
nicht zeügen, sintemaln die tochter contradiciert.

Pozsonyi városi levéltár, 1622-1633. évi Actionale proto collum 219/a. és b.

321.

1629. augusztus 10. Pernhofer Lipót soproni polgár és posztónyíró
özvegye Dorottya végrendeletéhez csatolt tnelléklet ben fiúknak, Far-
kasnak elkövetett gonoszságait részletesen elbeszéli, ki többek között
ad6sságának kifizetésére édesanyja két ezüstövét ellopta és azokat

Gerstei zsidónak eladta, melyek azóta sem kerültek elő.

Verzeíchnuss, wie Wolfgang Bernhoffer mit seinem vatter Leo-
poldt Bernhoffer vnd seiner muter Dorothea ist vmbgangen, wie vo1gt:

In diser zeit seiner kramerey hat er auch zu Wondorf wein auss-
gelegn, díeselbe aufs Vngrisch verborgt, da er aber auch nit hat bezahln
khöndn, hat er mir meine zwo silberne giertl hindergangn, dieselbe dem
Gerstel juden verkaufft, habn 48 loth gehalten, habs mit keinern aug
mehr gesehen, den überrest habe ich mit leinwath miessen bezahlen,

Soproni városi levéltár, Végrendéletek Lad. P. fasc. 3. nr. 107.

322/a.

1629. VIlI. 11. Zboró. Kuczini Bálint deák jelenti 1. Rákóczi Györgynek
a rimanovai zsidókról;

" ... hogy Rimanovaba mentem, executiot kertern Joszef (1) és 1\1a...
niko neveő Zidokra, biro azt mondta: Joszef ithon ninczen, Jarosloy sza-
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kadalomba vadgíon, az masik Manilro regeen megh holth, de annak az
hazat regen megh beczultettunk es kezhez is attunk volth ... Az hazat
magam is 1attam, Nagsagos Vram, de irikap szerétnem az penczet, hogi
nem ment az hazat, mert mostani ydeoben nehezen czinalhatna az ember
haram szaz forintert illen penczeth ...

OL. KAM. Rákóczi It. B. 1580-2.

322!b.

1633. VIlI. 1. Sárospatak. Debreceni Tamás prefektus ír 1. Rákóczi
Györgynek görög és héber nyomdabetűkről.

... az georeogh beoteoket is megh irtam, 25. July, hogy ide hozták,
azt parancsolta Nagyságod, hogy az georeogh betőket it tartsam, migh
az Sido beoteok is hozza erkezhettnek s egyszersmind köldgiem be az
Huzti Vramtól ...

OL. KAM. Rákóczi It. B. 1579-192.

323.

1635. 1. 13. Segesvár. Rákóczi fejedelem írja:

" az Sido doctorunk udvarban be lepven, magunk kerdeztünk
tole Mikorra varjatok az Messiast, kire csak. vallal vonata ... "

OL. KAM. Rákóczi it. B. 1580.-2.

324.

163ö. VI. 3. Munkács. BaHingh János Rákóczi fejedelemhez:

Jöttek jelentkezők muskotérosnak, ele "oltozete.k es külön külön
forma, .ki Solner a kiis holmi Sido kontosok, szwrösök is vadnak köz-
tök ... "

OL. KAM. Rákóczi It. B. 1581.-418.

325.

1636. XI. 1. Nagykőrös. A keresztény templom-építés költségvetésében:

Ismét hozattunk Budáról Moyses sidó vette székekhez léczszöget
6 ft. 40 d.

Szilády-Szilágyi: Okrnánytár a hódoltság történetéhez. I. 50.



326.

(1637) Usz István vallomása:

"az en szöleímnek termesenek be szuresere azon Lengíen (!) feő
embernek szabad Iegien Zídokat pro testimonic (aliorurn Judeorum),
nempe illorum, qui vina mea ernere voluerint, Hetes Zidokat, úgy mint
heres szolgakat tartani."

OL. KAM. Rákóczi It. B. 1282-29.

327.

1639. Nagykőrösi számadásban:

Kelemen Balázs uram által vásárlottunk Budán Oroszlán sidotul
egy szőnyeget 23 ft. 60 d.

SziIády-SziZágyi: Okmánytár. 1. 86.

328.

1642. február 20. Pozsony. A magyar királyi kamara tanácsosai figyel-
meztetik a nagyszombati tanácsot, hogy 1618. évtől felgyülemlett és
4054 forintot kitevő hátralékos adótartozásukat most már késedelem
nélkül fizessék meg, egyben kioktatják őket, hogy az évi 400 forintos
adójuk nem azonos az évi 50 forintos zsidó adóval, amelynek fizetése
alól II. Fe-rdinánd király 1626-ban őket mentesítette, azonban ettől

visszamenő évekre ezt is fizetniök kell.

Prudentes et círcumspectí domini, amici nobis honorandi! Servi-
tiorum nostrorum paratam commendationem. Haud dubie recenti tenent
memoria dominationes vestrae prudentes et circumspectae, qualiter
easdem anterioribus diebus requisiverimus, ut restantlas annui census
ab anno 1618.resultantes et non oontemnendam summam constitiuentes,
nisi aliud habererit in contrarium, quo se putarent absolutum iri, recti-
ficarent, solvendaque persolverent,

Miramur autem, quod tantam interiiciant moram, neque cordi
sumant tanti momenti negotium, noverint autem rem seriam agi et
serio eiusque rei momenta et fundamenta, adhuc ultra ea, quae ipsis
medio nuntiorum suorum ante hac ad uberiorem notitiarn suppeditavi-
mUSI,eertíora quoque nos ad manus habere, ex quibus manifesto constat.
diversum esse annuum censum a judaico, tum quod annuus per se consti-
tuat summam quadringentorum Ilorenorum in duobus terminis vide-
licet Sancti Georgü et Sancti Michaelis dependi solitorum. Judaicus
vero eensus prae se fert saltem quinquaginta florenos solvi consuetos
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et prout quidem non nescimus véstras domínationes prudentes et cir-
cwnspectas in anno 1626. a tali oensu judaleo quinquaginta florenerum
constítuente per dívae memoriae Ferdinandum secundum, dominum
nostrum clementíssímum, immunes ac liberas pronunciatas esse, donec
tamen vel ta.lis immunitas eisdem de quinquaginta quoque florenerum
censum constituentis concessa fuit, quantum vel interea restantiarum
per easdem exolvendarum de eodem censu quoque judaico resultat,
optime videbunt et cognoscent de extractu officlnae rationarum, qui
hisee adiungitur. Quae summa etiam non levis est, nam se profert ad
florenos quatuor rnille quinquaginta quatuor et denarios 85 3/1, quas
restantias itidem dominatíones vestrae prudentes et circumspectae
velint quam primum rectificare, nam ita debent intelligere, quod immu-
nitas ab anno supra nominatas de futuro facta sit per suam maiestatem,
de praeterítís autem restantiis, quia nulla relaxatio subsecuta, merito
a vestris dominationibus ex officii nostri dictamine repetere habemus
neoessum, Velintque dominationes vestrae in eo esse, ut simul haec
quoque eomplanent, ne cogamur post tanti temporis moram etiam suae
maiestati dare ad notitiam, publicisque necessitatibus suecursum quae-
rere, tales enim census sunt proventus sacrae regni coronae ordinarii.
In reliquo easdem dominationes vestras prudentes et circumspectas
feliciter valere desíderamus. Posoníi, die 20. Februarii 1642.

Sacrae caesarea regiaeque maiestatis camerae Hungarieae
consiliarii.

Kívül: Prudentíbus ac circumspeetis dominis N. N. judici et caeterís
Iiberae regíaeque civitatis Tyrnavíensís jurabis civibus etc., amicis nobis
honorandis.

Az oklevél hátlapján ez egykorú feljegyzés található még: habitis
die ultima Februarii, domino judici Danieli Boez.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 211-3.

329.

1642. május 26. Kismarton. Főlleek Jakab kismartoni tiszttartó Holezer
György béesújhelyi polgármestertől felvilágosítást kér arra vonatkozó-
Zag, hogya kismartoni zsidóknak miért nem engedik meg városukban

fizetés ellenében az éjjeli szállást a vendéglőkben.

Edl, vester, insonders grossgünstig geliebter herr burgermaíster,
demselben seint meine befliessne willige dienst anuor.

Ess berichten mich meine verwaltungs vndergebene jüdische vnder-
thanen alhier zur Eissenstatt, wie dass ihnen, wan sie in irer handtie-
rung oder handlschafft hinauss in die Neustatt fahren, alda ir ornd-
lichen gast- ader wiertsheűssern gegen ihrer bezallung vber nacht khein
vnderhaltung gégeben wierdt, welches züuor niemals beschehen war.
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AJSS gelangt an dem herrn mein díenstíreudigen bitten mich die vrsa ih
oder dessen beschaffenheit zuberichten, damit sie juden destwegen
nicht meinen genedigen fürsten vnd herrn zubehölligen haben, neben
erwarthung ainer vnbeschwerden antworth vnss göttlicher protection
empfehlendt. Schloss Eissenstett. den 26. May 1642.

Dem herrn díenstwíllíger:
Jacob Föllek.h

verwalter manu propria.

Kívül: Dem edlen vnnd vesten herr Görg Holezer burgermaistern
der kayserlichen statt Neustatt, mcinem grossgünstigen geliebten herrn
bruedern Neustatt.

Bécsújhelyi városi levéltár, Scrin. LXXXI. nr. 4a/2.
Ivrétü papíros, melynek vízjegye: korona, zárlatán vörös viaszba nyomott,

ovális alakú gyűrűspecsét tőredékével és hátlapján ez egykorú feljegyzéssel: die
juden zur Eisenstatt betretjetui, 26. May 642., amely megismétlődik.

330.

1645. szeptember 26. Sopron. A soproni tanács erélyesen felszólítja
Paraminszky János császári ezredest, hogy katonáival, akik mellett zsi-
dók, csaplárosok, gyerek-lányok és egyéb haszontalan népség gyüleke-
zett össze, azonnal hagyja el a város jobbágyközségeinek terilletét, ha

el akarja kerillmi a kellemetlen következményeket.

Domino Paraminszky.
Generose domine nobis observandissime serviticrum nostrorum

paratam commendationem!
Vehementer sane admirarnur, quod generosa dominatio vestra

contra tenorem et continentias articuli 10. anni 1635. nulla penitus
habita solita díspositione et ordinantia col1ectispenes milites suos varii
generis nauci hominibus, judaeis, cauponibus, puerulis mulieribus et
numerosis nauci equis in bona nostra condescendo miseros homines
nostros misere depascit, quos pagenses nonnulli, uti nobis certo relatum
est, eisdem armata manu resistenses non admiserunt. Officiales gene-
rosae dominationi vestrae subjecti molendina in territoriis nostris exis-
tentia taxare conarrtur. Quorum omnium insolentiís, ut remedeatur, et
dominatic vestra bona nostra quietata militibus suis reddat, iteráto
eandem requirentes hactenus nihil effecimus. Generos-amdominaticnem
vestram ex superabundanti rogamus ac commodando sese constitutioni-
bus regni hac ipsa die discedat, alioquin si quid contrarii post patratio-
nem tantorum excessuum eisdem evenerit, non nobis, sed sibi ípsis
adscribat. Et hoc ipsum bono erga generosarn dominarionem vestram
affectu perscribere necessarium judicavimus. Eandem generosarn domi-
nationern véstram diutissime valere desiderantes. Sopronit, 26. Sep-
tembris 1645.
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Generosae dominationis vestrae serviteres paratissimi:
N. magister civium, judex, eaetertque jurati elves

Iíberae ac regiae civitatis Soproniensis.

Generose domino Joanní Paraminszky sacrae caesareae regiaeque
maiestatís colonello etc., domino nobis observandissimo.

Kívül: Paria litterarum ad dominum Joannem Pararninszky per-
scriptarum die 26. Septembris anno 1645. pro pagis nostris per rnilites
suos condesoensís quietandis anno 1645.

Soproni városi levéltár, Lad. XIX et T. fase. 8. nr. 387/20.
Fogalmazvány papiroson, melynek vízjegye: meander vonalakkal keretezett

kör, melynek alsó fele ráesozva van, míg alatta CN H betúk láthatók.

331.

1646. szeptember 12. Abrahám Salamon zsidó 16 forint 30 krajcárral
tartozott Karner Adám zsibárusnak, amelyet a városi pénztárba befizet.

Abraham Salomon judt 1646erlegt bey gemain khassa 16 fl. 30 kr.
Abraham Salomon jut, Adam Karner dandler.
1646 den 12. Septembris ist das gelt, welches Abraham jut erlegt

dem Adam Karner. so ihme der jud schuIdig worden, angehendiget
worden 16 fl. 30 kr.

Soproni városi levéltár. Lad. VIlI et H. fase. 7. nr. 264/4. folio 10.

332.

1647. január 11. Kismarton vára. Fölleck Jakab kismart.Jni tiszttartó a
bécsújhelyi tanács tudomására hozza, hogy a sok panasznak eleje vétes-
sék, ezért jövőben Bécsújhely polgárai bármit is kölcsönöznek a kis-
martoni uradalom alá tartozó horvátoknak és zsidóknak, az mindig a
tiszttartói hivatal előzetes engedélyével és tudtával történjék, csakis
ebben az esetben nem fogja őket károsodás érni, máskülönben pedig

magukra vessenek.

EdI, vesst, wollgelerth vnndt wollweise, insonders grossgünstig,
geehrte herrn denenselben sein neben wünschung aines glückseelígen
friedt vnndt friedenreichen neüenjahrs meine nachbarwillige dienst
anuor. Die herrn mit dissen wenigen zeillen zubehölligen khan ich vol-
'i!€nterheblichen vhrsach willen nicht vmbgehen, derrmach aus denerr
vast teglicbalda beym ambt fürkhombenten elagen der partheyen ge-
nugsamb erscheint, das die zu alhieiger herrschafft gehörige croathen
von Osslopp, Thraustorff, Proderstorff, Zagerstorff vnndt Anthaw,
sowoll auch die alhieige der herrschafft vndterworffenen judten von
denen vmbligenten benachtbahrten statten, markht vnnd dörffern mit



aussborgung viech, wein, thraidt, paares geldt vnndt andérs zimblich in
armueth vnnd gröstes verderben gerathen auch so gar, das sie sich
durch dergletchen aussborgung mit weíb vnndt khindt von hauss lassen
vnndt diejenigen, so ihnen leichen oder borgen, ihres vnuermöhens wil-
len mit ihnnen selbsten schadterr -leiden müessen. Damit aber solches
khünfftig verhüet vnnd khein thaill von den andern gefarth wierd t,
werden derowegen die herrn hiernit von mier gancz nachtbahrlich
vnndt dienstschuldiges vleisses ersuecht, sie sollen ihnen beliebig sein
la.ssen vnder ihren vndtergebenen burgern gemessene verordnung vnndt
verlassligkheit zu thuen, das kheiner vndter ihnen mit wass mitl oder
wege es beschehen mag, kheinen alhieiger herrschafft angehörígen
croathen oder judten ohnne dess alhieigen ambts ader dessen beambten
vorwissen etwas borge, Daferr aber wiedter dess verbott derglelchen
vbertrettungen fürüber gehen vnndt die darleichen vmb der nit erle-
gung halber wíedter die schuldtner alda beymb ambt mit clag für-
khőmen, solten dieselben von mir khein aussrichtung zuegewartten
haben vndt sich einieder zuuor, mit wemb er handlet ader zu thun hat,
seines erwachsenten schaden fürzusehen wissen wiert. Híerüber den
herren mich díenstnachtbehrlich alles anders aber in die obsicht Gottes
befohlen wollen. Actum schloss Eissenstatt, den 11. January anno 1647.

Der herrn dienstschuldiger:
Jacob Föllekh verwalter manu propria.

Kívül: Dennén edl, vesst, wollge1ehrt vnndt wollweisen herrn N.
burgermaíster, richter vnndt rath der khayserlichen statt Neüstatt, mei-
nem grossgünstígen, hochgeehrten herrnert Neüstatt.

Bécsújhelyi városi levéltár, Scrin. LXXXI. nr. 4aj3.
lvrétú papíros, melynek vízjegye: címerpajzs felette koronával, zárlatán

ovális alakú födött címerpecséttel és hátlapján ez egykorú feljegyzésekkel : 1.,
presentirt 17. January 647., 2., die Croaten vnd juden vnder der herrschafft Etsen-
3tatt betreffend.

333.

1647. Deáky András, szádvári tiszttartó jelentésében:

"ez elmult eöszel Uramnak eő Nganak ithon nem Iitibe Chami neveö
Leszkay Sidoval" contraetust kötött "bizonyos számú hordos borokban"
(200 m. frt. értékben).

OL. KAM. Rákóczi It. F. 2--16 cs--5.
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334.

1648. Ill. 10. Vagiosy János írja II. Rákóczi György titkárának:

Ez level ket: Ex Munkaczi Sido Bástya.

OL. KAM. Rákóczi It. B. 1592-54.

335/a.

1649. augusztus 10. Kőszeg. Scheüch Wolf kiemarteni zsidónak és két
unokafivérének a kőszegi városbíró megengedi, hogy egy éven át Kő-
szegen gyapjúkereskedést űzhetnek, mely engedély fejében tartoznak

két részletben 25 magyar tallért fizetni.

Ich Wolff Scheüch juth auss der Eyssnnstatt bekhenne himit, dass
ich und in namen meiner zweyen vettern Joseph und Sollaman Scheü-
chen wegen vnser wollhandlung naehe Gunss bíss auf ain jahr dohin
zu handln mit herrn stattrichter alldorth verglíchen, dass wir dass jar
über gernainer statt Günss alss freystatt bezahlen wollen fünifundt-
zwainzig vngerische thaller. Solches zu érlegen wir schuldig sindt den
halben thaill auff khüniftig Mihelly undt den halben thaill zu endt des
jahrs alss Lorenczy. Wouern aber mit soleher bezallung nit wuerden
zuhalten auf den termin, soll herr stattrichter, alls iziger in der khő-
niglichen freyenstatt Günss. .. oder der chüniftig in ambt sein wirdt,
unss macht haben ainem oder den andern anne recht in Vngern, es sey
wo es woll, aufzuhalten und sich zallhafft zu rnachen, wo es ihne ge-
fallen tueth. Im vbrigen, wenn wir etwo andern waren, alls tuch, Iein-
hat oder cramerey hiniüreten, sollen vnss herr stattrichter anzuzaigen.
Dessen zu vnsere becrefftigung haben vnssere handtschrifft vnd pett-
schaft hirmid gestellt, Geschehen in der khöniglichen freystadt Günss,
am tag Lorenczy anno 1649.

3 héber aláírással és3 gyűrűspecséttel.
Kívül: Contractus cum judais, qui in civitate Eisenstadt ...

Vísnya Aladár másolata a jelenleg lappangó, magántulajdonban volt ere-
detiről.

335/b.

1649. szeptember 7. Nagyhőflány. Eszterházy László gróf arra kéri a
bécsújhelyi tanácsot, hogy az uradalma alá tartozó zsidóknak, ha a szük-

ség úgy hozza magával, engedjék meg az éjjeli szállást.

Edle, veste vnnd wolweise, insonders freindliche herTn purger-
meister, richter vnnd ersamber rath!

Es seindt supplicierendt vnsere Eíssestetterische judn bei vnss ein-
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komen mit viergeben, das wan sie wegen íhrer negotíatíon halber auss-
vnnd eingehen nach Neystatt vnnd einen ader den andern die nacht-
liche zeit aldordt vber nacht zu bleiben benedorfftiget, so wíerd ihme
solichen juden das über nacht Iossieren von den ehrsamben rotth nit
zugelassen, wohero sie dardurch offt selbsten vnnd ihre bei sich habende
wohren ader sachén in die hechste geffor, bissweillen auch in das
vnglickh geratten miessen, wass vrsachen halber haben wier dem ehr-
samben rott nochperlich vnnd freindlich ersüechen vnnd pitten wollen,
damit sie solichen vnseren juden in fols edwan einen van noden sein
wierd, die übernacht lossierung zu lassen, weliches wier ihme ehrsam-
ben rotth in andern wegen zuuergelden nit vnderlassen wollen. In übri-
gen vnss sornbendlich Gott empfellendt. Aussgeben zu Grosshefflein,
den 7. Septembris anno 1649.

Den edl vnnd wolweissen herren purgermeisters, richters vnd ganz
ensamen rotts alle zeit der guettwilliger nochpor:

Ladislaus graff Esterhasy manu propria.

Kívül: Denen edlen, vesten vnnd wollweisen herren einer löblichen
kayserlichen statt Naystatt purgermaister, richter vnnd ganzen ehrsam-
ben rott, meinen insonders hochgeehrten hern vnnd nochporn.

Bécsújhelyi városi levéltár, Scrin. LXXXI. nr. 4aj4.
lvrétú papiros, melynek vízjegye: korona, zártatán födött, ovális alakú

címerpecséttel és hátlapján e feljegyzéssel: presentiert 16. Septembris 1649.

336.

1649. október 24. Fraknó. Eszterházy László gróf válaszolva a bécsúj-
helyi tanács levelére nyomatékosan hangsúlyozza, hogy csak a saját
uradalmához tartozó zsidók számára kéri szükség esetén cérosukíum.

az éjjeli szállást.

Edle, veste, insonders geehrte herrn nahbahrn, denenselben sein
vnnser genoigter willen beuoran etc.

Iren heren an vnnss abgelofene antwordt wegen vnnsser Eissen-
stetterischen judenschafft halben haben wier mit mehren vernomben.
Haben wier hierauf dieselben abermahlen nahbahrlich mit schreiben
freundlich ersuechen vndt bitten wollen, wann vnnssere bemelte Eissen-
stetterische juden, wie dann kein andere fremb1te ohne vnnsser wissen
angenomben - oder vndterschweif passiert werden solle, - mit handt-
lungen in der Neustatt befündten vnndt die nacht an innen komen
wuerdte, mit der herberg oder quartire passiren Iassen, welhes wier
a1so vmb die herrn in derglelchen andern begebenheiten nachbahrlich
zuuerschulden befliessen sein wollen, vnnss hierüber sambentlich den
genaden Gottes empfelhendt. Forchtenstain, den 24. Octobris anno 649.

Denen herren dienstwilliger:
Ladislaus graff Esterhasy manu propria.
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Kívűl: Dennen edlen vndt weissen herrnen N. burgermaíster, rich-
ter vndt rath in der kayserlíchen statt Neustatt, vnnsseren geehrten
herrn nachbarn Neustatt.

Bécsújhelyi városi levéltár, Scrin. LXXXI. nr. 4aj5.
Ivrétü papiros, melynek vízjegye: korona, zárlatán födött, ovális alakú címer-

pecséttel és hátlapján e feljegyzéssel: presentiert 9. Nouembris 649.

337.

1651. január 27. Pozsony. A magyar királyi kamara elnöke és tanácsosai
Eszterházy László gróf kismartoni zsidói érdekében közbenjár a bécs-
újhelyi tanácsnál arra intvén őket, hogy miként eddig minden csütör-
töki és szombati napon szabad volt nekik vászonnal és egyébbel keres-
kedni, ez a gyakorlat továbbra is érvényben maradjon. Egyben figyel-
meztetik őket, hogy polgáraik a harmincad kikerüléséveZ vassal, vászon-
nal, fűszerrel és egyébbel ne kereskedjenek Magyarország teriiletén,

mert saját maguknak tulajdonítsák, ha erre ráfizetnek.

Nobiles, prudentes et circumspecti domini, amici nobis honorandi
salutem et omnern felicitatem!

Requisivit nos Illustrissímus dominus comes Ladislaus Esterházy
de Galantha ratione judaeorum suorum Eisenstadiensium, qui judaei in
eo etiam conqueruntur, quod cum hactenus a memoria hominum licitum
ipsis fuerit in civitate ista archiducali Neostadiensi singulis feriis
quarta et sexta telam et aliarn mercantiarum genera a concivibus vestra-
rum dominationum coemere, nunc per vestras dominationes ab illo usu
arcentur et contra ipsorum judaicam sectam diebus sabbatinis ad emp-
tiones praernissorum Iaciendas, ex quo illos vestrae dominationes tota
hebdomada ab omni ernptione prohiberent, necessitarentur. Id, quod
cum hactenus fuerit insolitum et similes innovationes nimium dimi-
nuunt proventus suae maiestatis, praesertim, quia ipsi judaei habentes
certum contractum cum hac camera, eundem propter praernissas tur-
bationes cogerentur rescindere, vestras dominationes ob id nomine et
authoritate suae maiestatis hortamur, quatenus scientes dictos judaeos
continuo quaestus exercitio non modicam proventibus regiis annuatim
facere accessionem, servent dominationes vestrae hac in parte priorem
modalitatem et ipsos judaeos ad insueta non adigant, ne et dominus
comes habeat ansam contra vestras dominationes apud nos querulandi
et etiam per hoc proventibus suae maiestatis praejudicatur.

Praeterea inaudimus véstras dominationes in eo nupera constitu-
tione dominorum regnicolarum abuti, quod contra sensum eorum se
se in proventus regios et regni intromittant, tricesimas cum mercibus
aliis vendant, quaestum cum aliorum pecuniis exerceant, vina pecuniis
empta pro allodialibus in earundem civitatem inducant, depositiones
ferri, telae et ad id genus mercium in hoc regno faciant. arornata Vene-
tiis inducant sine omni solutione tricesimali, quod neque proceribus
huius regni ita permittitur.
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In eo quoque dominationes vestrae sciént modum et cautionem
adhibere, ne ta1ia apud SU06 concives fiant, quibus contractus eorundem
et benigna suae maíestatis resolutio cum derogamíne etiam publicarurn
regni constitutionum violetur et per quae indultum vesfris dominatio-
nibus ex singularí respectu conoessum quoquo modo debeat tolli et
annihilari. Alias si quid exinde in easdem redundaverit, sibi imputa-
bunt. Quas in reliquo bene valere cupimus. Posonii, 27. Januarii 165l.

N. sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis
camerae Hungarieae praefectus et conailiarii.

Kívül: Nobilibus, prudentíbus et circumspectis dominis N. N. ma-
gistra civium, judici, necnon juratis civibus Iiberae archiducalis civi-
tatis Neostadiensis etc., amicis nobis honorandis.

Bécsújhclyi városi levéltár, Scrin. LXXXI. nr. 4a/8.
lvrétű papiros, melynek vízjegye. korona, zárlatán papírba nyomott 4 db

ovális alakú címerpecséttel és a hátlapon e feljegyzéssel: praesentata 7. Februarii
651., míg az ív belső oldalán ezt az írást olvashatjuk: Der allhieige cramerzöch
vmb ihren fürderlichen b(e)riCht, welchen sy einem ersamen rath ohne weitere
annahmung ehest einraichen sollen, ex officio zuzustellen. Den 7. Februarii 651.
Michael Stockher stattschreiber manu propria.

338.

1651. február 25. Pozsony. A magyar királyi kamara elnöke és tanácsosai
ismételten arra kérik a bécsújhelyi tanácsot, hogy Eszterházy László
gróf kismartoni zsidainak szabad kereskedését necsak a szombati napra

korlátozzák, hanem tegyék azt lehetövé bármely hétköznapon.

Nobiles, prudentes ac circumspecta domini, amici nobis honorandi
salutem et omnern felicitatem!

Recurrerunt ad nos iterum praesentium exhibitores illustrissimi
domini comitis Ladislai Esterhasy de Galarrtha judaei Kismartonienses
cum ea expeditione, quod licet nos non ita pridem sub dato vigesima
septimo Januaríi anni currentís (1651. jan. 27.) dominationes véstras
causa ipsorum requisitas habuerimus, ne ipsos prohiberent hebdomada-
tim in earundem foro non a conelvibus earundem, sed a quibusvis
quaestoribus et hominibus ad fora hebdomadalia illuc commeantibus
telam et alias res mercimoniales coemere, neque eorum negotiationem
ad diem sabbati contra sectam ipsorum refringerent, vestrae domina-
tiones tamen accepta occasione ex illa vocula: non solum a conelvibus
sed et aliis etc. ob festinationern scriberrtis quodam casu admissa nedum
ab intentíone sua destinassent, sed eos ad praemissam liberam coemp-
tionem etiam de facta admittere difficultarent.

Quae tam exiguí momenti causa cum non debeat neque possit eis-
dem praejudicare, vestras dominationes de facto quoque requirimus,
quatenus haud gravatim se se in eo accommodent et ut quaectus per
eosdem judaeos exerceri cum notabili proventuum suae maiestatis
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aceessione consuetus solitum cursum et progressum haberi possit, eis-
dem judaeis quovis tempore hebdomadali merces et res venales pro
eorum libitu a quibusvis hominibus coemere permittant, neque ad con-
cives aut praemisso modo contra sectam eorum ad dies sabbatinos re-
stringere velint. Quas in reliquo feliciter valere cupíentes. Posoníi, die
25. Februarii 1651.

N. sacrae caesareae regiaeque maiestatis camerae
Hungarieae praefectus et consíharíí.

Kívül: Nobilibus, prudentibus ac circumspectis dominis N. N. ma-
gistro civium, judici, necnon juratis civibus liberae archiducalis civitatis
Neostadiensís etc., amicis nobis honorandis.

Bécsújhelyi városi levéltár, Scrin. LXXXI. nr. 4af7.
Ivrétű papi ros, melynek vízjegye: címerpajzs, zárlatán két db ovális alakú,

papírba nyomott címerpecséttel és hátlapon e feljegyzéssel: 9. Martii 651.

339.

1651. március 9. Bécsújhely. A bécsújhelyi tanács a magyar királyi
kamara f. évi jan. 27-i és febr. 25-i levelére válaszolva kijelenti, hogy
a kismartoni zsidók helytelenül és hamisan tájékoztatták őket a bécs-
újhelyi hetipiaccai kapcsolatban, mert azokon mindenki, akár keresz-
tény, akár zsidó, akadály nélkül bármit vásárolhat, természetesen más
napokon ez a jog csak a város polgárait illeti meg. Azon ők nem változ-
tathatnak, hogy ez a hetipiac szombaton tartatik meg, amikor a zsidók-
nak sabbat juk van, de a zsidók könnyen segíthetnek magukon, ha fac-
toraik vagy mások által intéztetik el az adás-vételeiket. Ami pedig a
harmincad kijátszását illeti, minden ilyen esetben szigorú büntetésben

részesülnek a tettesek.

Wollgebohrne, wolledle, gesttenge herren, herren etc.
Genedige herren euer gnaden seind vnssere gehorsambst dienst

allen vnsserem vermögen nach anuohr, Was dieselbe noch vnderm dato
27. January vnd 25. February inn stehenden 651-ten jahrs der Eisen-
statteríschen juden halber an vnnss gelarigen lassen, haben wür alles
innhalt vernommen vnd darüber von denen allhieigen handlsleüthen
bericht abgefordert. Aus deren einkhommen vnd hiebey verwahrten
bericht euer gnaden Ieichtlich vernommen, das die hochlöbliche khönig-
liche camer von gedachten juden nit allain gantz vnrecht informirt,
sonder auch wür ohne grund ganz falschlich angegeben werden, dan
gleichwie wür es mit allen anderen frembden christlichen vnnd jüdi-
schen handlsleüthen, von denen doch ainige clag bisshero niemahls Iür-
khommen, auf vnseren wochenmarckhten halten, eben also vnd gar nit
anderst wirdet es auch mit denen Eisenstátterischen juden obseruirt
vnnd ihnen eben so vill, alss denen christen vnd anderen [uden ieder
zeit zuegelassen. Dahero sie sich, indeme wür sie andern frembden
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christlichen vnd jüdischen handlsleuthen allerdings gleich halten, wider
vnnss mit fueg nit zubeschwahren haben zumahlen vermög VI1.SSerer
wochenmarckhts freyheit an vnsseren wochenmarckhten denen fremb-
den christen vnd [uden, was vnd wie vill sie wollen, ohne vnderschíed
zu khauffen zugelassen, in der wochen abel' der khauff allain vnserer
burgerschafft vorbehalten ist, allermassen es auch mit dem getraíd,
eisen vnd allen andern wahren also von altershero gehalten vnd eben
soleher gestalt in anderén statten vnnd örtheren des lands vnd ertz-
herzogthumbs Österreich practicirt wirdet.

Das aber vnser wochenmarckht auf dem sambstag, an welchen tag
die juden ihren sabbath halten, von vnseren hochlöbligisten landsfür-
den vor vhralten jahren gesezt vnd geordnet ist, stehet die ariderung
vnd transferirung desseiben nit bey vnss, sonder bey demienigen, wel-
cher vnnss denselben aus landsfurstlichen macht gegeben vnnd erthaillt
hat. Wür khünnen auch denselben des jüdischensabbaths halber nit
auf andere tag vmblegen ader wegen des [üdischen talmud vnsere start-
Ireyheiten verkheren, es seye dan das die juderr aintweder von ihrer
khayserlíchen mayestet oder von der hochlöblichen niederösterreichi-
schen regterung derentwegen absonderliche verordnungen auswirkhen.

Wunderlich aber ist es, das allain die Eisenstattische juden sich so
hart, darzue sie doch vnsseres erachtens von einern etwan gegen vnns
Iassionírten gemüeth nu!' angehetzt werden. beclagen, da doch sich nit
allain alle christen, sonder auch gar alle andere juden vnd in specie die
zu Marterstorff, sonderlichaber die Ebenfúrtter vnd Froschdorfferische
juden diser vnserer althergebrachten statt- vnd wochenmarckhts ord-
nung gar gehrn accomodiren, darwider ainige clag gegen vnnss nit
haben vnnd weilen man sie denen christen in allem gleich haltet. gar
khain c1aghaben khünnen,

Wann abel' auch gleích die juden ihren jüdischen sabbath so hoch
zu ehren vermaínen, das sie an vnseren sambstagígen wochenmárckh-
ten zu khauffen bedericken haben, so khünnen sie doch ihr nothurff
durch factorn oder andere substituirte personen, wie es bey denen hand-
lungen gebreüchíg, zu genügen einhandlen lassen, dardurch dan es
khauffen aintweder die Eísenstatterische juden, wie andere am sambs-
t.ag von denen frembden Steyrischen oder in der wochen von vnseren
leinwahthhandleren, denerr dreyssigist geföllen gal' nichts entzogen wir-
det.

Im übeigen seind wür nit gedacht vnseren burgern ainigen verbot-
tenen contract oder handlung iemahls zugestatten, sonder íederzeít, da
vnnss die vbertretter nur denuncirt oder wür dieselbe sonsten in erfah-
rung bringen werden, díealsobaldige ernstlicheabstellung vnd gebüh-
rende exemp1arische bestraffung fürzükheren.

Welches euer gnaden wür in gehorsamb hiemit erinderen vnd dere-
selben vnns zur beharrlichen hulde-n beuelhen wollen. Neustatt in Ös-
terreich vnder der Enns, den 9. Marty 651.

Euer gnaden gehorsambe:

N. burgerrnaíster, richter vnd rathe daselbsten.

18 Zsidó okrcvéuar VilI.



Kívül: Denen wollgebohrnen, wolledlen vnd gestrengen herren.
herren N. vnnd N. der Römischen khayserlichen, auch zu Hungarn vnd
Behaimb khöniglichen mayestét herrn praesidenten vnd verordneten
herren camerrathen des khönígreichs Hungarn etc., vnseren genedigen
herren. 9. Marty 651.

Bécsújhelyi városi levéltár, H8. nr. 119.
Eredeti fogalmazvány néhány javítással a szövegben Ivrétű papiroson, rnely-

nek vízjegye: korona.

340.

1652. április 21. Kismarton vára. Eszterházy Lúszló gróf kismartont
zsidói érdekében arra kéri a bécsújhelyi tanácsot, hogy miként eddig,
úgy ezután is engedjék meg nekik, hogya stájer vászonárus szekerekről

közvetlenül vásárolhassák meg a vásznat.

EdI, gestrenge, innsonders geliebte hem nachbarn denenselben
seíndt meine nachbarliche dienst anuor!

Die herrn nachbarn hiemit zubehelligen beschicht darumben, dern-
nach rnir meine armen [udischen vnderthanen alhie abermahlen vnder-
thenig zu vernehmen geben, wass gestalten ihnen yor dissen zu erwer-
bung ihres stückhl brodts an denen íreytagen von den Steyerischen
samern' leinwath einzuhandlen vnd zu kauffen niemahlen verwehrét
oder verpotten worden sey, anieczo aber ihnen solches aine zeit hero
eingestélt vnd nicht mehr passiert würdt. Wann dan die herrn nachbarn
zweifelis ohne noch in guetter gedechtnus tragen. dass ich die herrn
noch yor dissen in die 2- oder 3-mall wegen ernanter armen judischen
vnderthanen schrifftlich ersuecht vnd gepetten, dass ihnen soleher ihr
leinwath-handl an denen freytagen, wie vorhin bewilligt vnd sie nit
auf die sambstag, da ihr wochentlicher feyertag falt, an welchen sie
nichts handlen dörffen, versehoben wurdten, so hat aber mein gethanes
nachbarliches ersuechen bey denen herrn biss dato hero noch nichts
gewürckhet, derowegen ich die herrn hiernit nochmahls nachbarlich
ersuech vndt bitte, sye wollen gemelten meínen armen juden die ein-
kauffung der leinwath an denen freytagen von denen frembden leuthen
nit verwehren. sondern passierén Iassen, welches denen herren am
wenígsten zu ainigen schadten nicht beschieht, so ich auch vmb die
herrn nachbarn hinwider mit nachbarlichen diensten verschuldte. Ver-
bleibe also nebens von denen herren erwarttung aíner wenigen ant-
wortt vnd zu beederseits emprelhung göttlicher gnaden. Schloss Eysen-
stadt, den 21. Apprill 652.

Der herrn dienstwilliger nachbahr:
Ladislaus graff Esterhasy manu propria.

t sáumer = vászonnal megrakott szekér.
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Kívül: Dennen edlen, gestrengen vndt wollgelehrten herren N. bur-
germaíster, richter vnd rath der kaysetlichen statt Neustadt etc., meinen
geliebten herren nachbarn Neustadt.

Bécsújhelyí városi levéltár, Scrin. LXXXI. nr. 4a/9.
Ívrétű papiros vízjegy nélkül, zárlatán ovális alakú födött címer pecséttel és

a hátlapon e két feljegyzéssel: 1., praesentirt 23. April 652., 2., denen allhieigen
leinbathandlern vmb fürderlichen b(e)richt zuzustellen. Den 23. April 652.
Michael Stockher stattschreiber manu p1"Opria.

341.

1652. április 24. Sopron. Kascnauer Mihály soproni polgár neje, Katalin
»éqreruieletében. azt a 100 császári forint adósságot, amivel a zsid6k tar-
toztuik neki, a férjének hagyományozta, egyben úgy intézkedik, hogy a
Hosszúsoron fekvő házát és a 7 font 7W.gyságú Anger-dűlőben fekvő

szőllejét a férje élete végéig birtokolhassa.

Vnndt weíln Iürs fünffte erstgedachter mein ehewürth bisshero zeit
vnnsser beeder cohnlichen beywohnung inn meiner geringen würt-
schafft seinén vleiss niemahls ersparet, sondern vermittelst desselben
solche zimlicher massen erheben vnd verbessern, auch theils meine
kindter vnssern vermögen nach ehrlichen aussteuren helffen, alss will
ich zur schuldt danckhbahrer erkhandtnuss dessen, auch in errinnerung
seiner obuerstandtener massen mir jederzeit erzeügten cohnlichen lieb
vndt threüherczigen affection willen hiermit geseezt vnd geordnet ha-
ben, dass ihme diejennigen ainhundert gulden khaysserisch, welche
vnnss die juden zu thun schuldig, állein frey ledig verbleiben, meine
behaussung in der Langenzaihl neben Hannss Ingern sambt denen
zeugehörígen pertinentien vnndt ainen sieben pfuntner in Angern neben
Stephan Weinberger gelegen sein leben lang baulich vnndt vnuerthue-
lich zugenüessen inn handten gelassen werden sollen.

Soproni városi levéltár, Végrendéletek Lad. K. fasc. 3. nr. 135.

342.

1652. IX. 29. Az esztergomi káptalan előtt egyrészről Esterházy László
özvegye: Batthyány Eleon6ra, másrészről Pál és Ferenc nevű gyermekei-
nek gyámja között létrejött vagyonmegoszt6 egyesség ben olvasható:

Az mely censussal tartozik Kismarton várossa esztendeönkent es az
ot ualo Sidok, azon szerent azok is az Domina Reliota számára depu-
taltatnak.

OL. Esterházy lt. rep. 7. fasc. B. no. 23.
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343.

1652-1653. Kismartoni zsidó üvegező munkája a kismartoni Esterházy-
uradalomban.

pag. 305.: Item einem Juden von dem Eyszenstatt wegen
eines in Garten gemachter Fenster geben 45 kr.

pag. 306.: Dann ist abermahl dem Juden von Ebenfurth
wegen gemachter 2 kleines neuen Fensterl vom
bezahlt worden 1 fl. 45 kr.
Item ist ebenfalsz den Judten Spillmann zue
Seyberstorff Lebl Iszrael wegen gemaegter 2 neuen
Fenster in Spittahl Lauth schein no. 271
abgericht worden fl. 4.

OL. Esterházy It. 282. csomó. f. :3. Urbarium Ill.

344.

1653. 1. 15. Kismartoti. Esterházy Pál és Esterházy László özvegye kö-
zötti megegyezésben, a Kiemartore vára előtti városrészben:

Az deszkás koniha, kitől annuatim a Sidok husz forentot szoktak
adni, ha nekik engedik, ... groffne aszoniom reszere jutot.

OL. Esterházy it. rep. 7. fase. B. no. 24.

345.

1654. V. 6. Nagykőrös. Nagykőrösi bírák számadásából:

Regestrum pro tempore dominorum iudicum Joannis Szivos literati
et Demetrii Czirják. Magyar rendre való költség: Orög Jakab zsidó
diáktul Siros János és Dus János uraírnék vásárlottanak, város szüksége
fejében, Nadányi úrnak hivatalára, árendátor úrnak egy persiai szőnye-
get 11 t(a1lér). Ugyanazon zsidótul vöttek egy csizmát nógrádi urunk-
nak 2 ft. 40 d(énáT). ZsÍI'OOJános és Dús János uraimék pesti Kis Jakab
zsidó diáktul városunk szükségének fejében vásárlottanak Nógráddá
való felmenetelekor 2 pár papucsot kapczástul 2 t. Nadányi Miklós úr-
nak vettem egy patyolatot pesti Jakab zsidotul 5 t. Kis Jakab zsidótul
vettem nógrádi uraknak egy csizmát 2 ft. 40 d. Simon zsidótul Jakab
vejétül ugyanazon nógrádi uraknak vettem egy kormazsin csizmát 2 ft.
40 d.

Sziládll-Sziláyyi: Okmánytar a hódoltság történetéhez. 1. 193.



346.

1657-58. Nagykőrösi számadásban:

Nógrádi kapitányok számára való ajándékot Notha budai zsidótul
egy persiai szőnyeget és két vég janesár patyolatot 23 tallér. Talpasok-
nak való tíz bokor szattyán kapczát hozatván Jakab zsidó deáktul nótá-
rius által 2ft. 50 d.

Szilády-Szilágyi: Okmánytar ... 1. 233.

347.

1658. június 12. Kisrnarton vám. Kersnerits János kism.artoni udvarbíró
Küschinger N. bécsújhelyi polgármestertől felvilágosítást kér arm vo-
natkozólag, hogy az uradalom joghatósága alá tartozó zsidóktól mi ok-

nál fogva tiltják meg városukban az éjjeli szállást.

Edler, gestrenger , insonders grossgünstíger vnd geehrter herr bur-
germaister, dem herrn seindt meine beraithwillige dienst neben freunt-
lichen grues anuor!

Meinen geehrten herrn mit disen m.einen schreiben zubehelligen
beschieht darumben, nachdeme meines genedigen grafen vnd herrn etc.
angehörige híeíge judische vnderthannen in híeüges rándtambt vor mich
erschinen vnd mir zuuerstehen geben, wie das der herr der aldaigen
ganezen burgerschafft, das wan sie hieige juden ihren handlschafften
nach dahin raísen verpothen, das sie ihnen [uden ainige vnderhalten nicht
geben sollen. Waiss also nicht, wieoder auss wass vrsachen disses be-
scheuhen thuet. Vnndt weül1en bemelten hieigen juden vor disen jee vnd
állzeit vnderhaltung vber nacht vergonneth vnndt vber sie wenigsten
ainige c1ag niemahlen beschechen, alss habe ich meinen geehrten herrn
hiemit dienstnachbarlich ersuchen vnd bitten wol1en mir die vrsachs zu
benehmen, warumb.vnd westwegen sie aníeczo alda vber nacht niht blei-
ben ader einstallen dörffen. Verschuldt solhes vmb meinen geehrten herrn
in ander wegen vnd verbleibe neben göttlicher empfelhung. Schloss
Eissenstatt, den 12. Juny 658.

Meinen geehrten herrn dienstbeflissener :

Joannes Kerznarich hoff'ríchter manu
propria

Kívül: An den edlen vnd gestrengen herrn N. Küschinger wolluer-
ordneten herrn burgermaistern der kayserlichen statt Neustatt etc., mei-
nen insonders grossgünstígen vnd geehrten herrn Neustatt.

Bécsújhelyi városi levéltár, Scrin. LXXXI. no. 4a/10.
Ivrétü papíros, melynek vízjegye. vadászkürt, alatta A P 1\-1betűkkel, zár-

latán födött ovális alakú címerpecséttel.
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348.

1659. január 13. Sopron vármegye a végvárak költségeinek fedezésére
többek között a zsidókra 100 forint adót vet ki ebben az évben.

Anno 1659. die 13. Januarii facta relatione dominorum ablegato-
rum comitatus Soproniensis de conclusione generalis conventus comita-
tuum Cis-Danubianorum, perlectisque literis illustrissimi domini comitis
judicis curiae regiae talem, quae sequitur, fecisset comitatus limitatio-
nem:

Tertio omnes judaei pro praesenti anno dabunt florenos centum.

Soproni városi levéltár, Lad. XIX et T. fasc. 7. nr. 368.

349.

1660. J.1. Sárvár. Sárvári uradalom számadásában:

"Eget Boros Sidonak tehen hust libras 50, veven libram per den. 3.
facit flor. 1.den 50." "Eget Boros Sidonak vaiert pro libr. 5., Iibram per
den. 25, fizettem flor. 1. d. 25. Ezen Sidonak attam Kő Sot libr. 8, libram
per denarios 5. facit den. 40."

OL. KA lVI.Városi és kamarai iratok 175;~.V. sz. (73-89).

350.

1660. V. 18. Nagykőrösi számadásban:

Jakab zsidótul vasarlás 8 tehel köz kés, hat pár gyöngyházas kés
50 d. - Bíró uram felmenvén Budára, zsidóktul való vásárlásunk befi-
zetésére, akkori költsége volt ö kelmének 2 ft. 251/2 d.

Szilády-Szilágyi: Olanánytár. 1. 262.

351.

1661. J. 1. Sárvár. Sárvári urodalom számadásában:

"Die 10. Januarii. Ablak Czinálo Sido az Varban munkalodott,
attarn tehen hust libras 6. facit denários 18."
"Die 16-17. Octobris. Hem attarn Eget Boros Sidonak Aszonjom eö
Naga paranczolattyabul tehen hast libras 50 facit florenos 1. den. 50.
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Item soot attam nekj libras 8 facit den. 40. Item vayat attam nekj Iibras
5 facit florenum 1 den. 25."

OL. KAM. Városi és lkamarai iratok 1753. t. sz. (90-106).

352.

1661. VI. 10. Nagykőrös számadáskönyvében'

Budai Jakab zsidótul hitelben való vásárlásunk: 12 bokor karma-
zsin csizma 27 ft. két pár papucs 2 tallér. Három bokor szattyán kapcza
75 dénár, öt pár gyöngyházas kés 2112 tallér, öt köz kettős kés. Négy
téhel köz kés 2 tallér. Az nógrádi szőnyeg 12 tallér. Két pár karmazsin
csizma 2 ft. 50 d. Egy oka bors. Két pár kordovány csizma. Az Nógrád-
ban felküldött embereink is kölcsön kértek töb tallért. Palatinus úrnak
ö nagysága számára egy persiai szőnyeget 12 tallér. Úrnak való egy bo-
kor csizmát is sollyájával és kapczájával együtt 7 tallér, rizskását vöt-
tünk 1 tallér. Kátránt vöttünk 19 d. Dohányt vöttünk 1 tallér. Tíz bokor
karmazsin csizma 221/2 ft. Három vég aba 6 tallér, három bokor karma-
zsin kapcza. Tizenegy bokor karmazsin csizma 24 ft. 75 d. Négy nadrág
fél-fél talléros. Három vég aba 6 t. Egy futa egy talléros. Egy seng bár-
sony öt talléros. Öreg bíró számára kértünk tüle egy bélelt szárú csizmát
2 f. Város szükségére vöttünk tizenkét istrángkötelet hat hat pénzével,
facit 72 dénár. Faolayt 8 d. Seholamester számára vöttünk egy oka rizs-
kását 25 d. Egy vég fejér aba 2 talleros, egy darab veres aba 1 tallér
30 dénár. Egy vég bagarsia, kék 2 ft. Öt pár gyöngyházas kés 2 tallér.
Hat téhe köz kés, téhelye 70 pénzével, facit 4 ft. 20 dénár.

Szílády-Szílágyi: Okmánytar ... 1. 276-279.

:353.

1663. Ottendorff Henrik útleírásában beszél a Bécsi kapu mellett levő
zsidó utcáról Budán. Elmondja, hogy 159B-ban a császáriak ostromakor
egy zsidó nó állítólag elsütött egy nagy ágyut, amely ebben az utcában
a kapu felé volt felállítva s ezzel a császáriakat visszavonulásra kény-

szerítette.

Bey diesem Thor ist eine Juden Gassen, in welcher die Judenn
wohnen, und solche freyheit dadurch erhalten haben, weil Anno 598 da
die unserigen das Wiener Thor mit gewalt gestürmet, eine Jüdin ein
grosses Geschütz, so in der Gassen gegen selben Thor zustehet, sol 105-
gebrant und dadurch verursachet haben, das die unserígen wieder ab-
getrieben sein.

Kiadta: Hermann Egyed: Budáról Belgrádba 1663-ban. Ottendorff Henrik
képes útleírása, (Tolna Vármegye Múltjából. 7.) Pécs, 1943. 84-85; vö, Scheiber
Sándor, Libanon. VIlI. 1943. 64-65.
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254.

1663. Ottendorff Henrik útleírásában megemlíti, hogy Nándorfehér-
váron van a zsidóknak külön házuk, amelyet "zsidóház"-nak neveznek,
.800-an laknak benne. Ebben a házban van a zsinagóga is. A nándor-
fehérvári Száva-híd építésénél a zsidóknak is kellett dolgozniok. A zsi-

dók 1000 tallérral megváltották magukat.

Diesse nummehro auch berümte Türckisch brucken ist vorigen
Winter im Januario, Februario, Martío und April auff befehl des Ismaél
Bascha, Welcher damahls annoch zu Ofen war, erbauet worden und
liget erstlich die Schiffbrucken über die Sau auf 36: Schiffen, von dan-
nen ist eine andere veste Brucken, mit Leimungen auf beeden Seyten
über einen Morastigen orth, weleber mitt Wiesen, Rohr, tieffen Leim-
grueben, undt Sumpffen vermischet ist, undt sich fast auf eine halbe
meilen hin erstrecket, erbauet, an welcher ausgenommen die Ragou-
saeer sonsten alle andere Christen undt Juden taglich mit 1500 Man ar-
beiten müessen, ob sich gleich die Christen mit 4000 und die Juden mit
1000 Reichsthalern Iossgekauft hatten ...

Die Juden haben sonsten ein absonderlich Grosses Hauss nahent
der Donau, da die überfuhr vonn Temeswar ist, welches dreyfache
Wohnungen über einander, undt in der mitten ihre Schuelen hatt, es
wohnen im selben hauss über die 800: Juden.

Kiadta: Hermann Egyed: Budáról Belgrádba 1663-ban. Ottendoeff Henrik
képes útleírása. (Tolna Vármegye Múltjából. 7.) Pécs, 1943. 98-99; vö. Scheiber
Sándor, Libanon. VilI. 1943. 64-65. Hermann Egyed fordításában a "Schuel" té-
vesen "Ískola"-ként szerepel.

355.

1664. március 22. József zsidót a bőjtközépi pozsonyi országos vásár so-
rán Cogniana Antal többször is minden ok nélkül megverte, anémet
katonák pedig mindenéből kifosztották. A pozsonyi tanács úgy ítélke-
zik, hogy Cogniana Antal a közrend megsértése miatt 32 forint bünte-
tést fizessen, a zsidóval pedig egyezzen ki, ami meg is történik 10 forint

lefizetésével.

Die 22. Marty 1664. In saachen eines juden mit nahmen Joseph,
welcher auf ieczigen mitfasten-markt hiehero kommen, alls klágers,
wider Anthoni Cogniana, welcher ohne gegebene vrsaach den kláger
an vnterschiedlichen ortten auss aigner angemáster gewalt geschlagen,
dadurch die teütschen soIdaten ihn den juden angefallen, ihme messer,
klaidung und in paarem geldt 18 fl., wie er vorgib, abgenohmen, ist ver-
abschied vnnd deliberiert worden, demnach der beklagte in vorfahr zu-
gegen nit laugnet, dass er den kláger geschlagen, dessen er ohne obrig-
kaitlicher authoritaet absonderlich bey offentlicher jahrmarktszeit kei-
nes wegs befugt war, allss würdt beklagter vmb solchen dem klager an-
gethanen gewalt, indem niemandt sein aigner richter sein soll und die
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gerechtígkeít ohne vntersehíed der persohnén gemain ist, vmb 32 fl. ge-
strafft, wegen dess zugefugten schaden ieber dem beleidigten sol1 er
sich init ihm. alsobaldt in ínstantí vergleichen. Convenit 1. eo facto fl.
10 pro A. daridis.

Pozsonyi városi levéltár, 1661-1671. évi Actionale protocollum 146{b.

356.

1669. II. 4. Nádasdy Ferenc Pottendorf-i várának számadáskönyvében
olvasható:

12 karátlan kéken varrot szünyegh varassal valo zollye székeket el
adot Bécsben az Sidoknak.

OL. Karn. U. et C. fasc. 78. no. 45.

357.

1671. április 24-én a zsidókat Magyarországból és Bécsből kitiltották, de
augusztus 20-án már megengedték, hogy Magyarországon Letelepedhet-

nek a kivégzett főurak elkobzott birtokain.

Item ihn diesen 1671. jahr, alss den 24. Apbril haben die judtenauss
der Wien stadt vnd aus dem königreich Vngern alle miesen weichen.

Item den 20. Augusty ihn diesen jahr hath man die judten wi-
derumben ihns königreich Vngern eingelassen auff die exequierten
giether.

Paur Iván: Hanns Tschanys Ungarische Chronix. 18-19.

358.

1671. V. 14. Nagykőrös. Budai Kis Jakab 105 ft. kölcsönt ad Nagykőrös
városának.

Kivül: A ini böcsületes jó akaró barátunknak Budai Kis Jakab zsidó
deáknak Ő kegyelmének adassék hiven. Zsidó betűkkel zsidóul: Nagy-
kőrösön Pereczes András és Salai El 105 Frt-ot vett tőlem interesre má-
jus havában.

Belül: Isten jó szerencsével áldja meg kegyelmedet.
Nekünk j6 akaró Jakab zsid6 deák urunk. Ez levelünk mutatató

embereinket, úgy mint Pereczes Andrást és Sallai Andrást az hatalmas
vezér urunk ő nagysága számára Sz. György napi fája meghordattatá-
sára küldöttük el városunkból. Pénzzel nem mehettek, nem is szeren-
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cséltethettök, hanem kérjük kegyelmedet, mint régi szófogadó jó bará-
tunkat, szerezz annyira való pénzt nekünk, kivel elengedóképpen meg-
hordathassuk, magátul vagy az vejitül Márton deáktul, akár más jó-
akarójátul, kérje fel város fejében, maguk is az innep után az summá-
val mindjárt felmegyünk, minden jó módon beszélünk kegyelmeddel és
ezen kívül jóakarattal is leszünk kegyelmednek, el ne múljék mert oda
bízunk His Isten minyájakkal,

Ex Körős 14. Május 1671.
Kegyelm.eteknek szolgál

Szabó Mihály körösí fö bíró az
egész várossal együtt

Szilády-Szilágyi: Okmánytár ... 1. 402.

359.

1673-1682. A gyon székeskáptalan V-ik számadáskönyvében a gyŐ1'i
zsinagógára vonatkozó bejegyzések.

Die 29. (Januarii 1673.) factaque est divisio quorundam proventuum
capitularium ex censu domorum sínagogae inter 12,1 uni florenus 1 den.
15. (67.)

(8. Junii 1673.) Census domus sinagogae floreni undecim pro anno
1672. Praesentatus exhinc etiam inter undecim residentes florenus unus
(73.)

Census synagogae.
Die 17. (Aprilis 1675.) presentavit admodum reverendus Cernatoni

ab incolis domorum in loco sínagogae existentium a festo Sancti Georgii
anni praeteriti 1674. censum usque ad festum anni praesentis similiter
Sancti Georgii eo ordine, ut sequitur :

Franciscus Nagy dedit fl. 5.
Szabo Thamas fl. 13.
Joannes Czi(m)balmos fl. 12 den. 80.
Iídem pro expurgatíone loci secretí fl. 1.
Pro refectione fornacis den. 20.
Joannes Horwat dedit fl. 4.
Joannes Ola fl. 4.

facit fl. 40. (98.)

Die 3. Junii (1676.) nautis venerabilis capituli, qui tulerunt scande-
las et ligna pro necessitate sínagogae, idem est domus Nernonis.? dati
sunt pro vino, ut moris est, pane et carnibus den. 57. (124.)

J értsd a 12 kanonokot, 2 az egyik pénzesfiók neve: Nemo.
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Census sinagogae.
Die eadem (29. Junii 1677.) admodum reverendus Csematoní (sic!)

praesentavit censum domus Nemonis sive sinagogae pro anno 1676.
usque ad festum Sancti Georgii anni 1677. fl. 45 den. 73. (139.)

............................................................................................
Die 30. (Aprilis 1681.) praesentavit ispanus capituli hos proventus,

nempe censum molendini in Koronczo fl. 12, item censum domorum in
sinagoga. Hic commorantes solverunt hoc ordine: Magyar Czimbalimos
solvit fl. 12, Mathias Beczei solvit fl. 12, Paulus Horvath fl. 6. Horuat
Miklos fl 7 den. 65, Gregorius Czimbalimos manet debitor trium flo-
renorum. Thomas Szabo solvit fl. 8. (191.)

(Die 8. Maii 1682.) Item ispanus praesentavit hos census ex sina-
goga ex parte Thomae Szabo fl. 6 den. 50, qui alias debuisset dedisse fl.
8, sed pro refectione Ienestrarum et januae exposuit fl. 1 den. 50. (205.)

(Die 22. Maii 1682.) Ex censu sinagogae inter 11 residentes fl. 2
den. 11.

Die 16. Junii 1682. Itern ex censu sinagogae fl. 5, ex quibus empti
sunt pisces paulo ante praenomínatí (207.).

Die Septembris 1682. ex proventu telonii dedi fL 21 carnifici pro
expurgation.e locorum secretoruni in sínagoga (209.).

Die eodem (24. Novembris 1682.) pro fornace reficienda in quarte-
rio sínagogae emi virides cacabos viginti duos per den. 10 ex censu Va-
mosíensí (211.).

Gyón székeskáptalan számadáskönyveinek V-ik kötete. Az oldaljelzéseket
minden bejegyzés után zárójelben közöltük.

360.

1673. II. 20. Fogaras. Apafi Mihály erdélyi fejedelem, megerősítvén a
zsidók szabadságlevelét, szigoTÚan megtiItja, hogy tömlöcváltság címén

zsidóktól 40 dénárnál többet követeljenek.

Michael Apafi dei gratia princeps Transsilvaníae, partium regni
Hungariae dominus et Sículorum comes fidelibus nostris spectabilíbus,
magnificis, generosis, egregiis et nobilibus supra et vice comitibus, iudi-
cibus et vice iudicibusquorumcunque comitatuum, Hem capitanec et iudicí
regio supl-a viceiudicibus regi is, quarumcumque sedium Transsilvaniae,
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necnon prudentibus et circumspectis magístrís civium regiis et primariis
iudicibus quarumvis sedium Saxoniealium, civitatuum, villarum et pos-
sessionum, multis denique aliis quorumlibet locorum officíalibus, mo-
dernis videlicet et futurís, pro quovis temporeconstitutís et constituen-
dis, quorum videlicet interest seu intererit praesentium notitiam habi-
turis, nobis dilectis, salutem et gratiam nostram.

Noha mind boldogh emlékezetű fejedelmektül s mind a nemes or-
szágtul a Sidoknak itt Erdeiben Fejérvári várassunkban való lakások
megh engettetet és ugyanakkor bizonyos Privilégiumok is adatott,
mellyben törvénytelen valo háborgattatasok ellen világos parancsolat
lévén, ha kinek vellek valo törvénykezések történik a praefectusok szé-
kin dirigáltatott, de a mint alázatos megh találásokbul értyük, Privilé-
giumoknak nem keves praejudiciumára és magoknak mélto bosszújokra
és karokra, akar melly privatus emberis maga valami praetensiojat ob-
jectalván, vagy maga kezevel vindicál, vagy penigh méltatlan tömlöczö-
zéssel tölti ki rajtok bosszúját, honnétis nem a régi szokás és Privilégiu-
mok tartása szerént negyven pénzt, hanem egy forintért bocsáttyák ki.
Akarván azért birodalmunkban mindeneket Privilegiomokkal éltetni és
réghi üdvezült fejedelmek oollatioit in vigore meg tartatni, minden
rendbéli híveinknek parancsoJlyuk kegyelmesen és ighen serio a modo
imposterum successivis semper temporibus contra formam Privilegii ipso-
rum, akármi szín és praetextus alatt, személyekben háborgatni, javokban
megh károsítani, szidni, verni s tömlöczőzni semmiképpen ne meresz-
szellye, hanem ha kinek mi praetensioja vagyon hozzájok, competens
forumok praefectusunk szekin, vagy annak vacantiajával Hop Meste-
rünk vagy Fejervari Udvarbiránknak székin a dolgok minemüsegehez
képest prosegvállya, ha penigh megh kellettnékis fogtatniok, megh ne-
vezet híveink hírek nélkül, semmi képpenis megh ne íogtassanak, por-
kolábinkis penigh tömlöcz valcságért negyven pénznél többet venni ne
merészellyenek, szolgáltassék ki minden rendh privilégiumi igassága.
Nec secus facturi, presentibus perlectis exhibenti restitutis.

Datum in arce nostra Fogaras. die vigesima Februarii, anno mille-
simo sexingentesimo septuagesimo tertio.

M. Abafi m. p.

Papíron, alján pecsét.
OL. Erdélyi fiscalis It. VI. b. l-A.

361.

1673. február 23. - december 31. Reisinger Menyhért soproni város-
kamarás bevétele a zsid6perselyből.

Den 23. February hab ich auss denen [uden-büchsen empfangen 14
fl. 39 kr., bringt in vngrísehen 18 tal. 2 sol. 15 den. (lia.)

284



Den 5. May hab ich auss der juden-buchsen empfangen 9 fl. 24 kr.,
macht in ungrischen wehrung 11 tal. 6 sol. den. (2/a.)

Den lesten Juny hab ich auss denen jüden-büchsen empíangen
10 fl. 67 vngrisch, macht in ungrischen 13 tal. 2 sol. 21 den. (2jb.)

Den lesten September auss denen juden-büchsen empfangen 12 fl.
15 kr., thuet in ungrischen 15 tal. 2 sol. 15 den. (3jb.)

Den lesten December auss denen juden-büchsen empfangen 13 fl.
~:l6kr., macht in ungrischen 17 tal. den. (4/a.)

Bécsi Nationalbrbliobhek. Series nova nr. 39.

362.

1675. március 10. Bécs. Kolionits Lipót g'rói bécsújhelyi püspök felszó-
lítja Hilscher Kristóf pozsonyi polgármestert, hogy a pénzverdében al-
kalmazott zsidóknak adjon szállást, nehogy neki kelljen erről gondos-
kodni, viszonzásul ő is kedvező véleménnyel továbbítja azt a jelterjesz-

tésiiket, amelyet az udvari haditanácstól most kapott kézhez.

Woledler, hochgeehrtister herr burgermaister! Es beklagen sich die
műncz-juden zu Prespug, class ihnen khein aufenthalt oder quartier ge-
geben werden wolle. Also ersueche meinen hochgeehrten herrn, er
wolle ihnen belieben lassen gedachten juden mit einen quartíer vmb ihr
paar gelt versehén lassen, dan sye in ihro mayestét diensten ihr verrich-
tung haben, widerigenfahls ich veranlast wurde ihnen selbsten ains zu
verschaffen. Es ist mir diesel' tag der herren memorial von löblichen
hoff-kriegsrath vmb guetachten zuekhommen, werde also hírigegen
nicht vnderlassen zu díenen vndaufs best fül' die herr en ainzurichten,
wie dan alczeit verbleibe meínes hochgeehrten herrn dientswílligster
díenner undt freundt. Wien, den 10. Marty 1675.

Leopoldt graff von Kollonicz,
bischoff zu Neustatt manu propria.

Kívül: Dem woledl, hochgeehrten herrn N. Hilscher wolverordne-
ten burgermaistem der statt Prespurg etc., meinem hochgeehrten herrn
Prespurg,

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 59. nr. 3077/a.
Ivrétü papíros, melynek vízjegye: koronás címerpaizs. alatta vadászkürttel.

zárlatán vörös viaszba nyomott ováiliis alakú gyúrűspecsétte1, míg a szöveg alatti
bal alsó sarokban e kancelláriai feljegy7Jésse1: heTT HilscheT, a levél hátlapján pe-
dig ez egykorú megjegyzésekkel: praesentieTt 14. MaTtll 675. és ;tu.den quaTtie1'
betrettená.



363.

1675. szeptember 30. Bécs. Kollonits Lipót gróf, bécsújhelyi püspök Hil-
scher Kristóf pozsonyi polgármester értésére adja, hogy a pozsonyi zsi-
d6kra majd a pénzverde inspektora fog felügyelni, szívesen látja, ha az
idegen zsidókat távol tartja a várost6l, egyben annak a reményének ad
kifejezést, hogya katolikus vallású fürdőst felveszik a polgárok kozé,

Nobilis ac generose domine, domine mihi honoraride salutem et ser-
vitiorum meorum paratorum oblationem. Hisce generosae dominationi
vestrae notificandum esse duxi et imprimis quidem quod judaeos Poso-
nienses attinet, illorum dominus Eysforth etc. curam et observationem
habebit, tanquam inspector domus monetariae, ne excessum cornmit-
tant, quod alias exteros attinet, utatur generosa dominatio vestra iure
suo et libenter videbo, si illos abigat, sed econtra dominationi generosae
ípsum balneaterem catholicum commendo et hunc non omnino abigant
et persequantur, ipsumque iuribus suis datis in numero civium retineam
et non excludant maxime, quando balneaterem et non doctorem agit.
Habeo praeterea gratias generosae dominationi vestrae pro accommo-
dato puer o, reinserviam generosae dominationi vestrae in alia occuren-
tia, quam divinae protectioni commendans maneo semper generosae
dominationis vestrae servus et amicus:

Viennae, 30. Septembris (1675.)

Leopoldus comes a Kollonicz
episcopus Neostadiensis, eques manu propria.

Kívül: Nobili ac generoso domino Christophoro Hilscher regiae ac
Iiberae civitatis Posoniensis consuli emerito etc., domino mihi honorando
Posonii.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 59. nr. 3083.
lvrétú papíros, melynek vízjegyet M P betúk felette arabeszkkel. zárlatán

vörös viaszba nyomott ovális alakú gyűrúspecsétteI, míg előlapon a bal alsó sa-
rokban e kancelláríai Ieljegyzés van: domino consuli, a levél hátlapján e fel-
jegyzések olvashatók: praesentata 1. Octobris 1675. és propter judeoB et Schrei-
ners balneatorem.

364.

1676. IX. 29. Oroszvár. Zichy István kiváltságlevele az uradalrnábam
letelepült zsid6k számára.

An heu th unter gesetzen dato ist zwischen Ihro Gnaden
den hoch undt wohlgebohren Herrn Herrn Stephan Zichy, Frey-
herrn zu Vasony des kőnigliche kaiserlichen Mayestat Rath, Karn-
merer undt der heiliger Hungarische Kron Verwahrer, undt denen hiel'
aufgezeichneten Juden, die alhier zu Karlburg, un ter dero gebürth und
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Sczutz sindt aufgenommen worden, als benandtlicher Adam Jonas, Ju-
den Richter, Jasak Jonas, Kolman Johnas, Salamon Wolf, Gabriel Moy-
ses, Israel Levi, Moyses Isak, Eliasz Kirschner, Marx Schneider, Adam
Lazarus, (a két utóbbi kihúzva, s helyükbe betoldva a következők: Wo-
net Israel, Benedik Salamon, Marks Isak, Moises Israel, Zundorfon la-
kik, Elias Mondl szücz, Hiersli Leb 6 fl. Lebli Abraham tobak csinalo
4 f. 50 den) undt Fait! Moyses Wittiber, nachfolgend Contract autgerich-
ten worden:

1. Sollen sie aller Gaaben, Einquartirung undt Roboth beí'reuet
sein, esz wahr dan, dasz ins Gemain durch das Landt, vor ihro Mayes.:".
oder der hoch adelischen Gespanschaft, auf sembt Judenschaft ein An-
schlag gernacht würde, also könten sie auch nicht befreüet sein.

2. Esz wirdt ihnen erlaubt alerley Handlung zu führen, wasz sonsten
bey denen Juden zu führen gebreüchlich ist.

3. Wirdt ihnen ihr Gottesdinst und jüdische Ceremonien ohne Ver-
hinderung zu halten.

4. S011ihnen auch ein taügliches Ortl, dahin sie ihr Todten unver-
heiderlich begraben könen, ausgezeichnet werden.

5. Können sie auch ihr ehrliche Hochzeiten aug hiro Weisz und Ce-
remonien, ohne Hinderung halten.

6. Soll undt wirdt ihnen keineswegsz etwas, es sei was der will,
Vich oder etwas anderes, wie das nahmen hatte, zu ihren Schaden an-
zunehmen, undt zur bezahlen vorgeschlagen werden, es wahre den, das
man sich, mit ihnen deswegen, mít einen erleidlichen Kauf, vergleichen
könte.

7. So 8011 auch aus der gniidigen Herschart oder dero Pflegers
niemandt anderen es sey Richter oder wehr der sey, nichts mit ihnen
Juden zu schafen, sondern sie sich gantzlích, auf die ernente Herschaft
zu verlaszen haben.

8. SOes sich aber begeben möchte, das ein Jud unter diesen Par-
tayen in seiner Handlung nicht bestehen könte, undt seine Wohlhaft
anderen Orthes hin zu suchen müse, so soll der selbige (doch das er VOI'
hero der gniidigen Herschaft richtiger Bezahlung leiste) wird seinen
willen, nicht aufgehalten, sondern unverhinterlich entlaszen werden.

9. Hírigegen verschprechen verobligiren sich oben bemelte Juden,
in deme sie sich mit allen derten ihrigen Getreu, aufrichtig, undt redlich
verhalten wollen, sie auch jahrlich von einer Partey funfzehn Gulden
ausgenommen. Der Juden Richter neunzehn Gulden undt dreyszig
Kreutzer, der (kihúzva: wittiber aber Fait! Moyses, dieweil nur allein
ist, sechs Gulden), richtig undt ohne alle Verhinderung von Quartal zu
Quartal zubezahlen schuldig sein sollen. Allesz treulich von ohne ge-
fáhrte, deszen zu wahren Urkundt sindt zwey gleichlautende Centract
ausgerichtet, von einern Theil mit desz anderén Handt Unterschrifts
Verfertigung bekráftigen worden.

Actum Karlburg, den 29. 7-bris 1676. L. S. Stephanus Zichy m. p.
Uber diesz wirdt ihnen auch dasz Fleischhacken erlaubt.
(Kívül:) Oroszuari Sidok levele; 1676míat attarn nekik 1678 1. July.
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Kezdetik 1678. 12 par íuret 120 tal meszaros szelitul 20 f., az biro Zam-
ori pinceietul ad 4 f. Az tobakos 4 f. 50.

i'N""!~)'PN";
egy kantorra 55 f. 25. d.

'l':l~~~'""! ';'N ""!n,~to"""!';! ')N r,n ~"""! " inN ~:lcIn: '~l':r , p~ p""!~J'p
.n"N';p ':';'T 'l ..~"i t'p ~=;,jC ~"~ 'i

OL. Zichy zsélyi It. f. 24 et C. no. 2. (82-8~1)

365.

1677-1678. A beczkói vár jövedelmei között sorolták fel a magyarbródi
Jakab zsidót, vágújhelyi vámost, aki a megállapodás szerint 4 [rt, 68

dénárt fizet évente a tulajdonosnak.

"Introitus pecuniae a thelonío, Jacubus Judaeus Hunnobrodensis
theloniator in oppido Vagh Uyhell degens, iuxta contractum cum Do-
minis Terrestribus .in bonis arcis Beczko, pro parte Suarum Dominatic-
num cedunt fl. 4. d. 68."

OL. Justh-levéltár.

366.

1678. október 26. Sopron. Patschalath György soproni poLgár és magyar
kalaposmester végrendeletében többek között elismeri, hogy Schmol zsi-

dónak 6 forinttal adósa.

Mer einen judten Schmoll bin ich auch schuldig 6 florin.

Soproni városi levéltár, Végrerideletek Lad. P. fasc. 5. nl'. 204.

367.

t: n. (1680) Pozsony. A magyar kamara kimutatása a török követség el-
látására szükséges élelmiszerekről:

A pasa kiséretében lévő: " ... Arméniaiak számára s úgy Görögök
és Zidok szükségére ser 20 occa, Iget bor 2 ocoa, bor 25 occa" ...

OL. Jankovich-gyújtemény 9. boríték.



368.

1680. V. 16. Kassa. Szepesi kamara közli a pozsonyi kamarával, hogy
egy lengyel kereskedő olyan rossz pénzzel fizetett, melyet lengyel zsi-
dóktól kapott és ott Bukoocsikmak neveznek, me ly eredetileg fehér volt,

de rövidesen színét veszítette .

. . . a Judaeis, inquit in Polonia pro solidis Polonicis vulg o Bukovcsik
(si ías est credere) loco bonae sibi datam Iuisse ... tempore numerationís
Monetam eandem albam fuisse, et intra breve tempus solum speciem
bonae amisisse ...

OL. Litt. Cam. Scepus. 1680. (13-15.)

369.

1682. mál'cius 13. Bécs. Hermann badeni őrgróf és győri főkapitány
Győr, Veszprém és Komárom vármegyék, úgyszintén a győri káptalan
és Győr város nevében előterjesztett panaszokkal kapcsolatban többek
között kijelenti, hogya zsidókat nem tiltja el a kereskedéstől, mert ol-

csóbbak és ezzel a közjót szolgálják .

. . .ad gravamína trium comitatuum Jauriensis, Westprimiensis et
Komaromíensis, item venerabilis capituli, nobilitatisque et civium prae-
sidii simul et civitatis Jauriensis demisse nobis repraesentata benigne
desolvimus, modoque subsequenti determinavimus:

Ad undecimum non videtur ulla subesse ratio, quare judaci pro
commodo praesidii hactenus admissi propter privatum quorundarn mer-
catorum lucrum arcéri debeant, cum merces ab iisdem leviori pretio
coemantur, quod etiam in bonum communitatis tendit. Si tamen ibidem
deliquerint, impuniti non manebunt.

Győri városi levéltár, 1697-1701. évi protocollum 108-113.

370.

1683. január 9. Nagyszombat. A nagyszombati birói szék Bethlehem
Izsák Benedek zsidót a város kapujában elfogván életének a nádor és
mások közbenjárására egyezer forint váltságdíj ellenében, amelyet 15

napon l,Jelül köteles lefizetni, megkegyelmez.

Nos judex et jurati senatores liberae ac civitatis Tyrnaviensis me-
moriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit,
universis, quod nos juribus et privilegiis jamfatae civitatis nostrae a
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dívís olim Hungariae regibus clementer collatis ac per suam quoque
sacratissimam maiestatem, dominum, dominum et regern nostrum ele-
mentissimum benigne confirmatis, usuque reali roboratis firmissime
insistentes, vigore quorum poena capitali solvere cautum esset universis
et singulis judaeis cujuscunque tandem status et conditionis existentibus
metas ac territorium jamdictae civitatis nostrae ingredí aut illuc pro-
gressum faoere, quendam [udaeum, utpote lsaacum Benedictum Bethle-
hem ex praeconcepta malitia non curatis, imo seriis admonitionibus et
privilegiorum nostrorum intimationibus eundem ab ingressu metarum
et territorii civitatis nostrae abstínere nitentíum vilipensis in portam
civitatis nostrae deprehensum, veluti praevaricatorem privilegiorum
nostrorum detinert ac etiam in vincula conjici curavimus, poena capitali
reali cum executione subsequenti eidem infligere decreveramus. Inter-
venlentibus nihilomínus gratíosís suae celsitudinis palatinalis et alío-
rum dominorum interpositíonibus oblatione quingenterum aureorum
ducatorum effective persolvendorum pro redemptione capitis sui bene-
vole et manu stipulata sub ... vitae ejusdem parcendum ita tamen, ut
non observata praevia conditione eadem capitali poena affici debeat de-
terminare. Moti tamen nostros singulari Christianitatis aifectu perpensa,
que ejusdem summae in una termino simul et semel deponendae diffi-
cultate sanximus, ut idem judaeus causa alleviationis... quiridenae
adato praesentium computando sumpmam, mille florenos, adaequantem
effective nobis persolvere ac numerare debeat, sitque obligatus, alioquin
secus facturus poena capitali afficiatur. In cujus rei fidem praesentes
dedimus. Tyrnaviae, die 9.mensis Januaríí anno 1683.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 3156.nr. 22~.

371.

1683. július 17. Thököly Imrének meghódolt Sopron városában az egész
lakosság jelenlétében a váTOsházán nagy vizsgálat folyik annak kiderí-
tése érdekében, hogy a jezsuitáknak, a zsidóknak, a bécsi és a bécsúj-
helyi kereskedőknek kik tartoznak vagy hogy ezek pénze nincs-e kiizii-
lök valakinél elrejtve és hogy a lakosság körében nem tette-e valaki

becsmérlő kijelentést Thököly Imrére.

Item den 17. Jully (1683.) seyn alle burger allhier vndt holten vnd
handwercks-bursch aufi den rathhauss vermög ihres gethanenén aydt
examinirt worten, ob sie nicht wíssen, wo die jesuwi ter gelt alhier haben
oder auff grundtstuckh gelichen oder ob sie nicht wissen, wen die judten
gelt oder andery wahr von aIhier haben oder wer den Wienerischen vndt
Neustedterischen handelsleyten schuldig ist oder ob wier nicht gehört
haben, dass jemandt seythero wier die hultigung von fürsten Döckelly
angenomben haben, auff ihme gefluchet oder was bösses von ihme ge-
redtet hete.

PaUT Iván: Hanns Tschanys Ungarische Chronlk, 74.
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372.

1684. március 8. Lipótvár. Schwarzenau Frigyes báró levelében arra
kéri Pongrácz Adám Kristóf pozsonyi polgármestert, hogy Salamon zsi-
dót fogassa el és szigorú vallatás alá vegye, hogy az ellopott és neki

eladott ingóságok végre megkeTÜljenek.

Wolledl, gestrenger. hochgeehrter herr burgermeister l Auss dessen
andwortschreiben hab ich ersehen, wie derselbe zu meinen jungst ge-
thanen ersuchen wilfahrig, aber nicht wisse, wer diser judt Salamon
aigentlich sein möchte, Thue also hiemit zu wissen, dass disser Salamon
negst an den edelhoff wohne vnd dahero woll wird zuerkhennen sein.
Bitte also nochmallen mein hochgeehrter burgermeister, belieben den
mehrgedachten juden in verhafft nehmen vnd vber ain andérs vorhin
schon benentes scharff befragen zu lassen, damit die entfrembde vnd
ihm verkauffte sachen an tag komen vnd zu handen gebracht werden
möchten. Dieweillen auch vberbringer disses herr leutenant Tarhy
ainige dem seeligen herrn cbristen von Kielmanberg zugehörige pferdt
selbe zuverkauffen nacher Prespurg geschikht wierdt, alss ersuche an-
bey auch meinen hochgeehrten herrn hurgermeister die in den Gulden
AdIer annoch befindente vnd dem herrn obristen von Kielmanberg see-
ligen zuegehörige effecten, zumalln der würth beraith bezahlt, ausvol-
gen vnd vermög habenden vollmacht dieselbe in Prespurg verkauffen
zu lassen. Verbleibe hinwider auff alweg meines hochgeehrten herrn
burgermeister dienstwilligster diener :

Leopoldstatt, den 8. Marty 1684.

Fridrich freyherr von Schwarzenau
obrist.

Kívül: Dem wolledl, gestrengen herrn Adam Christoph Pongraz
woll verordneten burgermeistern der königlichen freystatt Presburg,
meinem hochgeehrten herrn Prespurg.

Pozsonyi városi levéltár, Lad. 60. nr. 3176.
Kis ívrétű papíres vizjegy nélkül, zárlatán vörös viaszba nyomott ovális

alakú gyűrűspecséttel.

373.

1686. X. 12. A makovicaí uradalom számadásában:

"Jozeff Zido hozott Posztoknak szama , " nű. 20. Ugyan azon Zi-
dotul vettem 4 darab Angliai posztott, singet lll.
dec 29. Viszont hozott Abraham a Zido 2 sing Fajlondis posztott, singet
3 frton 60 pénzen. Ugyanazon Zido hozott 152 sing Remeket, singit 2 frt.
30 pénzen.
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1687. 1. 30. Zidokkal hozattam praesidiarius hajduk szamara Közlondist
vég sz. 85"

OL. KAM. Rákóczi It. f. 1. p. 209-216.

374.

1687. VII. 26. Radnóti tábor. Az erdélyi országgyűlés a gyulafehérvári
zsidóktól az ottani adó kétszeresét követeli:

"Articuli Dominorum Magnatum et Nobilium trium Nationum" el-
rendeli" ... a fejérvári Sidok ket ket annyit adgyanak, mint ordinarie
szoktak adozni."

OL. Múzeumi törzsanyag. (72. boríték.) (Megjegyzendő, hogy mindegyik rend
adózását fe1 kellett emelni anémet megszállás míatt.)

375.

1687. Zsidótemető elnevezésű soproni szőlődűlő minden font nagysagu
területére minden évben fizetendő 4 magyar dénár adót vet ki a városi

tanács.

Zu ausgang dess 1686. und eingang dess 1687-gsten jahrs ist von
einem ehrsamen rath und von einem ehrsamen gemein diesel' königli-
chen freystadt Oedenburg in Nider Hungarn auf dem rathhauss innbe-
griffene steür auf hauser, weingarten, acker, wisen, greitter und ge-
wörbe folgender massen angeschlagen worden:

Garben von den thörn 70 lb.

Gárten VOI' dem Michaelis thar und Judenfreydhoff 4 vngrisch
(den.)

Soproni városi levéltár, Lad. XLIII et SS. nr. 16.-3., 57., 65.
Mivel Sopron városában egy font szőlö nagysága 64 négyszögöllel egyenlő,

ennélfogva 70 font szőlő 4480 négyszögölnek felel meg. Ha a Szent Mihály-kapu
előttí kertekre a felét számítjuk, ebben az esetben a Zsidótemető nagysága 2240
négyszögöl, ami ldl. megfelel a valóságnak.

A szőlődűlőket 1687-ben 6 osztályba sorolták be a minőségük szerínt és fon-
tonkint l~ magyar dénár volt az adó. Eszerint a Zsidótemető a jobb minőségű
szőlök közé tartozott.
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376.

1688. jan. 11. Zemplén megye panaszolja, hogy szüret idején, a külföl-
diek: lengyelek és zsidók, felvásárolják a hegyaljai borokat, amivel nagy

kárt okoznak a hazai kereskedőknek:

Quod, Poloni, Haebrei et aliae exterae Nationes, alias nullum onus
Regni sentientes, ipsa vigente vindemia plane ad faciem Promontorio-
rum Submontanorum penetrare soliti, levissimo pretio vina selectíora,
et praestantiora coemere, ocoasionemque primi lucr i, quod alias Indige-
nas Quaestores eoneerneret cum iniuria eorundem praecipere consue-
vissent, justitia vero ac ipsa recta ratio dictaret, ut potius Indigenae, qui
onera Regni supportant, et non Externi hane utilitatem capiant ...

OL. Litt. Cam. Scepus. rsz. 1217. 1.

377.

1689. VIlI. 5. Radnót. Erdélyi országgyíí.lési határozat:

Kivetnek "Sidokra fl. 40".

OL. Múzeumi törzsanyag 1689iB. (80. boríték 2.)

378.

1689. X. 11. Gyulafejérvár. Erdélyi contributio.

Fejérvaratt lako Sidok magok bírája alta! adnak fl. 200.

OL. Múzeumi törzsanyag 1689 B. ~6. (73. boríték 56.)

379.

1690. február 18. A soproni városbíró szolgája a Főtéren kihirdeti a koz-
gyűZésnek azt a határozatát, hogy senki zsidónak szállást nem adhat
5 forint büntetés terhe meHett és aki este 9 óra után az utcán nem lám-

pással jár, azt az őrség beviszi és meg büntetik.

Item den 18. February (1690) ist durch denn geriehtsdiener auff
den Blatz aussgeruffen wordten, das kein burger oder ihnwohner keinen
judten über nacht herihnen ihn der stath oder vorstath beherbigen
salle bey 5 fl. straff. Auch nach klokhen 9 vhr kein menseh in den stath
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oder vorstath ohne licht gen 5011, sonst wirdt er durch die bestelte
wacht eíngefirth vndt abgestrafft werdten.

PaUT Iván: Hanns Tschanys Ungal1sche Chronik. 144.
A városi közgyűlés ezírányú határozatát egy nappal korábban, február 17-én

hozta meg 1. MZsO. VI. lW-1.

380.

1690. május 23. Szombathely. Kazó István györi püspöki helynök a ro-
honci horvát és német plébánosoknak adott rendtaTtásában a zsidók fi-

zetésére nézve is intézkedik.

Similiter decernitur, quatenus Hebraei, qui in oppido Croatico et in
parte eiusdem oppidi pertinente ad ius patronatus et collationem paro-
chiae Croaticae et Ungaricae, id est qui manent in ea parte oppidi et
aedibus colonorum, quae pertinet ad illustrissimum dominum comitem
Franciscum de Bottyán, quatenus inquam tenearttur contribuere pa-
rocho Croatico, qui vero in altera parte oppidi habitarent, parocho Ger-
manico praestent salarium.

Házi: Die kanonische Visitation des Stefan Kazó archid!akon von Eisenburg-
Vasvár etc. 53.

381.

1690. Sárfő. Sárfői tiszttartó számadásában:

Itern ugyanakkor attam az Úrfinak, hogy Zidoknak protectionalist
kihozta fl. 3.

OL. Múzeumi törzsanyag 1690!B. (119. boríték. -6.)

382.

1691. A Rákócziak számadásában:

jun. 2. "Két Sidone fl. 198."
[ul. 2. "az vak Sido" d. 99."
aug. 18. "Újheli Sido d. 99."
OL. KAM. Rákóczi It. fasc. 1. 6~1.
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383.

1692. 1. 1. Dukla-i zsid6 ad6-hátra1.ékosok:

Memoriale vel Computus factus super debitis liquidis Anno 1692.
die. 1. Januarii.

Duklyan: Zido Kalmari ados wass pleh araban, mellyet ultimarie
vött Membranya nekkül hitelben, azon sumaban restal flor. 10. Hung.
Item Membranya szerint regi adosaga restal Polenieos flor. 288. Item
Lichton adosagaban, kit magara assumalt Kelman megh fizetni restel
flor. Polon. 793 grossos 15. Mind jo monetaban Nadatka nelkül.

Duklyan: Davis Berkovicz Sido ados pleh araban Polon. florenos 48.
Jelus Szlamovicz ados vass pleh araban flor. Hung. 28. Item egy vas-
tagh maza plehert flor. Polon. 30. Item denominalt harom Zido ados
1689 esztendotül fogvast interessel, minden esztendore egy vegh Sep-
tuchal egy vegh Hernaczal."

OL. Muzeum, Törzsanyag - 1692.

384.

1692. Szinna város [eibeceiésében. otoassuk; hogya sörfőző házat és vá-
mot is zsid6 bérLi:

Braxatorium ... quod una cum telonio Judaeus quidam tenet in an-
nua arenda selvens fl. 80.

In possessíone Vlics: Ibidern Judaeus Arendator educilli, cerevisiae
et cremati solvet annuatim arendam ad florenos 21.

OL. KAM. Rá!kóczi It. B. 1577-691.

385.

1693. II. 2. Homonna. Israelovics Jakab, Homonnay Zsigmondné bérlője,
elismervénye a tarcali Rák6czi fejedelmi szőlőből vásárolt 20 hordó

borr6l.

Én Homormán lakozó Israelovics Jakab, méltóságos groIf Hornon-
nay Sigmondné Kegyelmes Asszonyom árandása, recognoscalom per
presentes, hogy én in anno 1689 vettem az méltóságos Rákóczy feje-
delmi ház Tarczali Szarvas-szölő borában husz hordóval, mindeniket
harmincz-harmincz ta1lérokon tekintetes és nagyságos Zetény Klobu-
siczky Ferencz úr eö nagysága administratorságában, melyről attam
ezen recognicionalisomot.

Homonnae, 2 Februarii, 1693.
(Zsidó pecsét)

~"t ~Ki~' i";;' nm:;, !:1,~ltil:l :lpl'~
OL. M. N. M. Törzsanyag. - 1693.



386.

1693. N. 28. Magyarbród. Kaunitz András Domonkos közbenjáró levele
egy zsidó alattvalójáért, aki kocsisa huncutságából került Nagyszombat

határán belül, amiért letartóztatták.

Reverendissime ac Illustrissime Domine!

Quidnam cum una ex hujatibus Judaeis subditis meis, contigerit et
adjacentibus Reverendissimae ac Illustrissimae Dominationi Vestrae pa-
tebit. Et cum hic Judaeus innocenter a magístratu Tyrnaviensi vexetur,
qui nec de dolo, nec lata culpa arguí potest, siquidem nec lucri captandi
gratia, nec in praeiudicium aut damnum civium, sed ex pura inscitia
regia semita iter faciendo, aurígaeque confidendo pagum hunc intra-
verit, et nec eorum opium est, ut tantam summam ad praefixuru termi-
num deponere et rebus equisque suis a Tyrnaviensibus confiscatis re-
nunciare queat. Idcirco Reverendissimam ac Illustríssímam Dominatic-
nem Véstram hisce imploratam quelim (!), quatenus super hoc adjacenti
memoriali meo intuitu innocentiae Judaei et ob summam morae peri-
culum quantoeius exoptatam resolutíonem impertire dignetur, quem
singularem favorem, in aliis occurentíis reservire conabor permanendo
R-ae ac l-ae D-nis V-ae

obligatissimus servus:
Dominicus Andreas a Kaunitz

OL. MNM. Törzsanyag. - ] 693. IV. 28.

387.

1693. maJus 9. Laxemburg. 1. Lipót király Kaunicz Domonkos András
gróf panaszára, kinek Márkus nevű zsidó alattvalóját a nagyszombati
tanács a város terűletén elfogta és börtönbe vetette, 300 forint értékű
áruját elkobozta és csak Jabloniczky János szavatossága mellett 500 fo-
rint váltságdíj ellenében engedte szabadon, megparancsolja, hogy a
zsidó áruját adják vissza, a váltságdíját engedjék el, ha el akarják ke-'
rűlni a súlyos következményeket és ilyesmi jövőben ne forduljon elő.

Leopoldus dei gratia electus Romanorum imperator, semper Augus-
tus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiaeque etc. rex.

Prudentes ac circumspecti fideles nobis dilecti! Querulose exposuit
majestatt nostrae fidelis noster spectabilis ac magnificus Dominicus
Andreas comes a Kaunicz, qualiter vos cer to quodam privilegio vestro
innixi judaeos ejusdem comitis querulantis passírn in Hungaria degen-
tes, quaestumque cum lucro etiam fisci nostri regii exercentes quam-
primum territoria vestra sive scienter sive ignoranter etiam sine ullo
damno vestro attigerint, illico eosdem tanquam publicos malefacteres
persequi, capere, captivare, lytro mulctare et his similibus calamitati-
bus afficere nil pensi duceretis, quemadmodum etiam recenter certum
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ejusdem comitis judaeum. nomine Marcum, tali modo tractare, res
ejusdem universas ad florenos circiter treoentos sese extendentes di-
stmhere et auferre, carcere quodam squallido et sordido fere ad inter-
necionem macerare, neque aliter quam ad fideiussionem et obligationem
fidelis itidem nostri egregii Joannis Jabloniczki in florenis quingentis
factam, intraque quindenam sub poena dupli exolvendo eodem lytro
dimittereattentassetis summo ejusdem judaei damno, praefati vero que-
rulantis comítis praejudicic admodum gravi et mani festo.

Quia vero considerato legitimo privilegiorum statu et natura, eadem
etiam de lege regni in praeiudicium aliorum vergere et juri communi,
consuetudinique generali praeiudicare minime possent, cum et alioquin
ignorantia eiusdem judaei Marci de tali privilegio statui itineris et terri-
torii nostri, tanto magís vobis praeíudícandi aut aliquod damnum iníe-
rendi eiusdem nulla voluntas, pro quapiam etiam malitia reputari haud
valeat. His accederet, quod sollertia et industria eorundern judaeorum in
procurandis exercitus nostri necessariis hoc rerum statu nobis summe
necessaria existentes regalís et communis via pro ratione temporis et
necessítatís, quae etiam legern interdum frangere soleat, eisdem vetari
et praeludi nequeat, cum saepe tales eorundem itinerationes in publicum
et commune bonum vergant, taliterque vobis etiam non praeíudicío,
verum commodo serviant.

Eapropter vobis harum serie firmiter praecipientes committimus
et mandamus, quatenus acceptis praesentibus et rebus sic, uti praefer-
tur, stantibus, seque habentibus asimilibus praetextuosis et indebitis
eorundem judaeorum infestationibus a modo in pesterum desistere. dic-
tumque Marcum judaeum praevio modo incaptivatum illico cum om-
nibus omnino per vos aut homines vestros ab eadem ablatis rebus ejus-
dem ex aresto liberum dimittere, in integrumque per omnia restituere
et praefatam fideiussionem sive obligationem reddere aut cassare modis
omnibus debeatis et teneamini, ne alias ejusdem privilegii vestri taliter
intitutus usus pro abusu potius did, exindeque fors. etiam amissio
eiusdem inferri valeat. Secus itaque facere non praesumatis, vobis de
coetero caesarea et regia gratia nostra propenda manentes. Datum in
castro nostró Laxemburgh, die nona mensís Maii anno domini mille-
simo sexcentesimo nonagesimo tertio.
Leopoldus.

Blasius Jaklin episcopus Nittriensis
manu propria.

Joannes Maholány manu propria.

Ez oklevél borítékja, melyen a címzés volt olvasható, ma már nincs meg.
A szöveg alján a 2. oldalon alul ez a 'kancelJáriai feljegyzés található: Ad

instantiam comitis a Kaunicz, ut Tyrnaviensis magistratus indebíte arestatum
ipsius comitis judaeum dimittat.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 214-6.
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388.

1693. május 30. Bécs. Jaklin Balázs nyitroi püspök közli a nagyszom-
bati tanáccsal, hogy jelentést ken tenniök és kiváltságlevelüket kell fel-

mutatniok arra nézve, hogy a zsidókat határukban elfoghatják.

Generosi, prudentes ac círcumspectí domini, amici et vicini mihi
observandissimi salutem et officiorum meorum commendationem.

Minemő privilegiuma légyen kegyelmeteknek város határában valo
sidok meghfogattása iránt, szükséges cum repraesentatione illius privi-
legii genuina informatiot kegyelmeteknek adny. Akkor is meghmondám,
hogy groff Kaunicz uramtól lészen gallibája kegyelmeteknek. En azon-
ban amiben szolgálhatok, örömest assistalok kegyelmeteknek kívánván,
éltesse Isten kegyelmeteket jo egésségben. Viennae, die 30. Maii 1693.

Praetitulatarum dominationum vestrarum amicus et vicinus para-
tissimus:

Blasius Jaklin episcopus Nittriensis
manu propria.

Kívül: Generosis, prudentibus ac circumspectis dominis N. N. ju-
dici, magistro civium, caeterisque [uratís senatoribus liberae ac regiae
civitatis Tyrnaviensis etc., dominis amicis et vicinis observandissimis
Tyrnaviae.

E levél. hátlapján még ez egykorú feljegyzés olvasható: 1693. 1. Junii prae-
seiItatae.

Országos Levéltár, Filmtár doboz C. 356. nr. 217~.

389.

1694. Kaunicz Domonkos András gróf a császárhoz írt kérvényében meg-
ismétli panaszát a nagyszombati tanács ellen Márk magyarbródi zsidó-
jobbágya érdekében, kitől elvett tárgyak és kezestevetének visszaadását,
egyben a császári parancsnak: ellenszegülő Nagyszombat város megbün-

tetését kívánja.

Augustissime, potentissime ac invictissime caesar, Hungariae,
Bohemiaeque rex, domine clementissime!

Ex memoria li regiae civitatis Tyrnaviensis ratíone sacratíssimae
caesareae regiaeque maiestatis vestrae in favorem subditi mei judaei.
Hunnobrodensis Marci nuper emanati mandati exhibito sub A. adja-
centi perspexi nil aliud praetexeri, quam quod praedictus senatus vir-
tute antiquorum privilegiorum judaeos in territorio suo repertos arres-
tare, easque juxta libitum punire, eapropter etiam illam a [udaeo et be-
nevole oblatam ac fidejussione firmatam pecuniariam mulctam fure
exigere posset.

Et cum jam ex primo meo libello, super quo praedictum mandatum
eassátorium emanavít, antefata privilegia ad hunc casum mínime appli-
cari posse perspicíatur, siquidem 1-0 aperti [uris est privilegia ex sui
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natura stricta interpraetationis esse et ad 00, quae ibidem claris verbis
non continentur, haud extendi posse, adeoque pro 2-do neminem prae-
tendere audere hae Tyrnaviensia extra distruetum seu circumferentiam
civitatensem dilatari posse, nisi tenor eorum clare contineret, illa etiam
ad pagos tempore elargitionis jam habitos et imposterum acquirendos
intelligenda esse, quod dictus senatus minime demonstrare poterit, cum
contra eundem ipsa ratio privilegii in praefato memoriali adducta nempe
effusio innocentis Christiani sanguinis a judaeis facta militet, quae pro-
fusio non in pagis, sed sola, uti fertur, civitate reperta fuit, firmumque
proinde permanet. vigoremantedictorum privilegiorum ulterius non,
quam solam urbanam circumferentiam et non in infinitum ad quoslibet
pagos civitati Tyrnaviensi appertinentes extendi posse, quod privile-
gium, si tam late patens uti praetenditur, cesset, senatus haud dubie in
praetacta supplioa sua tanquam basim et fundamentum petiti sui pro-
duxisset, de cujus productione tamen altum est silentium.

Praeterea pro 3-0 perpendendum venit, quod hic judaeus, tanquam
ejus territorii inexpertus ignoraverit eum pagum, ad quem nec eommo-
rationis, nec commercíorum, nec lucri faciendi, sed solum persolvendi
teloneí gratia intraverat, ad praememoratam civitatem pertinere, adeo-
que etiam ex hac sola ignorantiae causa, qua vere in homine territorii
inexperto crassa non est, eidem nulla culpa et per consequens nec poena
imputare posset. Negatur etiam solennissime mulctam pecuniam a judea
sponte et benevole oblatam, sed minis ultimi supplicii et perduro squa-
lore carceris extortam fuisse, qui profecto salvandae vitae gratia ad
omnia quaeque vires suas penitus praeponderantia sese obligare non
renuisset. Admiratione proinde dignum est, quod his omnibus et ipso
mandato caesareo non considerata senatus Tyrnaviensis literas fide-
jussorlas extradare cunetetur et quidpiam ab innocente [udaeo nulla 00-
bita fundata ratíone praetendere audeat, qui potius perpendere deberet,
quod dum res ad stricti juris bilancem ponetur, judaeus damna ex hac
illegitima captivatione et detentíone sibi causata optima sane juris ra-
tione a senatu exigere possit.

Eapropter sacratissimam caesaream regiamque maiestatem iteráto
humillime imploratam velim, quatenus regio mandato contravenientem
senatum Tyrnaviensem ob necdum extraditas literas fidejussorias con-
digne mulctare ac sub certa gravi poena restitutionem dictarum fide-
jussoriarum, rerumque detentarum una cum refusione sumptuum magis-
terio ex superabundantí demandare dignetur, me de cetero regiae
clementiae ac gratiae commendando permaneo sacratissimae caesareae
regiaeque maiestatis humillimus et obsequentissimus:

comes Dominicus Andreas aKauniez.

Ad sacratissimam caesareám regiamque maiestatem, dominum
meum clementissimum reiterata humillima supplicatio Dominici
Andreae comitis a Kaunicz contra senatum regiae civitatis Tyrnaviensis
imponendum restitutarum literarum fidejussoriarum.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 283-4.



390.

1694. má1-cius 18. Nagyszombat. A nagyszombati tanács bécsi kiküldött-
jét bizalmasan felhatalmazza, hogy amennyiben a kancellár, Kaunicz
gróffal fennforgó ügyben, a város érdeke szerint jáma el, úgy kétszáz
forintot ígérjen neki, mikén; ezt Pállya uram is már meg tette, a bécsi
agens személyére nézve pedig a legjobb belátása szerint intézkedjé1c,

kinek segítségét vegye azonnal igénybe.

Generose domine nobis observandissime l
Meltossaghos cancellarius vrunk eö naglisaga minémö levelet mel-

toztatott küldeni, inclusakkal edgyütt im fölkuldven kegyelmednek,
azokbul érteni fogja kegyelmed. Minthogy pedigh ugy jutt eszönkben,
hogy Pallya vrunk eö kegyelme meghtérvén Bécsbül referála azt, hogy
a méltosságos cancellaria nyuitot be replicat s instantiat a sido dolgában
s megh is olvasta elöttünk a minutajat s az mint reflectalhattyuk ma-
gunkat, a volt intencioja eö kegyelmenek, hogy groff Kaunicz vram eö
naghsaga ha miben injuriatusnak a meghfogas irant érzi maghat, rele-
galtassék ad viam juris s ne reuidealtassék ez a dologh commissionali-
ter extra regnum, mivel privilegiumoknak produccioja emergalhatna be-
löle, az mellyeknek hurczolassa az utokon nem tanácsos. Ot lévén azert
Pallya vram, egyetértven eö kegyelmevel ezen dologhban faradozék
kegyelmetek meltossagos cencellarius vrunkkal eö naghsagaval, az ki-
nek is alazatos levelet irtunk, communicallya léendö instantiaját s mind
azon legien, hogya commissiotol elhuzhassa groff Kaunicz vr instancia-
jat es ad viam juris relegáltattassa. Hogy ha pedigh éppen nem lehetne
az arant progressussa kegyelmeteknek s kintelenétetnék replicálni, úgy
veszük eszünkbe, hogy az a Iondamentoma groff Kaunicz vramnak ex
supposito, hogy faluban fogatattat megh s nem a város hataraban. az
mellyk contrariuma edocealtatik ex inquisitione judicis nobilium prae
manibus domini PaUya exístentí et usu roboráta praxi et observatione,
azért omni meliori modo ezen dologhban is faradjon kegyelmetek.
Azonban sub rosa azt is jelentyúk kegyelmednek, hogy mivel PaIlya
vram ígert volt meltosságos cancellarius vramnak eo naghsaganak, ha
eötszáz forintra adat praeceptoriumot eö naghsaga s contrariumokkal
nem impedialtattya, kétszaz forintot, kegyelmed oda igirje s assecurallya
is, hogy mihellyen eö naghsaga segét ezen dologban, nem ... kapvan mind
privilegiumink usu roboratiojan, valakinek parancsollya eö naghsaga,
ugy it adni, meghadgyuk s ha Becsben kivannya kuldetetni, meghcse-
lekszük. Ugyis veszök eszre, hogy eö naghsaga nem ighen javallya
Laczko vramát agensnek s mas az, hogi ante omne fatígíum de quant.o
salarii álmodozik, ne talantan eö naghsaga azért cselekeszi, hogi Kelko
vramat recommendalna subiicite, ha azért kegyelmed valamit észre-
veszen ollyast s magat kegyelmed penetrallya, hogy többet szolgalhatna
a nemes varosnak in occurentibus, tubbiuel bizvast a nemes varos ne-
vevel szolhat eö kegyelmenek s értekezvén de futur a recompensa sui
servitii eö kegyelme segetsegevel is elhet s portiok dolgat is eö kegyel-
mére bizhattya, ha Laczko vram csak negligenter viselni maghát, sed
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haec omnia in arcano, ne alii resciant. In reliquo a kegyelmed dexteri-
tássára bizvan magunkat kivanyuk, hogy amikor lattyuk, lathassuk
kedves jo egessegben kegyelmedet s jo kivanatos valaszal. Datum
Tymae, 18. Martii 1694.

Ejusdem dominaticnis vestrae ad serviendum paratissimi:

N. judex, consui et senatus liberae ac regiae civitatis
Tyrnaviensis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 21'9-221.

391.

1694. A nyitrai vár jövedelmének összeírásában:

In superiori civitate officina antiqua, a qua Judaeus solvit annuatim
flor. 40. Item alia Domus cum officina penes portam superioris Civitatis
per modernum dominum ex fundamento erecta, a qua similiter solvit
Judaeus flor. 40. Est Domus Crematoria ante portam superioris Civitatis
per modernum dominum ex fundamento erecta, a qua Judaeus solvit
flor. 80.

OL. Múzeumi törzsanyag (49. boríték).

392.

1695. V. 3. Nagyszombat. Nagyszombat városa felküldi a nyitrai püs-
pöknek a mellé1celt pör összes iratait, mint amelyben sikerült kiváltsá-
gaikat megvédeni, hogy t. i. zsidó nem lépheti át a város határát fej-

. vesztés terhe mellett.

Cím: Illustrissimo et reverendissimo domino Blasio Jaklin Nittriensi
locique et comitatus eiusdem supreme ac perpetuo comiti, SC. RM-
tis intimo consiliario et per regnum Hungariae aulae cancellario etc. do-
mino nobis gratíotíssimo .

. . . Gratiose eandem recordari non dubitamus, qualem nam perde-
missam ante aliquot ab hinc dies hic, Tyrnaviae sub decursu videlicet
proxime praeteritorum iudiciorum extraordínariorum illustrissimae et
reverendissimae dominationi vestrae scriptotenus porrexerimus insta-
tiam, in cuius eversionem, si fors aliquit eandem secus informare nosque
memores. Caeteroquia praestiti ad defendenda privilegia dictae civitatis
inamenti (quod unusquisque nostrum etiam seorsive praescindendo ab
aliis este refractoriis intuitu manutenendae Germanieae etiam nationis,
in praefatis privilegiís contentae adamussim observare obligaretur), ali-
cui culpae quovismodo innodare (quod nihilominus non speramus) in-
tenderat, ea spe indubia freti sumus, quod citra nostri in cont rar ium



fiendam paternam exauclitionem et hurnilern iniormationem, in similibus
observari solitam, nihil deterrninatura sit ....

Tyrnaviae, 3. May. 1695.
Cives et inhabitatores L-ae et R-ae C.-tis
Tyrnaviensis Germanieae nationi addicti.

(Mellékelve:)

1694. VIlI. 6. Nagyszombat. A nádori ítélőmester előtt hosszú pereeke-
dés után egyességre lép Nagyszombat városa Márkus nevű vágújhelyi
zsidó j6tállójával: Jabloniczky János vágújhelyi nemessel, aki hatszáz-
ötven forintos jótáUással kiszabadította Márkus vágújhelyi zsidót a

nagyszombatiak fogságából.

Nos Paulus dei gratia sacri Romani Imperii princeps Eszterhazy de
Galantha, perpetuus comes in Frakno, regni Hungariae palatinus, ludex
Cumanorum, aureí velleris eques, comitatuum Soproniensís, Pesth-Pilí-
siensis et Soldt supremus comes, necnon serenissimi principis ac domini
domini Leopoldi dei gratia electí Romanorum imperatoris semper
augusti ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae Scla-
voníaeque etc. regis, archiducis Austriae, ducis Burgundiae etc. intimus
consiliarius carneralis partiumque regni Hungariae Transdanubialium,
coniiniariumque Antemontanorum suprernus general is et per dictum
regnum Hungariae locumtenens, damus pro memoria, quod egregius
magister Paulus Orban offieri mostri palatinalis prothonotarius nostrarn
veniens in praesentiam exhibuit et praeserrtavit nobis cerhas quasdam
benignas antetitulatae serenitatis altissimae Iiteras, mandati praeeeptorii
executionales pro parte ac ad instantiam infranotatorum exponentium
patenter confectas et emanatas, sigilloque praelibatae sacratissimae sere-
nibatis iucliciali authentico apud praesentiam regiam habito ab infra in
interiori earundem margine inpraessive communitas et roboratas, eius-
demque magistro prothonotario nostró pro finali et debita in iisdem
denotata executíone praeeeptorie sonantes iet directas, hunc tenorem
oomplectentes :

Leopoldus dei gratia electus Romanorum imperator, semper Augus-
tus ac Germaníae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavo-
niaeque etc. rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Sty-
riae, Carintheiae, Carníoliae, marchio Moravíae, comes Habspurgi, Tyrolis
et Goritiae, fideli nostro egregío magistro Paulo Orban prothonotario
palatinali salutem et gratíam.

Exposítum est maiestari nostrae nomínibus et in personis fide-
liumque nostrorum prudentum et circumspectorum iudicis primarit
magistri civium, caeterorumque senatorum ac íuratorum civium liberae
regiaeque civitatis nostrae 'I'yrnaviensis, qualiter superioribus terriport-
bus, idque in anno recenter transacto praeterito millesimo sexcentesimo
nonagesimo tertio, quidam Judaeus Uyheliensis Marcus nomine cogno-
minatus, in tert-itorio mentionatae civitatis nostrae Tyrnaviensis, in
persóna deprehensus, íbique vigore prívílegíorum nostrórum a divis
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condám regni nostri Hungariae regibus praedecessoribus nostris con-
eessum ac per maiestatem quoque nostrarn benigne confirmatum, cap-
tus et arestatus, ad vínculaque euísdem civitatis nostrae 'I'yrnaviensis
iniectus et ob capitis sui eliberationem estum dictae civítati nostrae
quingentos florenos pro die decima octava praeterlapsi mensis May anni
praeteriti millesimi sexcentesimi nonagesimi tertii praestandos ac effec-
tuandos infallibiliter appromisisset, pro pro eodemque Judaeo Marco
egregíus Joannes Jabloniczky privilegiati oppidí Uyheliensis, fidei ius-
sor extitísset, Irterasque reversales re praestandis eisdem quingentis flo-
renis pro tennino in literis reversalibus specificato, modalitate et con-
ditionibus ibidem Iusius denotatis, coram et si opus fuerit, producendo
effective pro infallibili securatate, loco paratea pecuniae, dedisset, ma-
nibusque modernorum exponentium tradidisset et assignasset. Et licet
eadem nostra Tyrnaviensis, ad iteratas peramíeas etiam requisitiones,
erga eandem fideiussorem praehabitas, depositionem et effectuationem
praedictae summ ae pecuniariae, in literis reversalibus expressatae, pro
terrnino praefixo adursisset, ne tamen in praesentiarum usque (imme-
mor obligationís suae idem Joannes Jablonitzky) deposuisset, quin
praestanda praestare renueret etiam de praesenti, damno et praeiudicio
eorundem exponentium valde gravíbus et manifestis. Obquod supplica-
tum extitit maiestati nostrae nominibus et person is mentionatorum
exponentium debita cum instantia humilissime, quatenus eisdem de op-
portuno iuris reme dio benigne providere.

Tibique superinde committere et maridare dignaremur, nec patere-
mur eosdem eatenus improvise destitui.

Cum autem iusta petenti non sit denegandus assensus, et alioquin
etiam communis iustitia unicuique quod suum est, reddi et restitui
iubeat, ac iuxta articulum decimum septimum Matthiae regi, decreti
sexti et articulum nonagesimum anni millesimi sexcentesimi quinti,
prout quis se, suosque obligaret et obstringeret, ita. et obligaminis onus
sui subire et tollerare teneretur. pacta demum et conventiones legern
oontrahentíbus, se seque oblígantíbus ponere consuevissent, Sumptus
porro et expensae in eiusmodi lites erogati solitae immente, quod ipsum
articulo trigesimo primo anni millesimi sexoestesirni quadragesímí noni
adíudicari tellererit ac deberent.

Pro eo tibi, harum serie firmiter praecipiendo comittimus et man-
damus, quatenus acceptis praesentibus et rebus, sicut praefertur. stan-
tibus, seque habenti bus, in una certo brevi eoque competenti termi no,
partibus praedictis legitime superinde certificatis, praefigendo in et ad
facles antelati oppidi Uyheliensis vel ubi tibi commodius visum fuerit,
exire, vicinisque et commetáneis partibusque iisdem vel illorum legiti-
mis procuratoribus inibi rite convocatis, easdem partes superinde sutri-
cienter audire, demumque comperta in praernissis mera rei veritate,
iudicium desuper ferre et pronunciare, eundemque quingentorum flore-
norum summan, ad neutem etiam literarum obligatorialium rever-
salium simul cum expensis et fatigiis, iam causatis et causendis, plenarie
et defectu absque omni, abscissis universis iuridicis remediis, insistitio-
rumque temporibus ac aliis quibuscumque excogitatis aut excogitandis
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impedimentis in praefafis literis obligatorialibus reversalibus amputatis,
non obstantibus, ex bonis memoratí in causam attracti, quibuscumque
selective desumere, manibusque antelatorum exponentium tradere et
assignare, et post haec literas superinde testimoniales, sub sigillo pala-
tinali apud Te habito, memoratis exponentibus, iurium eorundem futura
pro cautela necessarias, authentice extradare modis omnibus debeas et
tenearis. Communi suadente iustitia secus non facturüs. Praesentibus
perlectís exhibenti restitutis.

Datum in L. ac R. C-te nostra Posoniensi, die vigesima tertia men-
S.18 Juny, anno millesimo sexcentesímo nonagesírno quarto. L. S.

Lecta et extradata per me Jcannem Maholányi persorralis praesen-
tiae sacrae caesareae regiaeque maiestatis in iudiciis locumtenentem et
consiliarium.

Quibus exhibitis et praesentatis idem magister prothonotarius nos-
ter ex debito oficii sui nobis fideliter retulit hunc in modum:

Quomodo ipse commissianibuset mandatis in praeinsertís Iiteris
mandati praeceptorii executionalibus contentis debi tum morem gerere.
ac per omnia obtemperare cupiens, die vigesima proxime praeteriti
menis July anni nunc currentis, infrascripti, in et ad facies oppidi
Vagh Uyhely, comitatu Nittriensi adiacente habiti, termino videlicet et
loco iam arrtea mediautibus Iiteris suis missilibus certificatoriis antelatis
partibus legitime praefixo, vicinis et commetaneis, signauter autern eg-
regiis et nobilibus Stephano Dubniczky de Nemes Kocsocz, Matthia Gal-
lik tricesimae praememorati oppidi Vagh-Uyhely administratore, Geor-
gio Vranay, Jeanne Zítkovszky et Andrea Kelemen aliisque quampluri-
mis iuris peritis viris et nobilibus earum rite et legitime convocatís et
praesentíbus accessisset,ac pro tribunalí consedisset, fuissetque con-
stitutus,

Extunc egregius Mathias Jambrikovicz legitimus praementionato-
rum actorum, sufficientibusque iuris beneficiis instructus procurator, in
figura praesentis consessus iudicionii comparendo. praehabito solemni,
eaque generali iuris sui praestatorii cautela de non recedendo a tenore
positivarum regni legum praeseuti in negotío et materia vel plurimum
deservientium moxque reducendae obligationis Iideiussioriales dícta-
mine, ac in eadem radicatae benignae commissionis regía modalitate, ne
fors ab adverso in medium adferendas exceptiones, allegationes ac alia
quaevis excogitata subterfugia, alias vigore praentirnatea obligationís
fideiussionalis, poenaliter refectas et amputata, circa quae, ac alia iuri-
bus ac idemnítatíbus praetitilatorum actorum summa profi. .. omnimo-
dam, quae iuris et necessitafis essent agendí, reservando facultatem et
exhibuisset benignum praementionatae serenitatis sacratissirnae man-
datum praeceptorium executionale, ac a latere eiusdem certas quoque
antefati in causam attracti literas obligatorias Iideiussionales, hunc ser-
monem in se contínentem:

Ego ínfrascríptus oneribus primum et quibuslibet gravaminibus
universorum haeredum successor, fratrum, sororum proximorum et
consanguineorum, aliorum denique quorumlibet, quos videlicet praesens
infrascriptum tangeret seu concerneret, tangere seu enneernere quovis-



modo nunc et in futurum posset negotium, in me praescriptosque IIl.e06
assumptís et levatis, fateor et recognosco per praesentes. quod cum his
recenter elapsis diebus,quidam Judaeus Marcus cognominatus, alias in-
habitator privilegiati oppidi Uyheliensis, in comitatu Nittriensi, situati,
in territorio liberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis deprehensus, vigore
privilegiorum suorum a divis condam Hungariae regibus concessorum, ad
publicos eiusdem civitatis careeres deductus et iniectus fuisset, ob idque
capitalem quoque sententiam evadere minus potuisset, certis iisque le-
galibus ad id inductus considerationibus pro eliberatione salvandaque
eiusdem vita, fideiussoriam cautionem, in me praescriptosque universos
meos, tali praeexpressum cautela assumpsi et levari : Quod si videlicet
idem Judaeus Marcus, pro die decima octava affuturi mensis May anno
modo labente infrascripti, praescriptae civitati Tyrnaviensi quingentos
florenos Rhenenses, quocumque tandem ex capite, non deponaret aut
effective non numeraret, casu in eo tenebor ego, aut mei suprascripti,
pro eadem Juda.eo, sine dilatione aut tergíversatíone quapiam, eosdem
pro capitis eiusdem eliberatione appromissos florenos quingentos depo-
nere ac persolvere. Quod si deponere aut facere nollem vel non curarem,
tunc ex quibuscumque bonis meis selectíve ubicumque reperibihbus ple-
nariam adaequeatomque satísfactionem, ad placitum suarum dominatic-
num medio cuiuscumque iudicis vel pro propria dumtaxat authoritate,
abscissis universis iuridicis remediis, iuristitiarumque temporibus,
messe, bello et vindemía, aut aliis excogitatis et excogitandis impedi-
mentís non obstantíbus, neque obstare valentibus, sub poenaque dupp-
lici eassatis et mortificatis, in dupplo, una cum expensis, causatis, et
causendis, sibi administrare et administrari facere possint et valeant.

In cuius rei fidern praesentes literas meas obligatorias fideiussiona-
les, pro futura eiusdemque civitatis Tyrnaviensis cautela dedi.

Datum Tyrnaviae, die vigesima prima mensis Aprilis, anno mílle-
simo sexcentesiomo nonagesimo tertio.

Joannes Jabloniczky m. p. L. S.

Quarum continentiis, legibusque in praeexhibito benigne mandato
regio Iimpidíus expraessatis firmissime inhaerendo cupiebat sibi (prae-
via nihilominus erga partem adversam more solito ad comparendam
praeforibus iudiciis fienda proclamatione) modalitate in eodem benigno
mandato uterius contenta, exui ibidem clementen subinsertae commíssío-
nis regiae, ius et iustitiam, debitumque iuris et iustitiae complementum,
et cum reservata ulteriori eaque generáli, si et in quantum opus fuerit
agendi, iuraque actionalia rite prosequendi facultate administrarí, Quo
peroepto, nomine et in persóna praenuncupati Joannis Czeraczky cum
sufficientibus iuris requisitis comparendo, et ne videatur in praescrip-
tum terminum praesidentem iudicem, praetensum partem actoriam et
praetensivam eiusdem actionem seu requisitionem consentire solemnem
etiamque generalern interposuisset praestationem, reservataque omni-
moda si et in quantum opus fuerit circa eadem versa agendí, disputandi
et excipiendi (cum cautela tam enim de non recedendo et legali sunevic-
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tore) facultatem, praemissisque universis de ritu iuris praemittí solitis
cautelis et facultatibus, priusquam ad ea, quae iuris ordo et methodus
processualis dictaverint, passum Iecisset. Quandoquidem procurator ex
adverso nomine iudicis primarii, magistri civium et reliquorum prae-
tactae L-ae R-aeque C-tis Tyrnaviensis iuratorum civium et senatorum,
praetensam levatam instituisset, nomineque eorum comparuisset, eate-
nus comparitionem suam per eundem procuratorern suffidenter legiti-
mari cupiebat, qua legitímata, vigore praemissarum facultatem suarum
facturus, quae iuris essent, expost vi praemissarum a se facultatum
díxisset:

"Quandoquidem praenarratus pretestans hacce praetensa in mate-
ria suum Iegítimum et indubitatum illustrissimum nempe celsissimum
Andream sacri Romani imperii comitem a Kaunitz Aurei Velleris equi-
tem, benememorataeque maiestatis sacrafissimae aeque intimum consi-
li.arium haberet evictorem, quem in defensionem sui ob brevitatern
praesentis et exima dumtaxat quindena constantis termini, extra hocce
Hungariae regnum residentem evocare nequivisset, ob id eundem ter-
minum iudicialiter differri et sibi conpetentiorem, quo praetitulatum
comitem pro tuitione et defensione sui, eo, ut par esset modo evecari
facere voluisset, impertiri expostulabat, alioquin protestabatur et reser-
vabat omnimodam procuratoriam facultatem."

In contrarium praernentiatorurn actorum procurator solemniter
protestatus Iuisset super comparatione praelibati in causam attracti,
medio legitimi procuratoris sui facta, cuiusquidem serotinitatis plena
instantia, ad praetensam dilationem moderni termini tendens pro hic
et nunc quidquam solidi operari comitis evictoris sui in medium allatum
argumentum simplice dumtaxat assertioni substratum, virtute tituli vi-
gesimi septimi part is secundae Tripartialis, de iure subsistere nequiret,
tum vero posito minus tamen concesso similis praetensa evictionis cau-
tela, sufficientibus Iiteris eiusdem comitis omnibus quippe requisitis
adornatis liquidari quiret, quia tamen de more et consuetudine in simi-
libus rite observari solitis e re incubuisset praelato in causam attracto
intuitu quidem dilationis praesentis termini ante adventam seu afful-
sionem eius ad mentem etiam articuli tricesimi anni millesimi sexcen-
tesimi octoagesimi primi, similes praetensas literas evictionales praenun-
cupato prothonotario in specie sita originali remonstrasset, sicque sua
modo remonstratis, opem et praesidium dilationis termini apud eundem
implorasse.

Quia vero praemissorum legalium sua parte effectuatum neglectum
pro praesentiarum prorsus irrernedicibilem eadem pars in causam at-
tracta non conternnendas praedictis actoribus occasione moderni termini
erogasset expensas, nulla proinde legali evinci posse ratione, praesertim
ex tam serotinae instantiae praetenso fundamento, quin idem terminus,
in praetensam dilationem summi valeat. Et quia eiusdem praetensae
evictionis remedium non nihil quodpiam acquisitioni praesenti obiiga-
torialiter praepeditum impedimentum (cuius quidem impedimenti evic-
tionalís in praeexhibitis Iiteris obligatoriis nulla fieret menti o) pertinere
videatur, ex eo reservasset sibi eatenus beneficio earundem literarum
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fideiussorialium, quae iuris et necessitatis erunt agendi ulteriorem suam
procuratoriam facultatem.

Quibus ita praemissis, ex iisdemque praetensa partis adversae in-
stantia subsistere nequeunte cupiebat eandem sepositis eiusdem remoris
et impedimentis, habita quidem reflexi one aj praeintimatam obligatio-
nem suam, ad directius incumbentia sibi agendum et praetensa sua me-
dio alt.erius exequendum, pro compendio etiam moderni praetio tem-
poris iudicialiter compelli reservati reservanda.

Ex opposito mentionati protestantis procurator, universis et se prae-
missis inhaerendo, ad immediate praemissa per procuratorern partis ad-
versae actoreae ad legalia sua adducta reposuisset, evictionem non sem-
per literali obligatíone fundari, sed plerumque verbaliter inter partes
assolere, prout etiam moderno protestanti praetitulatus dominus comes
a Kaunitz esto liberaliter sese causa et materia in praesentí ac evincen-
dum dictum protestantem non obligasset, verbaliter tamen coram fide-
dignis et omni in iudicio acceptandis personis ad eiusdem onus subeun-
dum sese obstringsisset. Quod cum reverendissimo Jacobo Hazko loci
eiusdem praeposito apprime constaret, ad eiusdem fidedignam (et ex quo
luto affixus, coram figura praesentis iudicii personaliter sere sistere ne-
queret), flagitabat unum ex Iura Tabulae Regiae exmittendum, ad eius-
dem testificationem diaetaliter celebrandam recognitionem sese provo-
casset. Hic loci nihil obstante, eoquod in praetensis liter is obligatoriali-
bus, a parte praetensa actorea reproductis nulla eiusdem evictionis ha-
beretur mentio, cum quod id eiusdem temporis status et conditio, sed
nec eadem pars actorea institisset, flagitassetque, sed ipsi rationi contra-
rium foret, re inter duas partes agitata, tertium eiusdem rei immiscere
sufficeret hic loci comprobari antelatum comitem a Kaunitz eiusdem
protestandum legitimum et indubitatum evictorem esse, neque positiva
lege regni, aut aliqua usu recepta consuetudine mentionatum protestan-
tem obligatum extitisse, ut is intra brevitatem sibi praefixi termini
mentionato praesidenti iudici se habere aliquem evictorem intimare de-
buisset, suffreeret de praesenti coram facie sedis hoc et id proponere et
etiam comprobare velle, si qui autem id, si etiam prius eidem prothono-
tario similiter evictorem se habere intimasset, talem super eadem prius
facta intimatione obtinere, eundem debere resolutionem, proubi etiam
super propositione hic loci facta, iudex enim sive ante, sive in consessu
iudiciario si legalis coram eodem instituatur instantia, semper ad ean-
dem admittendam vigore legum obligatur, potissimum autem in con-
sessu, siquidern saepe ante consessum facta instantia extraiudicialis
dici et reputari, ac praeconsequens reieci quoque assoleret. Quare insti-
tisset et reservasset, ut supra.

E diametro attactorum actorum procurator habita provocatione sui
ad praecedentia allegata, praetensam partis adversae recentius, insti-
tutam replicam et quidem primordialia eiusdern brevioribus prostrin-
gendo reposuisset, negari praetensum partis eiusdem suppositum fi-
deiussionales cautiones, seu evictiones, quae alias strictissimi iuris forent
sola verba inter partes contrahendi intercedere debere contrarium enim
pateret ex titulo septuagesimo quarto partis primae decréti Tripartiti
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expraessum, quoniam expeditoriae cautiones per literas Iassionales Iieri
accelebrari solitae ibidem haberetur mentio, et quidem intuitu interee-
dentis alicuius quaestionís, ex facto aliquorum bonorum ac iurium pos-
sessionarium obortae praesens autern indubia pars actorea acquisitio a
tenore praesenti a se tituli longe diversa foret et concomitanter ex prae-
tenso neglectae evictionis, (si quae fieri potuisset) ex praeallegato quo-
que serotinitatis fundamento, nullo pacto roborari quiret, praetensa
porro modalitate: ex adverso praeallegata praesentis causae praesidentis
iudicis ante terminum diei hodiernae (quae fieri potuisset resolutio) cum
resolutione instantanea comparari et ad invicem citra discrimen con-
frontari nequiret, ratio huius si ex parte adversantae adventum prae-
sentis termini de dilatione eiusdem praecessisset intimatio et insinuatio.
ad quid igitur in casu obtentae votivae dilationes opus fuisset, tam
sumptuosa et fatigiosa praesentis termini prosecutione, ac id genus aliis
subeundis incommoditatibus, ac ideo ad evitanda haec omnia, in prae-
attacto a se articulo trigesimo anni millesimi sexcentesimi octuagesimi
primi per expraessum indigitari et quidem paragrapharumtenus termi-
nos porro differre volentes, in huiusmodi instantiam, mature primoque
tempore instituendam venire, nam si ad hoc pars in causam attracta non
obligaretur, si qui manifeste pars actorea de facili in primaevo causae
suae termino, expensis ac fatigiis aggravari posse ac debere, circa ullam
acquisitionem suae processualem prosecutionem, unde eiusrnodi parti
in causam attraetae praemissa legalia intermittenti, si quid iuris contra
partem actorearn triumphantem sémet habere posse speraret, adape-
rietur via novi ita dictante articulo trigesimo anni millesimi sexcente-
sirni quinquagesimi noni. Instantia porro de dilatione terminorum fieri
solita ab instantia in foro contradictorio legitimari solita distinguenda
veniret, illa si mature instituatur, et literis fideiussorialibus roboretur,
extraiudicialiter procedentem iudicem admitti soleret. quo in puncto re-
feret se ad fidedignam causae praesentis iudicis relationern, praximque
in similibus causarum processibus observari solitam. Haec vero seu se-
cundo loco posita instantia, in casu legalis eiusdem efficiae in partibus
remonstratae admitteretur. Quod vero tempore emanationis literarum
fideiussorionalium ex parte moderna aetore praetensae evictionis nulla
fuerit mentio, id eidern officere nequire, quia quae ad iurium suorum
prosecutíonem ac stabilimentum eorundem non spectarent, quare circa
eadem semet sollicitum et huiusmodi, ad se non pertinentibus cautelis
affectam reddidisset, sufficiebat quippe de rehabitatione summae actio-
nalis sufficientem in praefatís literis fideiussionalibus securitatem sibi
procurare. Praetensa porro praenuncupati reverendissimi Jacobi Hazko
loci eiusdem praepositi, occasione comprobandae praetensa praesumptae
evictionis, salva caeteroquin eiusdem sacra authoritatae illibatae perrna-
nente, oblata ab adverso. Recognitio seu testificatio contra praecitatum
hac in parte a se titulum tripartitalem nulitare nequiret, si enim prae-
fatus in causarn attractus huiusmodi titula contra praescriptam partem
actoream tempore a sedata obligationis praeinsertae opponere medita-
batu!", consultum quippe fuisset eidern a praelibato comite a Kaunitz
pro indubitata defensae suae cantela literas evictorias, non autern nudam
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verbalem cautionem ad praesens institutum iudicarium, pro his ac et
nunc minus spectantem excipere, quibus sic se habitis pro Achille prae-
missorum suorum Ideritidem reiteraret prius Iusius deductam serviriita-
tem, idemque alias, legaliter adstipulantia motiva et rationabiLa fun-
darn.enta, quare ut supra reservata reservanda.

Procurator vero eiusdem protestantis firmiter inhaerendo suis
dixisset replicam a parte praetensa actorea in sola praetensa fundari et
radicari, ex eo quod idem protestans suum indubitatam evictorem se ha-
bere adstruens et ex ratione brevitatis sibi praefixi termini eundem
evocare non valens, ac ob id hodierni termini dilationem flagitans, eius-
dem sua instantia serotine et ut in proverbio dici solet, post festum
instituta fuísset, quae quidem praetensa serotinitas nudis dumtaxat ver-
bis in medium adduceretur, ideo incumberet procuratori ex adverso vel
lege, vel praxi eiusmodi instantiam seretine factum esse comprobare,
alioquin admittendam venire. Et licet universa eiusdem procuratoris ex
adverso collegata solarn praetensam serotinitatem redolerent, nihilomi-
nus, si quo ab' eodem extra id in medium allegáta extitissent, a parte
crebronominati protestantis ad eadem exposuisset, cautionem evictoriam
obligationem esse nemo inficiari valeret, quod autem obligatio super
quocumque negotio emergens, non solum literis obligatorialibus, sed
etiam per humanum testimonium probari et edoceri valeret. in defectu
literalis obligationis tituli trigesimi noni et quadragesimi septimi partis
primae testata redderent. Lege a parte adversa praecitata titulo nempe
septuagesímoquarto eiusdem partis primae in evictionibus assumendis
obligationem verbalem minime excludere. Quo vero ad id, quod idem
protestans prius sere habere talem evictorem apud dictum protho-
notarium nostrum ... obtinere potuísse, eundem instantiae suae debi-
tum finem, quod a parte mentionati protestantis minime admitti,
sumpto abinde argumento, si mandata inhibitoria vel vero dilatoria a
praelibata sua maiestate sacratissima emanata ad forum contradictorium
dísputanda per iudices, quibus soneret, vigore legunt, regni relegarí so-
lerent deberentque, tanto magis eiusmodi instantia de evocando quo-
piam evictore facta, ad hocce forum contradictorium relegata extitisset,
quae ex eiusmodí praesuppositio relegatíone hic proposita exceptive
existente, prouti similia mandata expositione eorundem edocta, debitum
suum respectum sortiri valerent. Sic quoque a parte memorati protes-
tantis allegata exceptio, cuius edoctio sic quoque, ut supra offeretur,
suum locum et pondus habere deberet, neque articulorum trigesimus
millesimi sexeenti octuagesimi primi anni, a parte praetensa actorum
praeallegatus, vel ut de diversa materia sonans, quidpiam iam Iato pro-
testanti officeret, titulus siquidem eiusdem anni trigesimi secundi, ex
cuius tenore uti eredi par est, procurator ex adverso argumentum eruere
intendisset, aetores dumtaxat et iudices ad normam et formam in eodem
articulo contentam, obligaret et restringeret. Relegatio porro eiusdem
protestantís ad praetensam quandam viam novi, nonnisi casu in eo,
suum effectum et energiarn sortiri quiret, si idem protestans habito su-
per evocando suo evictore competenti, termino talismodi evictorem suum
per supinam suam negligentiam pro defensione sui evocare neglexisset,
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intermissetque. veruru cum ct parte eiusderu nulla eiusderu n;-,~ligenLia
(uti pressuru esset minus suíf iciens tempus eodem habente) comprobaro
quirel. ad sirnilern novi viam, nulla lege relegandus venire et sic stante
legalitate huiusdern exceptionis, oblatam respcctu eiusdem evictoris pro-
ham adrnit t i ct pro exaudienda testis fidedigni recognitione unum ex
iura t is exm i~lj expos tulaba t, cum reserva tione reservandorurn.

In Iulcimentum allegationum suarum saepef'atorum actorum pro-
curator repesuisset brevibus: "Non Ievern partis in causam attracti abiride
prománere uegligentia, quod eadem ad sortiendum deposita dilat ione Ii-
nem solita iuris remedia. nempe mandatum dilatorium praesenti iudici
sonans debit is in locis non extraxisset. quo taliter extracto nul lius t oí ies
-- repvtitae serotinitas redargui valursset el posito praemissam suam
.nstant iam penes attactum mandatum dilatorium adrnittendam adur-
sisset. eadem pars in causam attracta, ex def ectu nullitatis praetensac
cvaloú;L' cauc.onis eiusric-m coruprobat.iorus. voi.i sui COl1lnOS eU'ici ne-
quivissct. piouíi insiant iam d~' ad.nnl cudo uno ('X iuiaus 'ad e xaudien-
darn p:';3etitulati praeposit i iH.:"ionem. praevic ex capitt- admit ti non
po';c,e. Tituli ni hilorninus il parte adversa citati tripartitales. in ordine
quo ild comprobat ionem evictionis in medium addneu. tamquam de di-
,-,';'oi: n:édella. [Iut:', CClif:alogia cdoct ione positive sonantes, intcntioní
,-,,-,sde!',l oart is i:1 '.:,lL'o:.m1 at.ructae suíf'rauarentur minime : nunauam
,':,im ;[wlttu1'11ucrC1l v:q:;pdiLD,'i't:·; caut.iones literatonus apponi. cumco».
'ii'dis clausulis solitus in pri ncipio st atim intel venicnt is cuiuspiam obli-
'...~~jicrlis. numanus ubi ab ~)·dver~>n élÖ~;Cl uctel ur testimonic comprobari
ii .olorc. iniLljLl.qu:: tern!)OrUrTl dcperdit~le~ ut jgnis voragine incineratae
[ :·:titi::::sc;'l. c:uud ipsuru d dicta parte in causam a ttracta taliter iriterve-
n,~st' ;lcisln,i. Sed nec compiobari quirot. sicque quod culpa eiusderu
~:.i.'·_jdiI._~(:L<dL~rn i=tn'lquan1 circa iurium SUOrU111\'lgi.~antiarn minus in-
II .::.cl. l' ::'.;i'l modcrnue par t i dCl.ljrL.~ merito imputandum venire. Quorum
};\ é"._'vio n-.udn a :~,C: Pl'~I.í:\n1i,~:-,;cJltan lflgaliu~t is r;_)~t;.nnt: ita fc~rente cupivisset
'''':'Jp~\.j'ii~·d'-':Tl dfli!;Cl<~~·i. parternqu» dictam in cansam atti actarn ad di-
:-l"~l-iu~ nfí-lcii sui rnl.::lU:-; obeundum indicialiter compei.li ioservando l't?-

.'.t ···V'F'ctO.
POl! o ccncl usione praenuncupati piotest ant is procurator piotestarur.

(i'!Cc\ procurator ex adverso. a praetensa serotinitatis legal: in-
.-taru !éli' eiusdern apposita rat ione resiliendo aliunde videlicet ex
praetenso cuiusdum dilatorii mandati tundarnento sumpsisset, suae de-
j(·.·nó:ae Iundamentum. ad quod ponebat mem.ioi atum magisrurn prothe-
;~C:VH'iLl!n nostrum et iarnsi oiusmodi praeterisi dilator ii benef'icium IX'I'
p: ult'.',;tan:em ullatum. ct eidern pro riomino nostra exhibitum esset, si
t arucn «xposit io e iusdcm nulla in lege Inndata et perconsequens per
eunde-m pJ'oleslc;oi.("11 ccmprobata Iuisset , procul dubio ciusmodi man-
eu.tum (~sio í:! p: de1ib:::;la rr~ai(~~)L:tte~at:i.{.lt.i_s,:;irnél cmanaturu vigore pos iti-
varuni ;egunt .·-,.posiium Iuisset, par rat.io quoque i(~ medium a park
ian1Jai'i pro: ('~~i.'.l:1ti.. ~dlt'g':~lac'~~_:...:c::.)plinrl.isc·~~~':_(lt\,~~:~c~uJc'!n '\ cuius-
C!.:j(!CjLP,1 iud~Ct~: ~'~'~~Ei oi dinai i. .uaridat i. f~idp~-;'l prt:~th(lrlOLari:,~nostra re-
p;'cs\:'ntat:\ Iuis-et -ct comprobata non l'XtiV:--Sf:t, omnino volut inani.
(i)U~ j';ol'iL.tlc \:di:..:rnndi ru.inda t i nihil ~ufL'i...q~ante) ::;t~p():,;-ita ext it isset. _Hinc

sequeretur sive per
coram iudice, talem
gillia admittere, cor

Ad ctuae praed
allegata idem magi:
ciar iarn deliberador

Ex quo praefal
quibuslibet gravam
spectarc dignoscere
terminum, diem vi.
dem elapsi praeteri
quidem abscissis ur
bus aut aliis excogi
ricque obstare valér
gasset, tum igitur e
tionis onus propria l

nraesens esset, ven
sumi, liter-isque obli
ret, instantiam eius:

Ideo procurator
Qua pronunclat

super praevic modul
darn, ad suum com]
rius dixisset : Cautur
vigesima millesirni I

pore iura celebrentu
riae, perconsequens
sis ferveret , idcirco
descendi cupiebat, c

Rursus procurat
ter modo praelibato
quidern praeseuti act
pro legitimí adrnissa
haberentur , quarum
etiam praetensa mOI

consequentiae mani
tractae praetensao cr
sum dictarúrn Iiters
quam potius ob evii
pracsumptum imped
libus saneita sepone
rracta praeintirnae i
sibi incurnbentia ege
i it merito rei, in qu
in totali iamfatorur
terque praeexhibitae
fiel·i. in reliquo res:



sequeretur sive per mandatum, sive extra quapiam exceptio proponatur
coram iudice, talem iudicem nonnisi ad legem, obligari, id est, quae Ie-
galia admittere, contraria autem repudiare teneri. Quare ut supra.

Ad quae praedeclaratorium partium in medium exceptive adducta
allegata idem magister prothonotarius noster sequentem tulisset iudi-
ciariam deliberationem et sententiam:

Ex quo praefatus in causam attractus assumptis in se oneribus et
quibuslibet gravaminibus (quo praetensae quoque evictionis vis et ...
spectare dignosceretur) debitum praesenti acquisitioni substratum ad
terminum, diem videlicet decimum octavum May iam quidem pri-
dem elapsi praeteritum, sine dilatione aut tergiversatione quapiam et
quidem abscissis universis iuridicis remediis iuristiciorumque temporí-
bus aut aliis excogitatis vel excogitandis impedimentis non obstantibus,
neque obstare valentibus eassatis et mortificatis sese depositurum obli-
gasset, tum igitur ex eo, tum vero ob id quidem praetensac Iegalis evic-
tionis onus propria et virtualiter non in causis liquidorum debitorum uti
praesens esset, verum in facto bonorum ac iurium possessionarium ag-
sumi, literisque obligatorialibus specifice inserte de lege patriae assole-
ret, instantiam eiusdem procuratoris in causam attractae locum non ha-
bere.

Ideo procuratores partium procedant ulterius.
Qua pronunciata, annotati in causam attracti procurator protestatur

super praevio modulata iudiciaria deliberatione, quam maturius revidén-
dam, ad suum competens forum apellasset, compulsusque eadem ulte-
rius dixisset: Cautum esse positiva lege regni, signanter autem articulo
vigesimo míllesimi quingentesimi quinquagesimi tertii, ne messis tem-
pore iura celebrentur. Quia vero iam ubique per dictum regnum Hunga-
riae, perconsequens in territorio mentionati oppidi Vagh Ujheli in mes-
sis ferveret, idcirco praesentem terminum differri, iudicialiterque con-
descendi cupiebat, cum reservata ulteriori facultate.

Rursus procurator crebronuncupatorum actorum inhaerendo firmi-
ter modo praelibato latae iudiciariae determinationi, qua mediante, si-
quidem pnaesenti acquisitioni substratae literae fídeiussionalis, non solum
pro legitimi admíssae, verum etiam ultroneae iudicali calculo ratificatae
haberentur, quarum tenore iuristitiorum temporibus, quemadmodum
etiam praetensa moderna messe per expressum amputatis existentibus,
consequentiae manifestae elucescet, interpositam a parte in causam at-
tractae praetensac condesciensionis exceptionem, contra manifestum sen-
sum dictarum literarum fideiussorialium pro legali minus censendam,
quam potius ob evidens eatenus causae praesenti ab adverso intentíoni
praesumptum impedimentum, cum poena desuper in iisdem fideiusscria-
líbus saneita seponendam venire. Quae nisi eadem pars in causam at-
tracta praeintimae íudiciariae deliberationi semet confirmando dírectius
sibi incumbentia egerit. cupiebat eandem tamqua:m contumacem seseque
in merito rei, in quo videlicet instantia fundari defendere omíttentem
in totali iamfatorum actorum acquisitione convinci et aggravarí tali-
terque praeexhibitae benignae commissioni iudiciariae per omnia satis-
Iieri, in reliquo reservasset reservanda.
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Dernum praenuncupati protestantis procurator reponabat, licet idem
protestans certam chartabiancam praetensas parti actoreae, de et super
florenis quingentis dedisset, attamen iuridica remedia iuristitiorum que
tempora per id sibi minime praeluxisset, quin nec mentio datae eius modi
chartabiancae tempore praeclusionis iuridicorum remediorum et iuris-
titiorum temporemne verbo quidem facta extitisset. Cum autem ille, cui
chartabianea quaepiam de et super fabricandis super eadem literis obli-
gatorialibus datur, extra mentem dantis eidern chartabiancae quidpiam
apponere non valeret, imo si etiam appositum et irisertum haberetur et
comperiretur, id tamquam extra mentem dantis et conventionem par-
tium pro iníto et irivalido partique similibus obligatorialibus utenti mi-
nus profanum, iure regni reputari et censeri leberet. Quod quia in
praetensis literis obligatorialibus factum esset, ideo instantiam suam ad-
mittendam venire. In reliquo reservaret reservanda.

Procuratöre vero saepefatorum actorum super ex adverso allegatis
protestante mediantibus quibus u1terias quosque praesens acquisitio
poenaliter praecluso impedimenta ab adverso lacesseretur, quo in passu
reiteraret, de praevio modo petita poena instantiam suam ubi vero ad
praeclusionem iuristitiorum temporum, prout et iuridicorum remedio-
rum ex parte in causam attracta minime subsecutum concessum procu-
rator eiusdem nonnisi simplicibus ac medis verbis adstruere intenderet.
vel ex solo simplicis assertionis fundamento putativo eiusdem fulci-
mento suo, eandem partem in causam attractam enervatum iri, sed nec
fieri posse iam semel deliberative roboratis fideiussionales literas oblí-
gatorias praesenti foro prothonotariali mediante (cuius nimirum simi-
lium literarum invaliatio minime competeret;) infirmari et arinullari
posse. Illud etiam persectarum et perspicuum evaderet, chartabianea-
rum eam vim et energiam longo usu et consuetudine positivam legem
imbuentem, quatenus iuristitiorum temporibus, prout et iuridioa reme-
dia causa acoelerandae acquisitionis in similibus chartabiancis specificari
soIitae instar soIidioris securitatis, praescindi et amputari valeant. Quare
inhaerendo suis, ut supra petiisset.

Porro saepefati in causam attracti procurator, quantum ad efflagi-
tatam praetensam poenam eatenus reservando, facultatem ad imme-
diate praemissa dixisset, non solum nudis verbis, a parte eiusdem pro-
testantís asseri iuridica remedia, et iuristitiorum tempora a se praeclusa
non fuisse, verum etiam ad id ratificandum, quod videlicet nedum eius-
modi iuristitiorum tempora sibi amputasset, sed nec mentio eiusdern
amputationís et praescissionis tempore assignatíonís eiusdem charta-
biancae facta fuisset, corporale suum iuramentum obtulisset, quam
suam assertionem annotatio sua signatio eiusdem chartabiancae qualiter
ad eandem literas obligatorias scribendas annuisset, testatam redderet.
Unde cum manifeste appareret, ad talem iuridicam remediorum praeclu-
sionem memoratum protestantem, consensum non praebuísse, ideo ut
supra institisset.

In quorum contrarium praenuncupatorum actorum procurator asse-
ruísset, oblatam ex adverso iuramentum tamquam in causa et negotio
proprio adversus literale instrumentum nempe saepiusmemoratas literas

312



fideiussionales admitti nequire, alias vix aliquae inter partes contrahen-
tes intervenire solítae literae obligatoriae ex capite hoc depositionis
iuramenti subsistere POSSent.Cum autern iudalitatum esset, albam a
parte dicta in causam attracta pro conficiendis fideiussionalibus iidem
parti actoriae impertitam fuisse, igitur nil íllegalitatis aut hactenus non
usítatae praxis conficiendis. Stilum obligatorialium evaderet, quia hoc
et id semper usurpari et practicari nemo non negare poterit, quod non
solum praevio modo enarratae cautelae amputari, verum etiam pro
maiori ac infallibili creditorum securitate poenae quoque in eiusmodi ob-
ligatoriis apponi assolverent, vel ex eo quod aliis simplicibus per totum-
que exarationis literis obligatoriis maioris praerogativae ac privilegiali
adligandus debitores de natura sua censerentur, si itaque saepefatae
parti in causam attractae ad praeclusionem praemissorum accedere non
placuit a se datas literas obligatorias in instanti aliter non apposuit vel
ad minus ad calcem specificatae summae per expressum praeintimata
iuridica remedia, prout etalia accessoría sibi non reservabit. Quibus
immotae et quidem legaliter subinductis referebat se ad priorem suam
instantiam, cupiendo eidem vel ob brevitatem etiam temporis satisfieri,
cum reservatione reservandorum.

Praemissorum in diluítionem crebronuncupati in causam attracti
procurator brevibus reposuisset: certum esset contra literale documentum
omni suspitione carens et in locis authenticis fidedignisque emanatum
humanum non admitti testimoníum, verum quia inter partes ea quaestio
verseretur , utrum praetensa chartabianea per eundem protestantem
parti praetensae actoreae data sit, ut iuridicorum remediorum iuristi-
tiorumque temporum amputatio et praeclusio super eadem apponeretur,
parte praetensa actorea id affirmante, dicto autem protestante absolutae
negante, idcirco ut res et eatenus suborta quaestio ad scopum veritatis
deduci queat, omnino oblatum iuramentum acceptandum. assertionem
eatenus a parte praenuncupati protestantis annotatione in eadem charta-
bianca habita confirmante et ratificante. Et quia pars adversa tantopere
oblatum oppugnasset, iuramentum reassumet e contra in se praemissa
modalitate probam consensurus in eadem. Quare inhaerendo suis adhuc
petenda petiisset.

Pro conclusione saepememoratorum actorum procurator dixisset: a
parte in causam attracta mentionatam praeassumptionem probae non
esse necessaria, quia praemissa omnia semper de natura et privilegio
chartabiancarum per se praescindi et amputari consueverunt, sicque
ipsa virtus chartabiancalis vicem huiusmodi probae et quidditatem
obire dignosceretur. Quare ut supra efflagitasset.

Non secus praemissa quoque praedeclaratorum partium allegata
praetitulato magistro prothonotario nostro serio ac diligenter ruminante,
et ad invicem confrontante, super iisdem pariter modo sequeriti delibe-
rasset:

Ex rationibus per procuratorem part is actoreae praealligatis iisdem
literis obligatoriis fideiussionalibus in suo vigore relatis partes agant ul-
terius. Interim vero causae praesentis ulterior continuatio tum ob tem-
pus vespertinum, tum vero ob respectum amicabilis tractatus differtur
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in crastinum. Exaudita pariformiter per procuratores dictarum partium
praevio modo lata iudiciaría delíberatione, iidem ulteriorem sitam pro-
curatoriam facultatem in diem immendiate sequentem reservassent.

Qua recurrente praetitulatoque magistro prothonotario nostra more
solito pro tribunali consedente, idem qui die praecedenti memoratorum
actorum et cum idem iuris facultatibus procurator inhaerendo hic loci
quoque latis iam praevie modo iudiciariis deliberationibus, praeinser-
tisque literis fideiussionalibus tamquam pro basi et fundamento prae-
senti acquisitioni subtratis, in suo esse et vigore relinquentibus, reparare
nil aliud, quam ut ad mentem ibidem fusius expressata toties fatae parti
actoreae quod plenum debita, condignaque satisfactio exemtionaliter
impenderetur. Reservando, si et in quantum opus fuerit idemnitati
iurium suorum omni meliori modo prospiciendi facultatem.

Tandem crebronominatae partes centrovertentes interveniente ad
id pia eaque salu tari et seria admonitione, diligentique antelati magístrí
prothonotarii, ac reliquorum coassidentium vicinorum et commetaneo-
rum pacem utpote et tranquillitatern eorundem partium summa studio
affectando interpositione, volentes deinceps amice potius et charitative
inter sese vivere, quam lite contendere et saevire, manibusque expensa-
rum profusionibus et fatigiis sese aggravare, adeoque ulterioribus etiam
odiosarum differentiarum seu controversiarum fomitibus absolute in-
ponere, ad talem ut sequitur almae patio et concordiae partes inter
annotatas perpetuo et irrevocabiliter duraturae, coram eodem prothono-
tario nostro devenissent et condeseendissent unionem:

Et primo quidem: Praenuncupata pars actorea erga praeviam, eam-
que salutarem et sedulam memorati prothonotarii nostri adhortationem,
prout et praelibati comitis a Kaunitz respectum a vigore liquidissimae
acquisitionis suae sese de facili una cum expensis eatenus causatis et
usque ad Iinalem eiusdem decisionem causandis ad florenos mille sep-
tingentos extendentem resultam faciendo, condescendit dumtaxat ad
florenos sexcentos et quinquaginta, quos toties fata pars in causam at-
tracta, nolens processus iudiciarii aggravatíonem iamiam sibi imminen-
tem cum lenge maiori dispendio sui experiti, in sortern cassationis et
annihilationis praesentis processus eidernque substratorum literarum
fideiussionalium sponte ac benevele obligavit se praestiturum, prout et in
usu roborationem huiusmodi transactionalis accordae ' in instanti coram
iure florenos Rhenenses centum et quinquaginta deposuisset ac nume-
rasset. In residuitate autem summae nempe florenis quingentis egregio
Emerico Huzo praefatae civitatis Tyrnaviensis eotum magistro civium
ac simul eius civitatis causa in praesenti specialiter exmisso et ad id
deputato plenipotentiario, domum suam integram nobilitarem aduali-
ter residentialem in dicto oppido Vágh Uyheliensi praerecensito comí-
tatu Nittriensi existentem, habitam, consequenterque platea versus por-
tam superiorem vergente situatam sub immediata declaratidis conditio-
nibus per manus tradidisset et effectíve assignasset. Ut nímirum idem
in causa attractus praetactam summam restantiariam ad terminum fes-
tivitatis Sanctorum Simoni et Judae apostolorum proxima imminentís,
de toto et integro infallibiliter, defectuque absque omni memoratae civi-
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tati Tyrnaviae, in bona per regnum eotum currenti moneta, una cum pro-
venienti ad id temporis spatium ab eadem summa a legali interesse de-
ponere ac numerare teneatur. Assumendo eatenus omne in eorum, quo-
rum nunc aut in futurum interesse posset sub solita expeditoria cautio-
nis cautela, de iure assumi solita onera et gravamina. Interea vero tem-
poris praemittitur eidem in causa attracto in praevio modo resignata
domo quieta et pacifica mansio, ac inhabitatio, usuumque et fructuum
eiusdern, prout hactenus libera perceptio et usuatio. Quod si autem qua-
licumque tandem iam hactenus ne fors excogitato aut per se vel per
aliorum quoslibet excogítando, sub praetextu et colore praenarratam
summam pro praescripto termino praefatae civitati non deponeret aut
deponere non posset, vel non curaret, extunc licitam reintégram esto vi-
gore dumtaxat praesentium praelibatum in causam attractum ex
eadem domo praefatae civitati pro propria dumtaxat authoritate, in
praesentia duarum vel trium nobilitarium personarum, non obstantibus
quibusvis iuridicis remediis, iuristitiorumque temporibus ac aliis quibus-
vis remotoriis impedimentis et subterfugiis exturbare vel exturbari fa-
cere et tarndiu iure sibi incumbente tenere ac possidere, ususque et uti-
litates eiusmodi quoslibet percipere. donec possideat et quandocumque
de praemissa florenorum quingentorum summa prout eiusdem attacti ac
praemissum videlicet sanctorum Simonis et Judae festum provenire de-
bentis interesse totiesmemoratae civitati quo ad plenum satisfactum non
fuerit.

Ad quae praemissa et praemissorum singula praescriptae, partesque
transigent et sancte et inviolabiliter subque bona fide christiana obser-
vanda manibus stipulatis coram saepefato magistro prothonotario nostr o
sese obligarunt et obstinxerunt, obligatasque et obstrictas reddiderunt.

In cuius fidem ac perpetuam memoriam praesentes Irteras nestras
super praemissis testimoniales ad fidelern totiesnuncupati magistrí pro-
thonotarii relationem iurium partium anterepetitorum futura pro cautela
necessarias sub sigillo nostro iudiciali et authentico apud crebronomina-
tum magistrum prothonotarium nostrum habito extradandas duximus et
concedendas, communi suadente iustitia.

Datum in praescripta libera regiaeque civitate Tyrnaviensi, ipso
festo Transfigurationis Domini. Anno millesimo sexcentesimo nonage-
simo quarto.

L. S. Lecta per me magistrum Paulum Orban celsissimi sacri Ro-
mani imperii principis ac domini Regni Hungariae palatini prothonóta-
num.

PapLrfüzetben, papírfelzetes rányomott pecséttel.
OL. Cane. Pm-tie. no. 109.
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393.

1695. maTCtUS 5. A Nádasdy-csal.ádról a kincstár1'a száUott csejtei ura-
dalom kincstári kezelésben tartott részének urbáriuma és becsüje.

Oppidum Verbo: ... Abraham iudaeus, sessio 1/2 ...

Maks411 Ferenc: Urbáriumok. XVL-XVII. század. Bp., 1959. 263.

394.

1695. VII. 13. Vágújhely. Hasco Jakab vágújhelyi prépost végrendeleté-
ben intézkedik, hogy milyen célra hagyományozza a zsidók 100 frt.-nyi

évi adóját .

. .. Decimo tertio: Perceperam pari ter a Judaeis Vagh Uyheliensibus
círcíter florenos centum, ex ordinario ipsorium quotannis praestari so-
lito censu, quos ego partim pro podio turris, partim pro duodecim mu-
tationum positivo, quod recte in montana civitate Cremniciensi in opere
est, impendi, cum additione ducentorum vel treeentorum florenorum,
nam opus illud constabit per se florenos trecentos et quinquaginta,
prouti ex conventione organifici data manifestum évaderet .

. . . Secundo: lsacus Josephus hujas Judaeus computu cum eo inito
tenetur mihi florenos quadringentos septuaginta septem.

OL. Esterházy It. rep. 50 fasc. A. no. 3.

395.

1696. XII. 31. Kassa. Kivonat a kassai administratio bevételéból, 1696.
negyedik negyedben:

Perceptio ex Censu Graecorum et Judaeorum fl. 350 den.

OL. Litt. Camerae Scepusiensis rksz. 1220. p. 7. (1697. április ll. melléklete.)

396.

1697. március 1. Kazó István vasvári főesperesnek rohonci egyházláto-
gatásakor zsidókra vonatkozó feljegyzései.

Visitatio parochiae Germanieae eiusdem oppidi Rohoncziensis.

Proventus parochiae.

Inquilinos habet 4. Primus hebraeus Michael Sido dat unum ímpe-
rialem et capones duos.
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Circa parochianos Germanicos. Parochia universa habet animae uni-
versim 1577. Catholicae sunt 495, acatholicae vero sunt 1082. Item Heb-
raei numerosí,

Házi: Die kanonische VIsitation des Stefan Kazó archidiakon von Eisenburg-
Vasvár etc. 50--52. .

397.

1697. marctus 6. Kazó István vasvan főesperes egyházlátogatása során
megállapítja, hogya felsőkethelyi plébániához tartozó Város-SzaZona-

kon 55 zsidó is él.

Circa parochianos et omnes filialistas. Animae universim sunt 1799.
Catholicae sunt 1333. Relique acatholicae. Praeterea in oppido Szalónak
Hebraei complures numero 55.

Házi: Die kanonische Visitation des Stefan Kazó archidiaken von Eisenburg-
Vasvár etc. 75.

398.

1697. III. 20. Bécs. Kálnoky Sámuel és társai, beszámoló-Ievelükben az
erdélyi Guberniumhoz, említenek egy zsidót, aki a Kamara megbízott-

jaként tárgyal velük, sószállítás ügyében.

Méltóságos Regium Gubernium!
Jollehet remellyük vala, az postán Nagyságtokat egesszen tudosit-

hassuk a só dolgárul, de mivel nem mienk edgyedül, hanem a Sidoval
köz dolog, meg az modalitasról, égesszen nem egjeztünk meg, mikint
formaltassek azaz instructio, ha el vesszük a Vorster uram kezerül. Mél-
toságos palatinus ur eő herczegsege ugjan hivatott vala bennunket teg-
nap előtt betsülettel, hogj conferallyunk eő herczegsegenek, minernü
rendet kellene fel allitanunk azon soobeli quaestus questratiojaban, ha
már Vorski urat amovealhattyunk. Jar vala ott eő herczegsege elméje,
hohy mivel mostan sok loca depositoria vadnak, ugy mint 24, azokat re-
dukallyuk, csak 5- vagy 6-ra és éleunk magjar tiszteket hoza, kik tegie-
nek is valami anticipatiot penz dolgaból, sót promovealhassunk, de ki
mentöl többet Erdélyből velle és midőn osztán sok sonk jön ki es penz-
nek leszen felessén, akkor vedjék ki cum praescitu nostro a soó árából.
De mivel meg a Camara in scriptis kivannya proiectumunkat, arról,
hogy Vorski uram, ha amovealtattik informabat, akarjuk administhral-
tatni? a Sidoval, aval nem allithatvan még-még egésszen re infata jöt-
tünk el. Ha Nagyságtokkal volna egesszen a dolog és nem Köz Sidoval,
egészen Nagyságtokra relegaltuk volna a dolgot, de a Camara azt mond-
van, hogy az az soo-kommercium est Caesaris et usus finitus csak
mienk, a Sidoval edgjütt és rniat nem szenved, latvan rosz administratio-
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jat Vorster urnak, az ellen nem is szolhattunk apalatinak, parsal kelet-
ven edgyet értennünk, nem tehettünk egjebet, hanem ő vélle kell con-
sultalkodnunk felő1le, noha circumspecta et caute, mind a Cammara,
mind pedig a Sidora és Vorstere nezve is, fen hagyvan nagyságtoknak
facultast a maga résziröl a mi végzésünknek confirmatiojara, vagy re-
formatiojara, a mennyiben a dolog maga azt szenvedni fogja. De a
Cammara eö felyének tartvan a commerciumot, maga is meg akarja
nézni, mint administrallyuk. Mi nekünk ugyan magunkban ott járna az
elménk, hogy Vorski uram hellye lenne egy emberünk nekünk, kit mi
elegendő, úgy mint 50 vagy 60 m. forint anticipatioval allitanank be a
commerciumban minden Cammaratul valo dependentia nélkül, a kit is
mind kétt részre egjenlő köttelességel kettéleznők meg, mind erdélyi,
mind peniglena palatinaki részre; azonkivül a mellé adnánk két embert,
edgyet ollyat, ki egésszen csak erdélyi részhez, mast peniglen olyat, ki
csak palatinaki részhez volna kötteles. Ezek hárman adminístralnak
Vörster uram heIlyet a soó commerciumot ide ki edgjütt, de a penzhez ne
nyúljanak, a palatinalis és erdélyi résznek specialis arra valo dispositioja
nélkült, hanem övék volna a sonak dislocatioja, arultattása, hogy mások be
ne hozzanak soót districtusunkban, arra valo vigyázás, a soó distracto-
rok felet val o inspectio, egyszoval minden a penzrül valo disposition ki-
vül. Minden penz peniglen ad eassam menne be; ezek allat valo tisztek-
nek instructio adassa lenne a részeké, minden továb valo dependentia
nélkül a Cammarátol. Hogj ha peniglen a Cammara valakit állitana vi-
gyázonak arra, hogy töb soót kelletinél ne hozzunk- s ne adgjunk el,
hogy azt a császár commerciumát közönségessé ne tudgjuk és a soot
rendinél fel1yeb ne adgjuk, az országot peniglen a sooból meg ne fogyat-
koztassuk, azt mi nem ellenzhettyük, de másként mi pénzünkben magat
ne ingeralya; mind ezeket öszve igazitvan, apalatinalis parsal s egye-
beket is, midőn a Cammaranak be adgjuk, ottan Nagyságtok per state-
tam vel expressum tudosittyuk alázatossan. Communikáltuk a dolgot
méltosagos groff uramnak és a mennyiben eő Nagysága elméjét adgja,
arra igyekszünk, hog] mentol hasznosabban védgjuk ezt a s06 dolgot jó
rendben. Most egyéb occurentiaink nincsenek, hanem orankent varjuk
az erdélyi conferentiat, amelly altal a kivetsegnek resolutioja atmasi-
naltassék, szorgattjukís miis quantum per nos stat. Ezzel Isten oltalmába
ajánlva Nagysagtokat, maradunk Nagysagtok kötteles és alazatos szolgai

Viennae, 20. Marty, anno 1697.
Kalnoky Samuel sk.

Szentkereszti András sk.
Heutter Benedek sk.

Zako Gyergy sk.

Kettészakadt Ievélpapíron, pecsét nyoma nélki.ll.
OL. M. N. M. törzsanyag 1697. no. 8.
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399.

1697.111.31. Kassa. Kivonat a kassai administratio bevételeiből, az 1697.
első negyedéból:

Perceptio ex censu Graecorum et Judaeorum fl. 520. d.

OL. Litt. Camerse Scepus. rsz. 1220. p. 44. (1697. [un, 6. jelentés melléklete.)

400.

1697. IV. 2. Bécs. 1. Lipót a Magyar Kamara panaszára megtiltja a ma-
gyarországi zsidóknak és nemzsidóknak, hogy az új ezüstpénzeket össze-

vásárolják és beolvasszák.

Leopoldus Dei gratia electus Romanorum rex, semper Augustus ac
Gerrnaníae, Hungariae Bohemiaeque etc rex. Prudentes item ac Circum-
specti Fideles nostri dilecti!

Demisse repraesentari fecit Maiestati nostrae Camera nostra Hun-
garica, reperiri nonnullos tam christianos quam Judaeos, qui privati lucri
causa quinquennarios seu modernos septemdecim cruciferarios, ponde-
rosiores diligentissime conquirunt eos; denique in massam fundunt, ac
per hoc non solum magnam a moneta nostra Caesarea aversionem cau-
sant, verum et cursum eiusdem in valore integro difficultandi, imperio et
aliis provinciis nostris non levem praebent occasionem, si quidem rema-
néntes expost quinquennarii, etiam ad debitum unius mareae numerum
pondus integrum nunquam sunt, vel ex eo adaequaturi, quod impossibile
esset, quamquam petiam, aequalis ponderis cudere, sed necessaria illa,
quae ponderosior est, leviorem supportare deberet; ac proinde sine evi-
denti praeiudicio unius ab altera segregatio neutiquam fieri posset.

Cum itaque necessitas exigat, ut similibus bono publica valde praeiu-
dicionis attentatis praemature obvenietur, et etiam in coeteris provincils
nostris haereditariis culpabilis eiusmodi monetarum conquisitio, prout et
fusio earundem sub poena confiscationis vel etiam corporis inflictivam,
severissime sit interdictam, sed ne quidem domibus nostris monetariis
fusum quoddam argentum emere vel evehendi facultatem dare licitum
esset.

Idcirco vobis harum serie clementer simul ac firmiter committimus
et mandamus, quatenus omnibus viribus in id incumbere velitis, quod
perniciosa haec quinquennariorum vel aliarum etiam monetarum nost-
rarum exquisitio et fusio omnimode impediatur, exquirentibus vero et
fundentibus strictissima praeinsinuatae confiscationis vel etiam corpo-
ralis poena infligatur. Facturi in hoc rem bono communi proficuam et
nostram quoque hoc in passu benignam ac seriam voluntatem rite adim-
pleturi. Vobis reliquo gratia nostra Caesarea atque Regia benigne pro-
pensi manente.
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Datum in civitate nostra Vienna Austriae, die secunda rnensís Ap-
rilis, anno millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo.

comes Franciscus Ked m. p.
Joannes Domaniszky m. p.

Papíron, papírfelzetes zárópecséttel.
OL. M. N. M. törzs. 1693. - 1.

401.

1697. IX. 30. Kassa. Kivonat a kassai administratio bevételeiből az
1697. év harmadik negyedében:

Ex Censu Judaeorum fl. 40.

OL. Litt. Cam. Scepus. rsz, 121l1.p. 72. (NB. Az 1696. évi jövedelemkimuta-
tásban a zsidó adó még nem szerepel.)

402.

1699. VII. 2. Oroszvár. Az Oroszvári Zichy-uradalom jegyzéke a zsidók
adójával kapcsolatos bérszerzésekról.

Az egész 1698 esztendőbeli 4 kantorra tartoznak asidok
Az idei 1699 beli esztendőre, félre, uy eszteridőtül

fogva tartoznak meghint
es igy tartoznak 1. Janum' 1698, másfél eszt.endeig, mai

napig

Erre adott a sido biro 1698. 26 Martii az szamadasokra
die 5 Augusti 1698 bizonyos partekaert, szattyanokert

es posztokert
11. Decembris a sido uvegesnek Sz. Miklosi ablakokert
25. Septembris ezen esztendőre külömb féle arukert
8. Juny het talok alá valo on abroncsokert

12. Novembris megent bizonyos partekaert
13. Augusti fejer vaszonyert
Anno 1699. 13 January ket tabla roka mál es ket rét

posztoert
Ezen a telen a sido üveges itten Oroszvarott ablakokat

foltozvan
20. february Barkoczy perizehez adott kész penzt

3:W

f. 207 d. 50

115 50
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28 67
10
51 38
19 621/2

14
17
32 50

5 97
100
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Ezeken kivül adott quietancia nelkül egyszer is másszor
is, mind a szabonak, mind penigh a leanyoknak:

Juliannanak fejer ezernat
szabonak kek ezernat
item harom szattyan bőrert 2
husz vesző kapcsokert
item husun kilenc uj parna hajat 5
a török sido hazahoz adott 10000 moor teglakra 10
egy könyv papirosert
negy ref korona zöld rasaert 5
Liszlinek adott ezernat
kis aszonnak 2 lat sárga selymet 1
tavaly esztendőben egyszeris másszoris adott tehen

es borju husul 26 fontall, tészen 1
item 1699esztendőn parna hajert 2
az biro veje 7 végh csipkét adott es 16 garatára borju hust 19,------:~---=--=---

Summa kit adott a hat kántorra mai napigh f. 332

Es igy adott többet be mind a hat kantorra, győnne f. 9. d. 82, mellyet
az meszarszekbeli adójaba bélé tudtunk, melly volt ket esztendőre 16 f.

Actum Oroszvar, die 2 July anno 1699.

d. 20
25
20
80
80
50
15

20
50

54

80
d. 82

OL. Zichy zsélyí It. f. 24. et C. no. ll. (-W.)

403.

1700. A szarvkői urada lom megszerzése érdekében különböző kölcsönö-
ket vett fel Eszterházy:

Capitalia propter Dominium Hornstein levata. " ltem defalcandi,
quos Judaeus Bertheimber a d. Gudeno ex supradictis Capitalibus per-
cepit fL 21.000...

OL. Eszterházy hg. lev. Rep. 111. fasc. A. n. 31.

404.

1700. l, 19. Bécs. L. Lipót a magánosokat a nyers-arany s -eziist vásár-
lástól eltiltó Erdélyhez intézett rendelete, egyúttal eltiltja a zsidókat

és görögöket a nemesfém bányák közelében való tartózkodástól.

Leopoldus divina favente clemeneia electus Romanorum imperator
stb. fidelibus nostris illustribus, spectabilibus, magnificís, generosís, egre-
giis et nobilibus, prudentibus, item ac circumspectis sincere nobis di-
lectis consíliariís nostris regiis Trannsylvaniae, supremis et vice comi-
tibus, iudicibus, viceiudicibus nobiliumque quorumvis comitatuum sup-
remis item et vice capitaneis, iudicibus, víoe iudicibus regiis, quorum-
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cumque sedium Siculicalium magistris, insuper CIVIUmregils primariis
et sedium iudicibus villicis, reliquisque senatoribus quarumlibet sedium
districtuum ac civitatum nostrarum Saxonicalium, aliisque quibusvis
populis et incolis ac inhabitatoribus, sic et peregrinis, quorumque no-
mine ditione nostra Transylvania constitutis et commorantibus, quorum
interest, salutem et gratiam nostram Caesareo-Regiam.

Relatum est maiestati nostrae, qualiter campsio auri et argenti vivi,
quae omni lege et iure summa principi in Transylvania competit, in eam
incident corruptionem, ut fortiori indigeat remedio. Quod sicuti in bono
ordine vel maxime situm, ita ex eo haud dubie efficaeius futurum sit.
Hinc idem subsequentibus punctis comprehensumad universarum prae-
fatorum volumus, ita prout sequitur notitiam pervenire:

l-mo. Dictam campsionem auri et argenti vivi, tamquam propriam
et maiestati nostrae solum competens Regale, a die prima mensis No-
vembris anni domini millesimi sexcentesimi nonagesimi noni inchoando,
nobis reservavimus ac clementissime iussimus, ut hoc fine quidam certi
per cameram nostram caesaream aulicam constituantur, quibus Guber-
nium nostrum regium Transylvaniae pro exigentia necessitatis in omni
emergenti casu assistere tenebitur.

2-do. Innotuit nobis certo clandestinas auri et argenti vivi emptio-
nes et venditiones adeo per abusum acrevisse, ut nisi seria eorundem in-
hibitio fiat, pretiosum Regale nostrum pessum iturum certum sit. Cui
malo ut obviam eatur, medelaque feratur (siquidem poenae huiusmodi
transgressioribus in legibus patriae praescriptae nimis exiguae et de-
biles sunt) et ut tale iam ferme inveteratum malum funditus evertatur,
huiusmodi clandestinis negotiationibus aeriorem praefigi poenam statui-
mus, et ideo fisco nostro iterum esto, eiusmodi clandestinis auri et ar-
genti vivi emptores et venditores, praeter confiscationem corporis de-
Heti, apud illos reperti, ulteriori multa quadrupli et dum secunda vice
deprehensi fuerint, pro qualitate delicti et circumstantiarum, tamquam
violatores et comptemptores sanctionum et mandatorum nostrorum eae-
sareorum, poena arbitraria corripere.

3-tio. Quae poenarum diversitas (cui accidit confiscatio molarum) ad
illos quoque extendetur, qui aliis suas molas elocant et aurum ab illis
furtive aut ad carneram campsionis non transmittant vel transmitti non
curant, nec permittunt.

4-to. Inhibemus Haebreis et Graecis sub gravi et irremissibili
poena, ne in locis vicinis, ubi auri et argenti vivi fodinae sunt, commo-
rentur, et si qui illorum de clandestinis eiusmodi negotionibus convin-
cerentur, poenam in corpore et sanguine luant.

Datum in civitate nostra Viennae Austriae, die 19-a mensis Janua-
rii anno domini 1700 regnorum vero nostrorum Romanorum 42. Hunga-
riae 45, Behemici 44.

Leopoldus stb. L. S. Comes Samuel Kalnoky.
Ad mandatum sacrae Caesareae regiaeque maiestatis proprium:

Andreas Sz. Kereszti
OL. Erdélyi Gubernium: Polit. 610.
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405.

1700. április 6. A szentmiklósi uradalom urbáriuma (készült 1699-ben).

Szent Miklós: Observatio. Valamikor sido avagy más rend béli em-
ber arendaban nem, az adon kivül valo proventusokat az fellyeb meg
irt modalitas szerint tartoznak a dominus terrestris számára fizetni,
most penig bizonyos nevü sido arendaban birja ezeket, ugy mint a szent
miklóssy vámot, száraz korcsmat es malmot, also verecskej vámot, korcs-
mát es zavatkai korcsmát in et pro f. Ungaricalibus 160, sub dato 22.
Decembris 1699. alkudván, azért száraz korcsmaért fel tett adobul f. 16.
defalcálván, marad az ado a falu censussaval edgyut f. 69. 92 d....

Vam itt egyéb nintsen száraz vámnál, mellynek proventussa per
annum boldogh üdőben volt circiter f. 100, most bírja arendaban a sido
(a mint fellyeb iratott, folio 12.), ser, palinka korcsmával, a mint Podhe-
ringben iratatot in f.

Szollyva: Malom az ur számára itt egy vagyon, a bisztrai patakon egy
bokor köre forgo. A molnár benne eötödös, heti kenyérre rendeltetett,
mixturae vam fél véka, vasat, követ az kóz vambul vesznek. Diszno hiz-
lalassal tartozik a molnár per annum 1. Most ennek a malomnak a pro-
ventusat a sido arendaban tartya, ad per annum a földes urnak f. Unga-
ricales no. 40.

Alsó Verecske: Vam. Ezen faluban a melly vám vagyon, a mint re-
ferállyák hittel, megh arendaban a sido nem birta, a tisztek ugyan
arendában szokták volt el adni másoknak ad minimum in f. 25, mostan
pedig a sidonál arenda alatt vagyon, a mint Szent Miklóson annotálta-
tott.

MGkatIv Ferenc: Urbáriumok. XVI.-XVII. század, Bp., 1959. 565, 566, 572,
594.

406.

1700. V. 25. Gyulafehérvár. A gyulafejérmegyei zsidó hitközség 1000
arannyal kezességet vállal a hamis pénz forgalomba-hozásával vádolt

Zsidó Márton nevű köröspataki zsidóért.

Anno 1700 die 25 May Fejér vár várossában, leven egy Sepsi szé-
ken Köröspatakon lako Sidó Márton nevü Sido holmi rosz penzeknek eö
nála találtatása miatt fogva, de minthogy dolga el nem igazitathatolt, a
méltóságos Regium Gubernium az egész Fejérvár Sido companianak
mellette lött instantiáját a közelebb következendő ország-gyűlésig kezes-
ség alat elbocsátatta úgy, hogy az akkori ország gyülésin a kezessek sis-
tállják, ha pedig nem sistáltak, eo facto ezen megirt Sido Compania a
méltóságos Gubernium ezer aranyat exequáltathasson, exclusis omni-
bus iudicii remediis.

Lötek azért ezen fen meg irt Sidó Mártonért kezesek sub modis et
conditionibus praemissis ezek, úgymint:
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1. Sintron Dániel Compania birája
2. Sintron Joseph
3. Kalbo Abrahán
4. Keny Mojzes

5. Zavára Mojzes
6. Sintron Abraham
7. Leb Mihállj
8. Hirs Evhranicz

magok és az egész companiabeli sidoknak képekben, kezeket bé adván
minekünk, magokat obligálák a fen meg irt conditiok szerent ezen ke-
zességre, melljet mjs sub sigillis nostris usualibus fide nostra mediante
pro futuro testimonio meg irtuk és exhibealljuk.

Datum anno, die locoque ut supra.

P. H. Joanries Thorockai de Thoroczko Szerit György
es Stephanus Gidofalvi

Tabulae Regiae in Transylvania iudices, scribae
ac generalis notarius.

P. H.

OL. Erdélyi Guberniurn. Polit. 670.

407.

1700. VI. 20. Az Oroszuár-i urodalom kimutatása a zsidók fizette adóról.

1699. Sz. Mihaly és karácsony kántora a SIdoknak.
tészen

1700. Sz. György kantora tészen
és így 3 kantorra tartoznak

Erre adtak be
1700. 21 January adtak le partekát
1699. 7 Augusti adott
1699. 25 Novembris esmét

26 January
1699. 20 July esmét

uvegesnek
item minden féle aprolékos partékát

Dan 2 Juny bringt widerumb gelt

Költ Orosvar die 2 Juny 1700.

OL. Zichy zsélyí It. f. 24 2t C. no 11.
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f. 115 d. 50
57 75
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173 25

28 81/2
20 60
32
26 25
18 50
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408.

1700. XI. 9. Szarvkő. A szarvkői uradalom. inventarium(( szerint egy ház-
ban 20 zsidó lakik.

Neufelt-en: "Alda befindet sich ain Herrschaff liche oder Edl Hausz,
werinnen derruahlen 20 Paar Juden wohnen ... "

OL. Eszterházy hg. lev. Rep. ll. fasc. A. n. 32.

409.

1702. V. 6. Az erdélyi rendek a közterhek tárgyalásánál sérelmezik,
hogya kereskedésset foglalkozók, köztük harmadik helyen a zsidók is,
kiváltságaik alapján nem veszik ki részüket jövedelmeik arányában a

közteher-viselésből.

... Porro confidenter iste Dominatio Status illustrissimum dominum
comitem Seean rogant, ne ipsis obstaculum ponaturaliquod., in certae
diversarum nationum nimirum Graecis, Armenis, Judaeis, Raseianis et
id genus aliis, etiam non exclusis dominis Germanis, si forte t.ales aliqui
reperirentur quaestoribus, sedern fixam: domum nempe vel hospitium ha-
bentibus, impositae contributionis puncto (non loquimur de mercatori-
bus mere tantam transeuntibus) his rationalibus. Leges et consuetudi-
nes semper practicae ostendunt, quod. tales mercatores ultra id, quod in
aerarium annuatim dare solebant, ad publices etiam Regni necessita tes
iuxta proportionem facultatum suarum concurrere debebant, super quo
videatur compilata constitutio et alii articuli Regni ...

Albae Juliae, 15~a Maji 1702. Obligatissimi servi
Gubernium et Status ac Ordines Transsilvaniae

comes Georgius Banffi m. p.
comes Stephanus Apor m. p.
comes Nicolaus de Bethlen m. p.

OL. Erdélyi Gub. Polit. 670.

410.

1703. ma1uS 31. Gyulafehérvár. Vajda hunyad város vizsgálati jel'entése
Georgius Farkas vajda hunyadi arendator zsidó javairól.

Én szolgája lévén Farkas György úrnak, tudom bizonyosan, hogy
Fejérvárott lakó Mojszi nevü Sidónál el menetelének előtte circiter két
héttel hagyott Bécsi Apprólék Gyöngybül, pántlikábul és egyébbül álló
marhákat, az minthogy nekem mondta is ilyen szókkal Mojszi Sidó: Én
vásárlottam Farkas György uramtól mintegy két száz forint érő portéká-
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kat (de meg nem compultalta) illyen formán, hogy mikor meg jönne
Farkas úr, meg fizessék őkeimének ...

OL. Erdélyi Fisc. Lt. VI.

411.

1710. A pozsonyi káptalan vizsgálata a kuruckorban zsidóknál elrejtett
pénzekről:

,,14. dictus Paulus Rado habuit depositam cistam Jaurini apud Ju-
daeum Isac Hirschl vocatum" ... cista autem cum reliquis rebus (ruha
és fehérnemü) mansit apud Judaeum", a pénzt már elvitték a cornmissa-
riusok.

OL. N. R. A. fasc. 10. n. 3.

412.

1710. A kalózoktól elfogott Jószéf Budun budai zsidó kiváltásához hozzá-
járulnak a londoni zsidók is.

For what given to Joseph Budum (!) for the said misva. L 5.

R. D. Barnett, Transactíons of the Jewish Hístorioal Society of England.
XX. 1964. 42. A [egyzetben Budum hibásan van azonosítva Posennal,

413.

1713. február 21. Bécs. Öedt János Kristóf grófnak, mint a császan es
királyi egészségügyi tanács elnökének utasítása, mellyel Moson, Sopron,
Vas és Trencsén megyék, valamint a Csallóköz és a Szigetköz lakosságát
felmenti a pestis miatt rájuk kimondott zárlat alól és megengedi nekik
az Ausztriába menetelt, de ez az engedély nem vonatkozik a rácokra, a

zsidókra, a koldusokra és a kóborló svábokra.

Instruction, nachdeme vermög eingeloffenen nachrichten die leydige
contagion in dem königreich Vngaren fast durchgehents nachgelassen,
gleichwohlen aber ein und andere orth und comitat annoch entweders
inficirt oder verdachtig, andere aber denen verdáchtigen comitaten und
orthen sehr nahe gelegen, alss hat eine in sanitets sachen verordtnete
hoff-cornmission nach vnterschiedt der gefahr mit allergnedigister kay-
serlichen approbation einige comitat jedoch unter gewissen und nachts-
folgender praecaution der bisshero zu machen gehabten contumaz völlig
befreyet, andere aber die vorgeschriebene contumaz-zeith nach be-
schaffenen vmbstanden Iimitirt, undzwarn:
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1-0 seint die einwohner dess Wiselburger, Öedenburger und Eisen-
burger comitats, wie auch der grosen und kleinen insul Schütt, inn-
gleichen dess jenseiths der Donau gelegene Trenschiner comitats ohne
einzige contumaz doch dergestalten inzulassen, daz sie ...

5-to seint von dieser erlaubnuss ausgenommen alle Raitzen, juden,
betteler, auch die herumb vagirende Schwaben, welche, sie mögen
gleich herkommen, wo sie immer wollen, wan sie auch schon mit passen
versehen warn, keinerdings in diesse ÖSterreichischen lande einzulas-
sen ...

Actum Wienn, den 21-ten Februarii anno 1713.

Johann Christoph graff von öedt manu
propria, der Römisch kayserlichen, auch zu
Hispanien, Hungern und Böheimb königli-
chen mayestat cammerer, nieder-österreichi-
schen regiments rath und pro tunc praeses
consilii sanitatis.

Soproni városi levéltár, Lad. XXIV et Y. fasc, 15. nr. 1084. számnál található
melléklet.

414.

1713. VIlI. 11. A gyulafehérvári hiteshely Ill. Károly parancslevelére
átírja Kohen Illés erdélyi zsidó bíró részére a zsidóknak Bethlen Gábor-

tól kapott kiváltságlevelét.

Nos requisitores literarum et literalium instrumentorum in sacristia
sive conservatorio capituli ecclesiae Albensis Transsilvaniae repositarum
et locatorum ac aliarum quarumlibet iudicíariarum deliberationum, le-
gitimorumque mandatorum regalium executores damus pro memoria
per praesentes, quod pro parte et in personis egregiorum Mosis Kohen
iudicis et Eliae pariter Kohen iurati Companiae Hebraicae ac reliquorum
universao Companiae Hebraicae commembrorum in Transsilvania com-
morantium exhibitae sunt nobis et praesentate literae Sacratissimae
Caesareae Regiaeque Maiestatis requisitoriae, sub sigillo eiusdem Regiae
Maiestatis in haec verba:

Carolus dei gratia electus Romanorum imperator, semper augustus
ac Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae etc. rex. et archidux
Austriae et Transsilvaniae princeps fidelibus nostris egregiis et nobili-
bus requisitoribus literarum et literalium instrumentorum in sacristia
sive in conservatorio capituli ecclesiae Albensis Transsilvaniae requisi-
torum et locatorum ac aliarum quarumlibet iudiciarum deliberationum,
legitimorumque mandatorum nostrorum regaliúrn executoribus nobis
gratis, gratiam nostram Caesareo Regiam.
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Exponitur maiestati nostrae in personis egregiorum Mosis Kohen
iudicis et Eliae pariter Kohen iurati Companiae Hebraicae iuditione
nostra hac Transsilvanica ubicumque locorum nominantur aut nostra in
civitate regia Alba Julia commorandorum et existentium, nonminus reli-
quorum quoque eiusdem universae Companiae Hebraicae commembro-
rum, qualiter iidem paribus universarum literarum donationalium, in-
scriptionalium, compositionalium, transactionalium, consensualium, con-
firmationalium, introductorialium seu statutorialium et superinde rela-
torium fassionalium, venditionalium, emptionalium, concambionalium,
ammonitoralium, certificatorialium, avocatorialium, adiudicatoríalíum,
sententionalium, executionalíum, inhibitionalium, prohibitionalium, con-
tradictorialium, protestationalium et metalíum ac aliarum quarumlibet
totalium vel integralium, causalium ut et privilegiorum universorum et
quorumlibet a divis quondam ditionis nostrae Transsilvaniae regibus et
principibus iisdem perbenigne concessorum et elargitorum, eosdemque
quovis titulo concernentium et tangentium in sacristia seu conservatorio
riostro repositarum et locatorum ad praesens plurimum indigerent,
esseritque summe necessarie pro iurium tuitione suorum. Pro eo vobis,
harum serie committimus et mandanus firmiter, quatenus acceptis prae-
sentibus, statim véstras praescríptas in sacristia seu conservatorio vestro
repositas et locatas diligenter requirere et reinvenire, requisitarumque
et reinveritarum tenor in transsumpto literarum vestrarum sub sigillo
vestro eisdem exponentibus extradare modis omnibus debeatis ac tenea-
mini, caveatis tamen ne fraus aut dolus hac in parte eveniat aliqualis.

Datum in prossessione nostra Benczencz, die tertia mensis Augusti.
anno millesimo septingentesimo decimo tertio.

Quibus sic receptis nos mandato S-ae Suae M-tis in omnibus uti te-
neremur, obedire et satisfacere volentes, universa capituli huius nostri
prothocolla, literasque et literalia instrumenta, necnon regesta cuncta
denique transumpta literarum in conservatorio nostro diligenter inves-
tigando et expendendo, tandem post diligentem investigationem nostrarn
reinvenimus literas quasdam privilegiales serenissimi quondam princi-
pis Transsilvaniae Gabrielis Bethlen Judaeis Constantinopoli in Trans-
silvaniam advenientibus indultas, quarum quidem terror et verbalis con-
tinentia sequitur in hunc modum:

(lásd Bethlen Gábor 1623. [un, 1B.-ikiváltságlevelét)
Nos itaque sic requisitarum et reinventarum literarum privilegia-

lium tenorem, non abrasarum, non cancellatarum, nec in aliqua sui
parte suspectarum, sed omni prorsus vitio et suspitione caventium, de
verbo ad verbum, sine diminutione vel augmento, vel variatione aliquali,
praesentibus nostris inserentes in transumpto praesente, sub sigillo
nostro capitulari authentico, antefatis exponentibus iurium ipsorum fu-
tura pro cautela, fideliter et conscienciose extradanda, duximus pariter
et concedenda communi iustitia et aequitate suadente, legeque regni
permittente.

Datum die undecima mensis Augusti, anno domini millesimo sep-
tingentesimo decimo tertio.
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A lap alján jobb felől: Lecta, correcta et collata per eosdem requisi-
tores, m. p.

Papíron papírf'elzetes pecséttel.
OL. Erdélyi fiscalis It. VI. b. 1. - A.

415.

1713. Scacchi Ferenc vasvarz főesperes Rohoncon egyházlátogatást
hajtván végre a zsidók számát 400-ban állapítja meg.

4-o. Parochiae arnbae Rohonzienses una Germanica, alia Croatica,
quae habet filialern possessionem Csaita. Hec Creatica habet animas
750, ex quibus catholicae sunt ferme omnes exceptis 30. Notandum hic,
quod utraque hec parochia per luem contagiosam, quae in eis valde se-
viit, populo valde minorata fuerit, quae tamen modo in dies angetur.
Germanica vero parochia habet universim numero 1500, quarum catho-
licae sunt 490, reliquae vero Lutheranae. Sunt item Hebrei ad numero
400.

Házi: Die kanonische Visitation des Stefan Kazó archidiakon von, Eisenburg-
Vasvár etc. 234.

416.

1715. Ill. 29. Pozsony. Zichy Károly gabonát ad el a Kincstárnak Hirschl
Izsák-on keresztül.

An heudt zu endgezetzten dato, ist zwischen ihro hoch gráflichen
Gnaden den hochgebohrenen Herrn Herrn Karl Grafen Zichy von Vá-
sonkő etc. an einem, dann den Isak Hirschl Oppenheimberischer bestöll-
ten Juden anderten Theils, nachfolgende Contract aufgericht und ge-
schleszen worden.

Erstlichen. Versprechen hochwohlgedaehter Herr Graf innerhalb
vier Wochen frist, besagten Isak Hirsehl zum Kaiserischen Proviant
Mehl in Altenburgen Maas zwölf hunderth Metzen Gutes ohnmangel-
bahr und gereehtes Getrayd, den Metzen zu zwey und dreiszig Gro-
sehen gereehnet, dann acht hundert Metzen Waytzen zu drey und drei-
szig Groschen den Metzen gerechnet, und dieses in einer Summa auf
zwey tausend Metzen erwaehsendes Quantum bis Gönyö in Comorner
Gesehpannsehaft liegend, auf cugner unchosten wölligen zu lieffern und
damit ehestens einen Anfang zu maehen. Ingleichen

Andertens. Versprechen vor wohlgedachter Herr Graf auszer obge-
setzen Quanto, bemehlten Isak Hirschl in eben obbesehriebenen Hunga-
riseh Altenburger Mass, annoch anderer zwölf hundert Metzen Waytzen,
den Metzen in fünf und dreiszig Groschen gerechnet, ohne Liefferung
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und also fernerer Unkosten, auss den herrschaftlichen Traydt Kasten
ausz folgen und abmessen zu lassen. Dahingegen

Letzlichen. Erbieth ich obernennter Juden Isak Hierschl, nach
wohlgezogener Liefferung auch nach Empfang des letzten Quanti, al-
soglich in guther überall gangbahrer Kaiserlichen Muntz ohne Abgang
Paar und in einer Summa zu érlegen und zu bezahlen.

Dessen zu Urkundt seind zwey gleichlautendes Exemplaria aufge-
richt und jeden Theill eines unter des anderen Fertigung zue gestöllt
worden.

Actum Preszburg, dem 29-ten Monath Mertzen des 1715 Jahrs.

1~~~~~N~l~~'t·~pl~~'~N' rN 'to~~l'toWl'~'W~~~~ml'~N~W'~:1pNt~N
L. S.

OL. Zichy zsélyi It. 21. rsz. fasc. 24 et C. no. 15. (34-35.)

417.

1715. április 21. Pozsony. Köppich Abrahám, Jakab és Mózes zsidó test-
vérek azzal a kéréssel fordulnak a nagyszombati tanácshoz, hogy királyi
kiváltságlevél birtokában engedjék meg nekik a városukban való le-

telepedést minden jót ígérve.

Inclyte magistratus !
Perillustres, spectabiles ac nobilissimi, generosissimi domini, domini

nostri ac patroni nobis honorandissimi!
Vobis perillustribus, spectabilibus ac nobilissimis dominationibus

vestris nostra privilegia novissime a nostra sacratissima caesarea re-
giaque maiestate propter nostra servitia praestita, accepta per dominum
magnificum et liberum baronem Gabrielem Talovay fuerunt producta,
sine dubio illa a vobis summa respectu fuisse accepta, responsio etiam
per istum dominum magnificum nobis fuit trans missa hoc modo sonans
scilicet, quod inclytus magistra tus est pronus ad nostri augustissimi im-
peratoris mandatis parendum, sed quia libertas totius communitatis agi-
tur, res fuit sic dilata usque diem secundarn Paschatis, ubi omnes con-
gregabuntur, etiam illustrissímus dominus commissarius imperialis ad
restaurandum magistratum aderit, quocum rem remetiri volunt, qualem
responsionem grato animo accepimus, spe fretí etiam vivimus optimam
nos ab illis resolutionem adepturos, a nostra parte talibus promissis in
aliquam justam et aequam conventionem et accordam inituros, penes
haec sumus hujus animi, quod nulli velimus esse molesti, nulli pereg-
rino judaeo receptum dare, ne vestra privilegia ledantur, sed tantum
paucis hominibus ab inclyto magistratu specificandis nostram quaestu-
ram et negotia exercere et si licentiam nostris uxoribus et prolibus ha-
bitandi habeamus, tamen in isto passu vos perturbare nolumus, e contra
unumquemque in sua necessitate juvare, bona pretio vendere et praeser-
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tim inclyto magistra tui tempore necessitatis succurrere. Et si nostra
intromissio aliquibus erit damnosa, quot sunt tales 5 vel 6, sumus non
solum millionibus animabus indemnes, sed etiam utiles, praesertim mag-
natibus. In consumendis propriis suis proventibus vestra privilegía no-
lumus laedere, possunt nostrum ratione mánere salva, sed nobis dedit
noster augustissimus imperator praerogativam, non aliis. Videamus
Viennae et in Austria, ubi etiam judaei fuerunt delegati, tamen propte!'
salutem regnorum, multarumque communitatum tam tempore belli,
quam pacis fuerunt recepti, pulcherrimis characteribus donati, optimis
tutelis et praesidiis gavisi, religioni nolumus esse offensi, contirienter
volumus vivere, sacro capitulo in omni occasione serviré. Videamus Ro-
mae, ubi est summus pontifex, summum est ibidern religionis exercitium,
tamen milleni tollerentur judaei, quare propter servitia ab illis praestita
et praestanda etiam nos speramus fore, ut inclytus magistra tus de-
monstrando suam sacratissimae caesareae regiaeque majestatis mandato
obedientiam et considerando omnia allegáta nullam amplius faceret
difficultatem et nos ad conventionem ineundam vocaret et semper in
summa devotione perrnanebimus.

Ejusdem inclyti magistratus, vestrarum dominationum perillust-
rium, spectabilium et nobilissimarum :

Posonii, die 21. Aprilis 1715.
servi obedientissimi Abrahamus, Jacobus et Moyses Köppich judaei et
uterini fratres.

Kívül: Libellus supplex judaeorum ad civitatem hane semet illo-
care peteritium.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 235-8.

418.

1715. IV. 24. Oroszvár. Zichy Károly bérbeadja az oroszuurz zsidóknak
évi 350 rénus frt.-ért a Lengyel··i udvarházat.

Zu vernehmen, dasz auf anstandiges anhalten und unterthöníges bit-
ten der allhier in Markt Carlburg, unter meinen Schutz und so genand-
ten Lengyelischen EdI Hoff wohnenden Juden Gemein, wegen ihres
ruhig verbleibens und kunftig ein jahrlich reichendes Zinses, mich da-
hin entschlossen undt f'olgendermaszen mit 'ihnen eins werden.

Erstlich. Damit bemehlte Juden Gemein beszer unterkommen sich
mit wohlhabenden Juden vermehren und folglich ihrer Handelschaft
desto fuglicher vorzustehen und dieselbe nutzlicher treiben mőge, so
habe derselben nicht allein die Erlaubnus ertheillet in obgernahl-
ten Hoff die Wohnungerr zu verrnehren, und solche zu ihren in
meinen Waldung befindliche Bau Holtz zu fuhren zu lassen und zu Be-
förderung solches Gebaude zu gelegener Zeith, und auch die Tag- Wer-
cker von meirien Unterthanen nach Nothdurf zu geben, und der ge-
stalten obgedachten Juden mit der Robath vorhiltlich zu sein nichts
desto weniger.
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L. S. Graf Karl Zichy m. p.

Anderst. Wiel diser austruckliche Caution Bedingnus bei gesetzter
haben, dasz ich die auf, solch ihr ebbedeuther maszen Iührendes Gebau
auf wendente Unckosten keines weges entgelten oder irgend kunftig
hin, von dem jahrlichen Zins abziehen, oder aber auf ein und andern
wegen jemahlen guth machen und bezahlen werde oder wolle. Dahin
gegen aber

Drittens. Da sich etwann ein unverhoffter Fan einiger feyer
Brunnsts oder Sturm windes (da var Gott seye) sieh ereugnete, wodurch
der Hoff und zwar das alte Gebay in schaden küme, als dann ein solch
nöthiger Reparation wie auch andere dergleiche Flick werde, so dort
und da in den alten Gebaw vonnőthen, nicht die Juden entgelten oder
buszen, sondern der Herrschatt solle gebuhren die unkosten zu tragen,
und folglich das von seithen der obgemehlten Gemein auszgelegte Geld,
erkandnus verstandig Handwerks leuthen, von den jahrlichen Zins ab-
gezegen und ihren zu erfertígen,

Letzlichen. Zu mahlen ein solch obgemehlt Juden Gemein des
herrschartlichen Schutzes und Protestion sambt ihren Kindern und
Nachkomblingen auch Haahschaften versichert, als haben sie auch dar-
gegen versprochen zu der Herrschatt drey hundert fünfzig Gulden R.
zum jahrliches Zins auf zwey Terminen, nehmblich auf kunftig Fest
Georgii (welches auoh der Anfang des Zins und Gaaben seye) ein hun-
dert fünf und siebzig Gulden; dann auf Michaily mehrmahlen ein hun-
dert fünf und siebzig Gulden, unweygertlich Paar und richtig zu be-
zahlen, 'und der gestahlten auch künftig hin, solch ihren pactierten Zins
und Gaben .alle Jahr zu entrichten.

Zu wahrer Urkund mehrerer Versicherung ist meine hirunter ge-
stöllte Fertigung so geschen Carlburg, den 24-ten Aprili des 1715.·

OL. Zichy zsélyi It, rasc. 24 et C, no. 14. (317-38.)

419.

1715. július 18. Nagykosztolány. Kochanovszky Adám arról értesíti Za-
firryMihályt, hogy a zsidó kettejüknek csak 4 forint tiszteletdíjat adott,
amivel nem voltak megelégedve. Egyébiránt megtudta, hogy az a bizo-

nyos puszta csak zálogjogon van a nagyszombatiaknál.

Ayánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.
Szolgabiro uramat mégh Kosztolánt találván itt subscribaltottam eö

kegyelmevel azon inquisitiot, de nem contentus a sido discretiojaval,
mivel mind az kettönknek többet nem adot r;tégyforéntnál. Azon dolog-
ban nagy inf'ormatíot vettem most itt Kosztolánt, hogy tudnyilliik:azon
praedium csak in pignore volna nagyszombatiaknál. Megh is neveztik az
embert, kinel vadnak levelek tüle, Ha azert sidoval szembe lehetnék,
megmondanám kicsoda az az ember, nagyon használna recognitio tüle,
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kiben attestalná, hogy non spectat ad Tyrnavienses, sed ad ipsum hae-
reditas et quod iidem sint nisi usufructuarii. Ezzel maradok kegyelmed-
nek

Kosztolán, die 18. Julii 1715.
köteles szolgája Kochanovszky Adam manu propria.
Titulus: nemzetes es vitezleö Zaffiry Mihály uramnak, nekem jo-

akaro uramnak eö kegyelmenek adassék ibi, ubi.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 241.

420.

1715. Nagyszombat város közönsége a királyhoz benyújtott folyamodvá-
nyában azt bizonyítja, hogy Lipót király által megerősített kiváltságuk
értelmében jogosan fogták el a városuk területére lépő zsidókat, kik
helytelenül áHítják, hogy az országúton tartózkodtak volna és azt kérik,
hogy e kiváltságuk háborítatlan élvezetében őket megtartani kegyes-

kedjék.

Sacratissima caesarea regíaque maiestas, domine, domine naturali-
ter nobis clementissime!

Per benignum maistatis vestrae sacratissimae ratione quorundam
judaeorum nuper in territorio nostre civitatis, videlicet ejusdem maies-
tatis vestrae Tyrnavíensis adversus judaeos secundum contenta benig-
narum confirmationalium Leopoldinarum sine fine privilegiato cap-
torum nobis sonans directum mandatum homagiali obligatione, qua
tenemur, humillime accepimus, cujus, ut et inclusorum continen-
tiis intellectis altefatam maiestatem vestram sacratissimam cum de-
misissima nostri submissione in eversionem excellentissimi domini
comitis a Kauniz nomine principum juniorum Liechtenstein tu-
toris et curatoris contra nos porrectae instantiae genuine irifor-
mandam duximus territorium illud seu particulam territorii totius, ubi
iidem judaei capti extitissent, innegabile quidem esset vulgariter Sla-
vonico nomine Mniszke, Ungarico Barát-, alias Varátfölde nuncupatum
Intra nihilominus veras metas et limites ipsius civitatis haberi, immo
fines territorii universalis longe adhuc ultra locum praedictae judaeorum
capturae se extendere plane indubitatum, quod ex ipsa debito tempore
peragenda oculata revisione. si necesse fuerit, dernonstranda loculen-
tissime apparebit, nec juvare hosdem judaeos., quod plaga illa territorii
totalis tali, uti praescriberetur, vulgari nomine vocitetur, sicut enim et
in aliis partibus territorii, quas particulas populus a longa consuetudine
speciali nomine vocare consuevisset, uti nominaretur Volmut taliae ter-
rae, quae tamen et similes plagae intra totale civitatis territorium clau-
derentur, prout metales literae demonstrarent. Via quoque, in qua re-
perti fuissent, non regia et publica, quemadmodum ex parte judaeorum
adstrueretur, sed vix vestigia viae privatae agnoscerentur. Quod porro
in benigno mandato exponeretur, eosdem nimirum judaeos ne territo-
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rium nostrum attingant. in antecessum aurigam suam praemoniusse, id
potius civitati hoc in passu deserviret, eo quod scientes judaei territo-
rium nostrum privilegíalíter esse prohibitum et tamen confisi aurigae
Christiani, uti sibi persuasissent, sinoeritati, semet docti et periculo ex-
posuerunt, quomodo contigit in anno quoque 1693., cum certo similiter
judaeo excellentissimi olim domini comitis Dominici Andreae a Kauniz,
qui pro judaeo suo in territorio pagi Girincsir ad Tyrnaviam spectantis
capto magistratum requisivit, patet ex annexa hic copia sub F, qui ta-
men judaeus non aliter, quam juxta consuetudinem punitus erga inter-
positionem praetitulati comitis demissus fuisset et ideo pro manuten-
tione privilegii in tam magni momenti negotio quocunque tandem modo
per territorium transire volentes, ibique deprehensos judaeos incolae et
subditi civitatis capere, manibusque magistratus sui tradere studuis-
sent, ut per hoc et privilegio contra sanguinem Christianum sitientes
benigne elargito et titulo 12. partis 2. operis Tripartiti satis faciant, eu-
jus privilegii manutentionis monumentum et memoria, tanquam moni-
tor quispiam vivus in certo propugnaculo ipsius civitatis porta judaeica
hodie quoque communiter vocato omnibus transeuntibus ad oculum
manifeste praestaret, ubi adolescens Christianus per judaeos Tyrnaviae
olim crudeliter occisus ex lapide effigiatus ab omnibus circumspiceretur,
de quo immani judaeorum scelere Pomphinius etiam rerum Hungarica-
rum excellens scriptor decadi 5. librorum 4. folio 718. ita traderet, prout
hic in extractu sub litera D. attuleretur, unde privilegium attactum
contra judaeos a modo per totum maiestatis vestrae sacratissimae reg-
num Hungariae, verum et vicina ejusdem regna ac provincias palam et
publice esse nullus dubitare potest. Quod autem civitas isthaec Tyrna-
viensis adversus judaeos e territorio in perpetuum proscriptos et exter-
minatos in continuo usu privilegiorum suorum per observatam consue-
tudinem semper praeextitisset ac in praesentiarum esset juxta admen-
tem altetitulate maiestatis vestrae sacratissimae commissionem, ex be-
nignis confirmationalibus piae et gloriosae reminiscentiae ejusdem
maiestatis vestrae genitoris Leopoldi caesaris sub litera E. apparebit,
hinc in communicato memoriali pro parte judaeorum contionanto quam
illegaliter contraque authoritatem regiam adstruatur, his verbis privi-
legia tanquam equitati contraria, nullisque legalibus rationibus irradi-
cata etc. altissimo vestrae maiestatis sacratissimae judicio humillime
submittimus. Cum tamen privilegiorum nostrorum usus continuus esset
et ideo pie memoratus Leopoldus olim imperator benigne confirmare,
immo respective ampliare dignatus est, quod etiam ulterius manu tene-
reat, defendere volumus. Quam injuriose etiam in eodem memoriali
attingeretur, quod tam singulare privilegium, cujus virtute a duobus et
ultra seculis adversus nefandissimos judaeos semper civitas gavisa Iuis-
set, obsoletum dignoscatur, cum tamen obsoleta privilegia, illa de jure
diceantur, quorum usus vel nunquam fuisset vel dudum cessasset, hu-
jusce autern Tyrnaviensis... quin et hodie vigeret, quem recen-
tissima alterius itidem judaei captivitas strictissime nunc in vin-
culis debendi exemplariter dilucidaret, qui dum duas personas judaeicas
et ita pridem apud nos sane rationalis... datas ad Christianitatern



conversas subintellexisset, civitatem sub praetextu similis conversio-
nis subingressus, easdem personas iterum ad judaeicam perfidiam mul-
tis persuasionibus reducere nitebatur. Leges antiquae ex decretis sanc-
torum Stephani, Ladislai et Colomanni regum de judaeis in Hungaria
permissione commorantibus frustra in eodem memoriali allegarentur,
quia nondum Tyrnavia temporibus eorundem regum exstitisset et post
conditam civitatem sufficit pro eadem lex privata, nempe privilegium,
quod non saltem privata lex de jure communi appellaretur, sed dena-
minationem suam acciperet etiam, quod legern in particulari quoquo
modo privet, neque per hoc in privata publicis regni constitutionibus
praejudicaret, praesertim si in ratione, quae quamlibet legem commen-
daret, fundaretur, prouti allegatum Tyrnaviense privilegium in tali, qua
major esse nequit ratione fundatum haberetur . Proinde ad augustissi-
mum maiestatis vestrae sacratissimae thronum humillime occurrimus
supplicantes de genu flexo, quatenus praedecessorum suorum gloriosae
recordationis Hungariae regum ac recentissime desideratissimi genitoris
sui Leopoldi privilegium nobis benigne elargítum in suo esse relinquere
ac in usu ejusdem firmissime manutenere et contra judaeos conservare
atque praetensione expositum judaeorum negotium et super inde porrec-
tam instantiam seponere clementer dignetur. Quam gratiam et benigni-
tatem maiestatis vestrae sacratissimae humillimis, perpetuoque fidelibus
servitiis nostris remereri studebimus.

Praetitulatae maistatis vestrae sacratissimae hmillimi, perpetuoque
fideles subditi:

N. N. judex, consul, senatores et tota communitas
liberae et regiae civitatis Tyrnaviensis.

Kívül: Ad sacratissimam Romanorum imperatoriam ac Germaniae,
Hispaniarum, Hungariae, Bohemiaeque etc. regiam maiestatem, domi-
num, naturaliter clementissimum humillima instantia introscriptae civi-
tatis Tyrnaviensis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 243--6.

421.

1716. január 11. Nagyszombat. Ill. Károly királya királyi ítélő tábla
egyik jegyzőjének megparancsolja, hogy a nagyszombati tanács kíván-
ságára az általuk megadott ügyben tartson tanúkihallgatást és annak

eredményéről a királyi személynőknek tegyen jelentést.

Carolus VI. dei gratia electus Romanorum imperator, semper Augus-
tus ac Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croa-
tiae, Sclavoniaeque rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, Braban-
tiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, marchio Moraviae, comes Habs-
purgi, Tyrolis et Goritiae etc. fideli nostro uni ex tabulae nostrae judi-
ciariae regiae juratis notariis salutem et gratiam. Expositum est maies-

335



tati nostrae nominibus et in personis fidelium nostrórum egregiorum,
prudentum ac circumspectorum judicis primarii, magístrí CIVIum,eae-
terorumque senatorum ac juratorum civium liberae regiaeque civitatis
nostrae Tyrnaviensis, qualiter iidem exponentes in facto certorum quo-
rundam negotiorum suorum coram clarius et uberius declarandorum
fassionibus et attestationibus nonnullorurn fidelium nostrorum reveren-
dorum, honorabilium, spectabilium ac magnificorum, egregiorum ítem
et nobilium, sed et ignobilium ac alterius cujusvis status et honestae con-
ditionis utriusque sexus, tam ecclesiasticae quam saecularis quoque dig-
nitatis hujus regni nostri Hungariae quorumcunque comitatuum homi-
num, quibus videlicet ea manifeste constarent, ad praesens pro jurium
suorum tuitione plurimum indigerent, esseritque iisdem necessariis ac
proinde iidem exponentes medio tui certam quandam pro parte sui
attestationem seu testium inquisitionem fieri ac celebrari facere vellent
lege regni admittente. Cum autem veritatis confessio fidedignorum ho-
minum testimonia nemini forent deneganda, pro eo tibi harum serie fir-
miter praecipientes benigne committimus et mandamus, quatenus accep-
tis praesentibus erga praefatos universos et singulos reverendos, hono-
rabiles, spectabiles ac magnificos, egregios item et nobiles, sed et igno-
biles ac alterius cujuscunque status honestae tamen conditionis utriusque
sexus, tam ecclesiasticae quam saecularis quoque dignitatis dicti regni
nostri Hungariae quorumcunque comitatuum homines, quos videlicet
praelibati exponentes aut homo vel procurator eorundem ad id speciali-
ter deputandus duxerit nominandos, simul vel divisim constitutos per-
sonaliter accedas, ab iisdemque sub onere solutionis sedecím marcarum
gravis ponderis in generalí regni decretc superinde contento expressa-
tarum, si qui forsitan praesentibus requisiti testimonium veritatis per-
hibere recusarent, per eos, quorum interest. vigore praescripti generalis
regni decreti immediate et irremissibiliter exigendarum tui in praesen-
tiam citatis et accersitis, a spiritualibus siquidem ad constitentiae eorum
puritatem, a saecularibus vero ad fidem eorundem domino deo debitam,
fidelitatemque maiestati nostrae et sacrae diademati nostro regio obser-
vandam qualis ipsis de iis omnibus rebus et negotiis, de quibus videli-
cet nominibus et in personis dictorum exponentium fuerint interrogati,
constiterit certitudo veritatis, suo modo rescias, inquiras et experiaris
meram, plenam atque omnimodam certitudinis veritatem. Et post haec
super hujusmodi fassionibus et attestationibus, dictorumque testium in-
quirendorum nominibus ac rescitae veritatis, universorumque coram te
declarandorum serie literas tandem nostras ad fidelem relationem tuam
coram persónalis praesentiae nostrae regiae in judiciis locumtenente
et consiliario nostro suo modo fiendam testimoniales relatorias sub si-
gillo nostro judiciali authentico apud eundem praeserrtiae nostrae regiae
in judiciis locumtenentem et consiliarium nostrum habito jurium me-
moratorum exponentium futura pro cautela necessarias dandas esse
duximus et concedendas communi suadente justitia, secus non f:acturus.
Datum in libera regiaque civitate nostra Tyrnaviensi, die undecima
mensis Januarii anno domini millesimo septingentesimo decimo sexto.

Lecta et extradata per me Joannem Horváth Simonchicz, sacra-

336



tissimae caesareae et regíae maiestatis personalis praesentiae regiae in
judiciis locumtenentem et consiliarium manu propria.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. &')6.nr. 51-53.

422.

1716. r. 12. Soproni Üriszéki vizsgálat egy kis1.ány körül, aki a szent-
ostyát zsidónak akarta eladni.

Anno 1716. die 12. mensis January in libera et regia civitate Sopro-
niensi comitatuque nominis eiusdem adiacente habita, ad requisitionem
Celsissimi Sacri Romani Imperii Principis domini Michaelis Eszterházj
perpetui in Frakno et inclití huius civitatis supremi ac perpetui comitis
etc. penes compulsorium excellentissimi domini regni Hungarie palatini
comitis Palfy ab Erdőd etc. per nos infrascriptos iudicem nobilium et
iurassorem antelati comitatus praesens inquisitio iuxta subsequentia
Deutri puncta peracta est.

De eo utrum?
Sciat fatens? quomodo in anno 1714 die vero 23 Septembris, dum

processio Sopronlensis in Pratis Marianis fuisset, et ibidem sub sacro
cantato, ubi poenitentes communicasseni eo tum etiam certa puella no-
mine Regina Rafainy vocata, octo aut novem annorum ad communionem
accedens, quae postquam sacrosanetam Eucharistiae hostiam sumsísset,
illico ad manus suas expuendo recedere volebat, quid cum venerabili
facere intendebat et ad cuius persuasionem tam grande f'acinus atten-
tare ansa sit?

Primus fatens Admodum reverendus dominus Franciscus Ignatius
Pek, liberae regiaeque civitatis Soproniensis parochus, annorum circiter
37, ad puritatem conscientiae suae fassus est:

Quod in mense Septembri anni 1714, cum Sopronio processionem
ad Prata Mariana duxisset, sub sacro cantato, ibi inter reliquos commu-
nicarrtes communicata erat certa puella, annorurn circiter octo, vel no-
vem, penes quam communicata pariter fuerat una femina rustica ex
Csics, quae observabat, (prout faemina fassa est) quod puella hostiam in
ore intra proprias ambas manus suas semicomplicatas exspuerit; hoc vi-
dens faemina statim indicavit diacono assistenti, seu illi, qui pro secu-
riorí communionis patenam ori communicantium supponit, qui diaconus
pontificanti ipsi fatenti, super patenam hostiam illarn a saliva maditatam
ad altare portavit, quam in corporali ad tabernaculum conservandam in-
posuit; finito sacro, in praesentia admodum reverendi patris quardiani
monasterii in Pratís Marianis et lectoris Sopronlensis ad sacristiam
puellam venire fecerunt, et svavibus expiscare volebant, quare expuerit
hostiam ? et quid cum illa facere intendebat; cum fateri nihil vellet, pe-
tiit virgam minando puellae, si fassa non fuerit, licet si autem Iassa fue-
rit veritatem, ipsi nihil fiet, monita tamen ne mentiatur. Puella ergo dixit,
quod quidarn Judaeus íuvenís, annorum cireiter viginti, ipsi grossum pro-
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míserat, si ipsi domum tulerit. Interrogaverunt puellam, utrum sciat, in
qua domo maneat iudaeus, et utrum ipsum noscat ? Respondit: ita. Post
quod fatens cum patre quardiano Soproniensi, uno et latero ex domin is
Soproniensibus in foro extra monasterium casu stantíbus pro testimonio
acceptis, cum puella domum Iudaei intraverunt, puelIa in culina substi-
tit, et porta aperta cubiculi intro aspexit, et vidit tres Iudaeos cum fae-
minis et filia, monstravit ad iuniorem ex tribus iudaeis: iste esset; qui
SE" innocentem cum dixisset, nec hac de re somniasse; requisiverunt do-
minum provisorem loci illius, ut ipsum examinaret, aut saltem exami-
nandum custodiri mandaret; quod et factum est. Iudaeus ergo illo, etiam
a domino provisore ipsis presentíbus, stricte examinatus tamen omnia
negavit.

Quid est post factum sit cum Iudaeo, fatens ignorat.
Secundus fatens prudens et circurnspectus dominus Jacobus Ri-

chardus Lanius Iíberae regiaeque civitatis Sopronlensis senator, annorum
círciter 43, i(uratus) e(xaminatus) fassus est: in Deutro nominata
puelIa inter reliquos communicantes Venerabile sumpsisset, et iterum
expuisset tunc fatens in sua adoratíone constitutus, hac de re nihil p0-
pulum factus, finitoque sacro, puelIa ad sacristiam, ducta fuisset, eotum
etiam fatens eo se contuleret. ubi cum admodum reve rend o domino do-
mino parocho Soproniensi et nonnulIís patri bus Franciscanis dictam
puelIam strictissime examinantes, quae praeprimis nihil revellare vo-
lens, expost tamen taliter fassa est, quod quidam iuvenis iudaeus ipsi
grossum promiserat, si domum ipsi tullerit, illa ultro etiam interrogaba-
tur, utrum noscat Iudaeum? et sciat Iudaei domum, quae respondit: ita.
Ad haec ipsius verba fatens cum domino admodum reverendo parocho
Soproniensi, et patre Quardiano, necnon etiam aliis saecularibus cum
puelIa pervenerunt usque ad domum Iudaei, quo intrando puella in eu-
lina substitit, ubi cubiculi ianua aperta Iuerat, intus tres Iudaei cum
faemina et filia erant, monstravit ad iuvenem in tribus, quod iste esset,
Iudaeus vero cum se innocentern dixisset, statim dominus provisor re-
quisitus erat, qui illo Iudaeum cum puelIa ad domum officinariam duci
curavit, ibidemque praesentibus plurimis, puellam et Iudaeum strictis-
sime examinantes, quid quod puella contra Iudaeum fassa est, ille om-
nia negavit.

Tertius fatens prudens ac circurnspectus dominus Franciscus Kerp-
ris Iiberae regíaeque civitatis Sopronlensis exterioris ordinis senator, an-
norum circiter 56 i. e. fassus est, de totius rei ser ie nihil aliud scit, quam
quod ubi dominus provisor Joannes Csitkovics Iudaeum et puellam eu-
rasset ad domum officinariam duci, ibidem sub examine inter reliquos
etiam praesens erat, sed qualiter, et quibus círcurnstantiis puella
Iudaeum accusabat, e contra Iudaeum quomodo se excusabat, genuine
ipsi non occurit, nihilominus provocat se fatens coramisantes, etiam per
fatentem autentícatum est.

Super quo modo praevio praenominatorum testium fassionibus,
manuum nostrarum subscriptionibus usualium sigillorum inpraessioni-
bus munitas praesentes dedimus testimoniales. Actum loco, die et anno
ut supra.
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L. S. Sigismundus Pásztori iudex nobilium comitatus Sopronierisie
m. p.

L. S. Alexander Tott iurator comitatus Soproniensis. m. p.

OL. Esterházy It. KKK. Acta Criminalia. 1823. csomó II. (170-179.)

423.

1716. január 14. Nagyszombat. Simonchicz Horváth János királyi sze-
mélynök bizonyítja, hogy a zsidók büntetés nélkül nem léphettek Nagy-
szombat város területére és hogy I, Ferdinánd királynak eziránsn: ki-

váltságlevelét l, Lipót király is megerősítette.

Ad competentem in infrascripto negotio liberae regiaeque civitatis
'I'yrnaviensis erga me factam requisitionem fateor et recognosco, quod
eadem civitas Tyrnaviensis a memoria hominum semper in continuo
usu fuerit antiqui privilegii sui super non admittendis in civitatem et
territorium ejusdem judaeis, uti inferius denotata benigna recognitio
regia innueret, emanati, quia ipse etiam recordor judaeos in territorto
eodem deprehensos arestatos fuisse et non secus, quam ad interpositio-
nem aliorum erga solutionem mulctae conditioni et facultati arestatorum
judaeorum proportionata dirnissos extitisse. Quam civitatis praelibatae
in capiendis, incarcerandis et puníendis judaeis in territorio antelatae
civitatis deprehensís consuetudinem sacratissimus condam princeps glo-
riosae memoriae Leopoldus primus Romanorum imperator et rex Hun-
gariae conf'irmato antiquo divi olim Ferdinandi primi toties repetitae
civitati eatenus elargito privilegio clementer ratificavit, eidernque civi-
tati, ut antiquam consuetudinem ulterius etiam continuare possit, plena-
riam concessit facultatem, quas literas Leopoldinas confirmationales
approbatorias authentice emanatas ipse etiam vidi ac legi. Super quo
praesentem recognitionern meam extradedi. Actum Tyrnaviae, die 14.
mensis Januarii anno 1716.

Joannos Horváth Simonchicz manu propria.

Kívül: Inclyti domini personalis attestatio anno 1716.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 48.
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424.

1716. január 19. Nagyszombat. Orbán Pál pozsonymegyei szolgabíró és
Platthy András pozsonymegyei esküdt gróf Pálffy Miklós nádor paran-
csára Szűmcs, Harangfalva(Zvoncsin), Kisberesztovány és Spáca po-
zsonymegyei falvakban 21 tanút hallgatnak ki, akik egyöntetűen azt
vallják, hogy a zsidók emberemlékezet óta kerülik nemcsak Nagyszorrv-
bat városát, hanem e város jobbágyközségeit is, nehogy elfog,ják és meg-

büntessék őket.

Anno 1716 die vero 13. mensis Januarii in possessione Szilincz co-
mitatu hocce Posoniensi existenti et habita penes graciosum compulso-
dum excellentissimi ac illustrissimi dornini comitis domini Nicolai
Palffy ab Erdőd regni Hungariae palatini, necnon praenominati inclyti
comitatus Posoniensis supremi ac perpetui comitus (titulus) etc., etc. ad
instantiam Iiberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis certam inquisitionem
peregimus super eo, an scíat testis, quod judaei territorium Tyrnaviense
ingressi et ibidem deprehensi per magistratum loci puniri et mulctari
soleant et haec puniendi consuetudo semper a memoria hominum et
ultra observaretur?

Primus testis Joannes Csehy annorum circiter 65, secundus testis
Joannes Rosnovszky annorum circiter 80, tertius: Jöannes Polyak anno-
rum circiter 68, 4-tus: Martinus Kalman annorum circiter 70, 5-tus: Pet-
rus Hulik annorum circiter 80 hi omnes subditi venerabilis capituli Po-
soniensis, incolae vero praefatae possessionis Szilincz, jurati examinati
uniformiter fatentur se bene scire, quod a memoria et ultra judaei non
solum territorium Tyrnaviense semper circumiverint et idem ingredi
ausi non fuerint, verum etiam omnium pagorum ad civitatem pertinen-
tium territoria vitare studuerint, quos eadem territoria, ubi incautos ing-
redi contigisset, ibidemque deprehensi fuissent, semper usu continuo ad
civitatem rapti, ibidemque per rnagisratum puniri et mulctari consueve-
rint, soleantque etiam de praesenti, Hoc declarato per expressum, quod
quotiescunque judaeos vel Leopoldopoli Posonium versus aut inde Leo-
poldopolim rusticana conducta commoditate commeare contingat, sem-
per iidem judaei rusticos aurigas suos deprecari soleant ne ad terríto-
rium Tyrnaviense quoquo modo aut ex incautione et ignorantia aut vero
ex delibera to eosdem vexandi studio divehantur asseverantes sibi eadem
territoria ingredi sub gravissima poena veti tum singulariter esse.

Anno eadem et die eadem in possessione Zvonchin similiter peracta
inquisitio.

Septimus testis Georgius Sztacho annorum circiter 60, 8-vus Mi-
chael Marsanicz annorum circiter 65, 9-nus Andreas Kossnyach anno-
rum circiter 46, Iü-mus Andreas Heriban annorum circiter 65, ll-mus
Nicolaus Gazovicz annorum circiter 46, 12-mus Stephanus Majamik an-
norum circiter 60 incolae Zvonchienses, subditi vero illustrissimi domini
baronis Horvath Simonchicz, post prestitum juramentum fassi sunt,
semper bene meminerunt et a majoribus quoque suis audiverunt, quod
judaei terr-itor-ium Tyrnaviense ita et pagerum ad civitatem eandem



spectantium territoria ipsi cavere soliti sint, ne ibidem deprehensi in
civitatem capti ducantur, ibidemque per magistratum puniantur et mulc-
tentur, immo cum possessio prenominata Zvonchin possessionis praefa-
tae Rossindel. quae pertineret ad praefatam liberam regiamque civitatem
'I'yrnaviensem, advicinaretur, illucque judaeos divertere contingat, sem-
per sibi cavere student, ne commeando terr-itórium Rossindeliense ex
praescita causa subingrediantur, cujusmodi judaeorum cautio et e con-
verso liberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis judaeos territorium Tyr-
naviense et pagorum suorum subingredientium puniendi consuetudo
semper a memoria et ultra observaretur.

Anno eodem, die vero 16. mensis Januarii in Kis Brestován.
Decimus tertius testis Georgtus Voschinak annorum circiter 70, 14-

tus Stephanus Kladiva annorum circiter 65, l5-tus Jöannes Nisnyanssky
annorum circiter 36, l6-tus Nicolaus Szussedka annorum circiter 40 in-
colae Kis Bresstovanienses, subditi autem illustrissimi domini comitis
Josephi Erdödy (titulus) etc. praevio juramento fatentur, bene sciunt,
quod judaeis semper vetitum fuerit territorium Tyrnaviense ingredi,
immo dum temporibus prioribus apud illos, in pago videlicet eorundem,
certus judaeus habitasset, nunquam territorium Nagy Bresstoviense ex
eo, quod pagus idem praescripte Iiberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis
esset, ingredi ausus fuerit. Recordantur etiam, quod semel in certo ne-
gotio per parochum Nagy Bresstovaniensem ad parochiam, quae vix
quatuor vel quinque passibus a territorio Kis Bresstovaniensi distasset et
sita esset, vocatus idem judaeus eorsum ire noluerit, verebatur enim, ne
ibi, qua in territorio possessionis ad civitatem pertinentis deprehensus
capiatur et in arestum ad civitatem deducatur. ibidem per inclytum ma-
gistratum puniendus et mulctandus.

Anno et die eodern in oppido Spacza.
Decimus 7-mus testis Georgius Sulko annorum circiter 53, subditus

egregii Joannis Paxy, l8-vus Paulus Szlezak annorum circiter 78, sub-
ditus illustrissimi ac reverendissimi domini Pauli Spaczay, 19-nusMathias
Nadassky annorum circiter 38, subditus perillustris ac generosi domini
Adalberti Sandor, 20. Georgius Judass subditus perillustris ac generosi
domini Stephani Ghillany, annorum circiter 32, 21-mus Paulus Hen-
chek annorum circiter 55, subditus itidem perillustris ac generosi domini
Stephani Ghillany, incolae omnes Spaczenses, jurati et examinati fa-
tentur, hi quoque hic in vicinitata existentes, a memoria sua recordan-
tur, quod judaeis territorium Tyrnaviense intrare et illac commeare ve-
titum sit, qui, si ibidem deprehenderentur, per inclytum magistratum
loci puniri et mulctari solerent, quod vero non tantum territorium ip-
sum Tyrnaviense judaei caveant, verum etiam pagorum ad eandem ci-
vitatem pertinentium. Fatetur decimus 7-mus in ordine testis, quod una
occasione a judaeis conductus exístens dum eos Zavar versus duxisset,
eoque tempore in territorium Nagy Bresstovaniense cum iisdem perve-
nisset, a judaeis interrogatus fuit, in quali territorio tunc fuissent, qui-
bus dum territorium illud esse Nagy Bresstovaníense respondisset, ju-
daei statim territi fugae se dederunt, ne ibidem a quopiam deprehensi
fuissent, asserentes sibi in illo territorto commeare non licere, quare
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postea fatens ad territórium Zavariense traduxit et comitatus est, ibique
judaei eidem egerunt gratias et pro fatigio ipsum contentarunt.

Super qua modo praevio facta et exacta praescriptorum testium
recognitione praesentes Iiteras nostris syngraphis, sigillisque propriis ro-
boratas extradedimus testimoniales. Datum Tyrnaviae, die 19. mensís
Januarii anno 1716.

Paulus Orbán inclyti comitatus Posoniensis judex nobilium manu
propria. Andreas Plátthy ejusdem inclyti comitatus juratus assessor
manu propria.

Kívül: Inquisitio dominorum judicis nobilium et jurati assessoris.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 3:)6. nr. 43-47.

425.

1716. január 23. Nagyszombat. Orbán Pál pozsonymegyei szolgabíró és
Plátthy András esküdt bizonyítja, hogy Mihalovicz Mihály nagyszom-
bati polgármesternek azt az állítását, hogy elmúlt nyáron egy bizonyos

zsidót a város Barátfölde nevű területén fogták el, öt tanú igazolta.

Nos infrascripti judex nobilium et juratus assesser inclyti comita-
tus Posoniensis recognoscimus per prae sentes , quod die et anno datarum
praesentium penes judiciariam perillustris ac generosi domini Antonii
Palugyay de Kispalugya antelati comitatus vicecomitis commissionem
pro parte et ad requisitionem liberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis
ernanatam et assumptis ad latus nostrum providis Joanne Vrazicz anno-
rum circiter 70, subdito perillustris ac generosi domini Stephani Ghil-
lany, altero Jeanne Gabalicz annorum circiter 70, subdito spectabilis ac
magnifici domini baronis Thomae Maholany, Georgio Sulko annorum
circiter 53, subdito generosi domini Joannis Paxy, Paulo Hencsek anno-
rum circiter 55, subdito itidem perillustris ac generosi domini Ste-
phani Ghillany, Mattheo, Nada:szky annorum 38, subdito perillus-
tris ac generosi domini Adalbertí Sandor possessionis Spacza in
inclyto hocce comitatu Posoniensi adjacenti habitae, antelataeque ci-
vitatis territorio conterminae incolis et inhabitatoribus in. et ad faciem
loci illius, ubi et in quo videlicet praeterita hacce aestate certus judaeus
compraehensus et ad dictam liberam regiamque civitatem captus per
generosum dominum Michaelem Mihalovicz ejusdem civitatis consulem
ibidem nobiscum praesenrem dernonstraretur, aceendendo. eculateque
revidendo eundem locum omnino in territorio saepius repetitae civitatis
Barátfölde vulgo nominato esse manifeste comperimus, praedictique tes-
tes coram nobis retulerunt. Super qua ejusmodi oculata revisione prae-
sentes dedimus recognitionales. Tyrnaviae, die 23. Januarii anno 1716.
Paulus Orbán inclyti comitatus Posoniensis judex nobilium manu
propria.

Andreas Plátthy ejusdem inclyti comitatus juratus assessor manu
propria.



Kívül: Anno 1716. oculata dominorum judicis nobilium et jurati
assessoris.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 61--<62.

426.

1716. január 23. Nagyszombat. Ill. Károly király parancsára Petok Já-
nos királyi ítélőtáblai jegyző Dojcs, Sasvár (Sassin) és Szenic nyitrame-
gyei, valamint Binóc pozsonymegyei helységekben 9 tanút kihallgat, kik
egyöntetűen úgy vallanak, hogy Ketzei zsidó fia Márkus tudta, hogy
Nagyszombat város területére nem szabad lépnie, mégis ismételt figyel-

meztetés ellenére ezt megtette.

Nos Carolus VI. dei gratia electus Romanorum imperator, semper
Augustus ac Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae,
Croatiae, Sclavoniae etc. rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, Bra-
bantiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, marchio Moraviae, comes Habs-
purgi, Tyrolis et Goritiae etc. damus pro memoria tenore praesentium
significantes , quibus expedit, universis, quod fidelis noster egregius
Joannes Petok tabulae nostrae judiciariae regiae juratus notarius et
apud personalis praesentiae nostrae regiae in judiciis locumtenentem et
consiliarium nostrum scribam agens vigore subinserti benigni mandati
nostri praeceptorio compulsorialis pro parte et ad instantiam fidelium
aeque nostrorum egregiorum, prudentum et circumspectorum judicis
primarii, magistri civium, caeterorumque senátorum ac juratorum ci-
vium liberae regiaeque civitatis nostrae Tyrnaviensis sub sigillo nostro
judiciali authentico apud praelibatum personalis praesentiae nostrae re-
giae in judiciis locumtenentem habito die et anno, locove in eodem con-
tentis emanati, unique ex tabulae nostrae judiciariae regiae juratis no-
tariis sonantis et directi per mododictum praesentiae nostrae regiae in
judiciis locumtenentem et consiliarium nostrum suo modo exmissus, eu-
jusquidem benigni mandati nostri tenor sequitur hunc in modum: (l. a
421. sorszám alatti oklevelet.) Qui tandem abinde reversus sub jura-
mento suo in generali regni decreto superinde contento totiesfato perso-
nalis presentiae nostrae regiae in judiciis locumtenenti fideliter retulit
eo modo, quemodo ipse eidem benigno mandato nostro praeceptorío
compulsoriali ex debito homagialis obligaminis sui in omnibus semet
humillime accommodare satágens diebus decima sexta, decima septima
et 23-a mensis labentis et anni currentis infrascriptorum in locis sub-
sequeritibus specificatis infranotatos testes, quos nimirum supranomina-
torum exponentium homo denominaverat, personaliter accedendo ab iis-
dem juxta subsequentia De eo utri puncta praemisso ipsorum juramento
in generali regni decreto praescripto, quorumquidem De eo utri puncto-
rum series sic sonat: De eo utrum?

Primo fateatur testis judaeus Ketzei cognomínatus ubi residet? et
cujus sit subditus actualis?
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Secundo illa pecunia, quam in territorio Tyrnaviensi anno proxime
praeterito captus penes se habuit, an fuerit illius propria vel in parte
mutuata et a quo? quídve desuper constat testi, circumstantialiter de-
claret.

Tertio nominet testis, qui adhuc praemissi negotii habererit no-
titiam.

Quarto utrum sciat testis, quod judaeis. signanter Marco Ketzei op-
time constet, constiteritque territorium Tyrnaviense iisdem esse prohi-
bitum?

Instituta judiciaria inquisitione talem, quae sequeretur, expertam
veritatis reportasset seriem.

Primus testis Jacobus Abraham hebraeus, subditus excellentissi-
mae domine comitissae Czoborianae, annorum circiter quadraginta octo,
in oppido Szenicze comitatu Nittriensi adjacente habito residens prae-
vio juramento sub Dio nudipes in vestitu suo quotidiano ob carentiam
pilei et pallei judaici supra tabuiam Moysis deposito in eodem oppido
examinatus ad primum fatetur judaeum Ketzei cognominatum residere
in Luntemburgh, subditumque esse Líchtenstajanum, Ad secundum pe-
nitus nihil. Ad tertium judaeum Abraham in Sassin residentem bonum
testem manifestavit.

Secundus testis Moysis Beneamin hebraeus, subditus celsissimi
prrncipis a Titrichstain, annorum circiter triginta octo, aeque in prae-
scripto oppido Szenicze commorans, modo, quo praecedens, praestito ju-
ramento ibidem examinatus fassus est ad primum judaeum Ketzei dic-
tum subditum esse Lichtenstajanum residereque in Luntemburgh, ve-
rum sub potestate praetitulati principis a Titrichstain, tanquam tutoris
Lichtenstajani eundem existere, de tutela vero comitis a Kaunicz faten-
tem dubitare. Ad secundum audita retulit 'ad materiam nil deservientia.
Ad tertium revocat se ad Jacobum Sveida judaeum pro meliori irifor-
matione.

Tertius testis Jaeobus Izak, alias Sveída hebraeus, subditus excel-
lentissimae dominae comitissae Czoborianae, in possessione Dojcz comi-
tatu praeattacto Nittriensi existente subinde residens, annorum circiter
quinquaginta trium, in jamfato oppido Szenicze ea, qua praecedentes
testes modalitate juratus, examinatus ad primum fatetur, uti praecedens
testis, addito eo, quod comes a Kauniez aeque tutoratum gereret Lich-
tenstajanum. Ad secundum scit pecuniam, quam apud se habuit judaeus
filius hebraei Ketzel, Marcus nominatus, qui in territorio Tyrnaviensi
anno proxime praeter ito, quod fatens ipsemet optime se, reliquosque ju-
daeos scire iísdem esse vetitum affirmat, captus erat, quia conquaestoralís
fuit, adeoque pro certo fuisse propriam, ex quo alter filius praefati Ketzei
judaei Jacobus Sassinii actualiter residens, qui cum praedictis judaeis
Ketzei nimirum genitore et Marco fratre suis conquaestor esset, partim
propriam pecuniam in florenis quadringentis, partim vero a [udaeo Po-
soniensi Spire cognominato mutuatam et in florenis octingentis constan-
tem Jaurini in praesentia fatentis, ex quo pro socio adscitus fuisset, pro
coemptis centum duodecim bobus anticipato depósuisset. Id quoque ma-
nifeste constat fatenti, quod hebraeus Ketzei quatuor mille florenos
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Lichtenstajanos pro quaestu boali circa festum Sancti Georgii militis et
martyris anni praeteriti millesimi septingentesímí decírni quinti (1715.
április 24.) a principe Titrichstain, tanquam curatore Lichtenstajano,
mutui nomine usque eorum futura festa Natalitia sexcentos vel septin-
gentos florenos loco interesse praestare erga certum contractum se ob-
hgans levasset, cui et certam pascuationem in bonis Lichtenstajanis in
praescripta summa interessali usque praedictum tempus altefatus prin-
ceps cessisset, prout et dum alii quaestores in eandem pascuationem pe-
cora sua impulissent, eidem hebraeo Ketzei solvere debuissent, mutua-
tam vero summam a judaeo Spire et restans residuum pretium pro
praescriptis bobus Jaurini coemptis idem judaeus Ketzei ex levatis per
se quatuor mille florenis Posonii persolvisset. Ad tert ium testes honos
hebraeos David Abraham in Sassin degentem et Lebel apud Herschl
judaeum Posoniensem servientem, qui cum attacto Marco judaeo capti
erant in territorio Tyrnaviensi, necnon Joannem et Mártinum Szulik
esse protulit.

Quartus testis providus Joannes Szulik inhabitator oppidi Sassin,
annorum circiter quadraginta, praestito ibidem juramento et addito
quarto De eo utri puncto fatetur ad primum, prouti in ordine secundus
testis. Ad secundum declarat audivisse a judaeo Marco, filio judaei
Ketzei, pro quaestu levasse certam summam pecuniarum, sed utrum ex
illa attunc, dum in territorio Tyrnaviensi captus erat, penes se habuerit,
ignorat fatens,nihilominus tametsi ab alío levasset, propriam jam fuisse
ex eo fatens asseruit, quia sciret cursum quaesturae, ex quo ipsemet
quaestor esset asserendo, quod dum fatens pecunias ab aliquo levaret et
si post breve temporis spatium perirent, damnum ipsemet pati deberet.
Pecuniam autem, quam fatens in liberationem judaei Tyrnaviae ares-
tati exposuit, in quibusdam rebus mercantialibus ex toto per judaeos
esse complanatam. Ad tertium Jacobum Ketzei judaeum Sassiniensem
pro bono teste declarat. Ad quartum affirmative.

Quintus testis providus Martinus Szulik in oppido Sassin degens
annorum circiter viginti novem, ibidem deposito juramento ad primum
de subditate et residentia judaei, uti praecedens, de tutoratu autem ab-
solute ignorat. Ad secundum audita refert. Ad tertium aeque, uti prae-
cedens. Ad quartum affirrnative, quin imo dum fatens cum judaeo in
quarto Deutri puncto specificato itinerans aliam viam, ut evitent terri-
torium Tyrnaviense, praescripsisset, respondere unum ex judaeis melius
se scire viam.

Sextus testis Jacobus Ketzel hebraeus in oppido Sassin degens,
annorum circiter trigirita quinque, subditus Lichtenstajanus, sub pileo
judaico, in vestitu quotidiano, nudipes supra tabulam Moysis et sub Dio
praestito juramento ad primum fássus est, uti praeccdens in ordine ter-
tius testis. Ad secundum fatetur genitorem suum judaeum Ketzei mutuo
circa festum Sancti Joannis Babtistae a titulato principe Titrichstain et
comite a Kaunicz accepisse florenos quatuor mille Lichtenstajanos erga
certum contractum pro quaestu boali, quam summam pecuniariam una
cum loco interesse septingentís florenis contractualiter per praedictum
genitorem suum ob1igatis post festum Sancti Michaelis archangeli res-



tituere tenebatur, cui pro coemendis pecoribus certa quoque pascuatio
in praescripta summa interessali cessa erat, quam praefatam summam
quatuor mille florenorum in praescripto termino per judaeum Ketzei
restitutam fuisse affirmat, de persolutione autem septingentorum flore-
norum tanquam interessalium pro hic et nunc fatenti minime constaret.
Pecuniam vero, quam judaeus Marcus, frater fatentis, apud se in terri-
torio Tyrnaviensi captus habuit, ex eadem mutuata per suprafatum ge-
nitorem suum summa fuisse asseruit. Ad tertium praeter se neminem
meliorem posse testem esse sciret, siquidem ipsemet conquaestor esset
parentis judaei Ketzei et duorum fratrum suorum. Ad quartum affir-
matlve.

Septimus testis David Abraham hebraeus subditus excellentissimae
dominae comitissae Czoborianae, annorum circiter viginti unius, in jam-
fato oppido Sassin commorans, ea modalitate, qua antecedens testis,
ibidem juratus, examinatus, uti praecedens testis, ad primum fassus. Ad
secundum declaravit Iatens, dum Sassinio cum judaeo Marco Szeredi-
num movisset, protulisse eundem coram fatente habere apud se pro
coemendis pecoribus propriae pecuniae florenos quingentos et si hoc non
sufficeret, reliqua pecora ad dicam accepturum. Ad tertium Posonien-
sem Lebel judaeum bonum testem posse esse protulit. Ad quartum affir-
mative,

Octavus testis providus Franciscus Szulik inhabitator oppidi Sassin,
annorum circiter viginti octo, praemisso juramento ad quartum punc-
tum examinatus fassus est optime constitisse Marco Ketzel judaeo, reli-
quisque cum ipso existentibus territorium Tyrnaviense iisdem esse ve-
titum, ex quo in possessione Binocz ciroa hoc discursum praevie ha-
buissent, prout et dum Binocziensis judex dominalis svasisset praedicto
Marco judaeo, ne casu quo invaderet territorium Tyrnaviense, praesta-
ret sibi ex incolis illius loci unum conducere hominem, non curaretque
quinque vel sex grossos eidem dare, verum alter judaeus Lebel nomi-
natus cum mododicto Marco judaeo existens respondit, optime se scire
viam versus Szeredinum, neque quempiam indigere, prout et idem ju-
daeus arripendo e manibus fatentis flagellum equos conscendisset, rel i-
quosque judaeos vexisset, qui dum prope terminum illius loci, ubi de-
praehensi erant judaei, appropinquassent, vidissentque certos numero
falcatores obviam currentes, attunc etiam fatens allocutus fuisset ju-
daeum in equis sedentem, fors erravimus viam potius redens, interim
non curato hoc judaeus iterum respondit his verbis : pluries de nocte hac
transivi, quam tu de die, velociusque expost prepulisset equos, quasi
territorium eo citius transire satagens.

Nonus testis providus Georgtus Scsasny in possessione Binocz co-
mitatu Posoniensi adjacente degens, subditus excellentissimae dominae
comitissae Czoborianae, annorum circiter septuaginta trium, praemisso
juramento ad primum fassus est nihil. Ad secundum ignorat, utrum ju-
daeus in territorio Tyrnaviensi captus habuerit aliquid pecuniae et qua-
lis, verum Joannem Szulik inhabitatorem Sassiniensem, qui eotum co-
mes itineris judaei erat, certos quingentos sex circiter florenos, quos
Tyrnavia ex nundinis Sancti Víti allatos et apud fatentem depositos
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praevie habuisset, levasse, ad seque accepisse et ad currum in platea
stantem, quo simul cum judaeis vehebatur, attulisse. Ad tertium nihil.
Ad quartum affirmative ita et praecedentis immediate testis respectu
sui fassionem certiorat.

Super qua modo praevio instituta judiciaria inquisitione ad fidelem
antelati tabulae nostrae judiciariae regiae jurati notarii relationem co-
ram supradictopraesentiae nostrae regiae in [udiciis locumtenente fac-
tam praesentes literas nostras relatorias testimoniales sigillo nostro ju-
diciali authentico apud toties fatum praesentiae nostrae regiae in judiciis
locumtenentem et consiliarum nostrum habito communitas juriummemo-
ratorum exponentium futura pro cautela necessarias extradandas esse
duximus et concedendas communi suadente justitia. Datum in libera
regiaque civitate nostra Tyrnaviensi, die vigesima tertia mens is Januarii
anno domini millesimo septingentesimo decimo sexto.

Lecta et extradata per me Joannem Horváth Simonchicz sacratis-
simae caesareae et regiae maiestatis praesentiae .regiae in judiciis locum-
tenentem et consiliarium manu propria.

Correcta in margine per me suprascriptum manu propria.
Kívül: Inquisitio per dominum juratum.

Országos Levéltár Budapest. Filmtár doboz C. 356. nr. 51--60.

427.

1716. január 29. Nagyszombat. Pybcr László olanissai választott püspök
bizonyítja, hogy a nagyszombati tanács régi gyakorlat alapján a váro-

suk teriiletén elfogott zsidókat beböl·tönözte és megbüntette.

Infrascriptus recognosco per praesentes sub puritate constientiae,
quod ab annis quam plurimis liberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis
magistratus judaeos tam in civitate quam in tert-itorio Tyrnaviensi de-
prehensos ex antiqua praxi semper curaverit capi, arestari et etiam
poena proportionata puniri. Datum Tyrnaviae, die 29. .Ianuarii 1716.

Ladislaus Pyber manu propria, electus episcopus Almisiensis.
Kívül: Illustris ac reverendi domini Ladislai Pyber attestatio anno

1716.
Országos Levéltár Budapest. Filmtár doboz C. 356. nr. 65.

428.

1716. Ill. 29. Orosz vár. Zichy Károly bérbeadja oroszuári sörfőzőjét a
gYő1'i Hierschl Izsáknak.

Én vásonkői groff Zichy Károly s. s. adom emlékezetül a kiknek
illik, hogy ezen nemes Mossony vármegyében, ugyanitt Oroszvárott sa-
ját örökös fundusomon lévő sörfőző házam irant győri Isack Hiersel
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névö sidoval ezen allat megh irt conditiok allat concludaltam es alkut-
tam megh

Elsőben, hogy ezen sörfőző házat minden eszköziuel edgyütt, annak
minden hozzá valo fölgyei, rettyei, erdei és robotájan kívül, csupán csak
az házat az mint föllyeb sőrfözésbe tartozo requisitumiual aról valo in-
ventarium szerint a megh nevezet sidonak a jövő szerrt György naptul
fogvast négy egész esztendők el folyásáig bocsátottam kezéhez, amely
sőrfözö háztul es annak hasznátul

Másodszor tartozik most emlitett Hiersl sido esztendönként négy
száz es eötven Rhenes forentokat fizetnyes az uraság szükségére akoját
őtt garassáual mindenkor olcsobban elegendő sört bé szolgáltatni. El-
lenben

Harmadszor az egész ittvalo Mossony vármegyei joszagomban ne lé-
gyen szabad a sört a helységeknek más honnét, hanem egyedül a megh
nevezet sőrfözö háztul vitetny.

Negyedszer, ha az fölyül meg nevezet idő ki telik, masok elött nem
csak praeemptija légyen a contrahens sidonak, söt a praemitiot is tarto-
zék mind a két rész egy más ellen egy fertaly esztendöuel praemittalny.

Eötodszor, az uraság molnárja tartozek a maltzot annak idejében
hátra maradás nélkül el készitény. Továbbá

Hatodszor, azon sörfőző házhoz a minemü szükséges épületbéli re-
paratiok kivántatnak, azokat az uraság tartozik megh csináltatnyes min-
denekben protectioja allá veny.

Hetedszer, az sörfözéshez szükséges árpa megh vételében az uraság
joszágában mindenut szabad praeemptioja légyen, azon az áron tudnia
illik, az mind mások fogják veny, ugy szintén az uraság árpáját is tar-
tozék az emlitett contrahens sido el veny, illendő áron, az mint az ura-
sággal megh alkhatik.

Nyolcadszor, kitül Isten ójon, hogy ha az helységben valamely vé-
letlen tüz által valamely veszedelem történnek, ugy hogy az által a sör-
fözö ház is el találna égny, azon kár ne a sörfözönek, hanem az uraság-
nak adscríbáltassek; ellenben pedig, hogy ha zon sörfőző ház a contra-
hens sörfözöje vagy cselédje gondviseletsége miat találna megh égny, te-
hát az ollyas kár a contrahens félnek es annak embereinek imputaltas-
sék.

Kilenczedszer es utolszor. Ezen meghirt sörfözö házat minden quar-
tely, portio es robotabéli immunitassal a megh irt időig pacifice birván,
ha mind azon által azon idö allatt olly nyilván valo háboru (kitül Isten
ójon) találna intervenialny, a mely miatt sőrfözést interrumpalny kény-
telenitetnék, tehát in illo casu a contractualis censust avagy penzt se
tartozzek a contrahens fél az uraságnak praestaíny.

Ennek nagyobb erejére két hasonlo contractualis instrumentum
erigaltatott, a melyet mindenik contrahens fel subscribalván, kinek ki-
nek egy exemplar assignaltatott.

Datum Oroszvár, vigesima nona Marty, anno millesimo septíngen-
tesimo decimo sexto.

Grof Zichy Karoly m. p. L. S. ~"T .::~ ~~ '11:'"1i::-'-i'n~~L. S.
OL. Zichy zsélyí It. fasc. 24 et C. no. 20.
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429.

1716. V. 29. Oroszvár. A Zichy-uradalom elszámolása a zsidó községgel.

Anno 1716 den 29 May ist die Abrehnung von April1715 bis den 22 A~
ril 1716 geschlossen worden mit denen Karlbúrgen Juden, welche
contingent ist f. 350

itern von einem Heysl 30
380

Solutio
Anno 1715 den 22 April

den 22 Augusti
ohne dato den hochg. Fraun Gráf'in Quittung
item an Ausszuges undt in Geldt
dem Ochsknecht Garsia Tuch auf zwey ... und drey

Hosen 7% mit sambt den Schnurn undt H(... )
zwey Elln Leynwanth pro 16 x.
Diese defalcirt von Gebühr befindet sich dann so mehr

bezahlt haben
Zum beytl besetzen hat der Schmidt in die Mühle

gegeben 18 Elln Leynwanth pro 9 x.
Oem 17 Aug. 1716 haben die Juden mehrmahlen

abgefuret in Paaren
Ein rothen Zeug zum Pfan (... ) wie ihro Gnaden

der Herr Graff abgefertiget sindt auff dem
Wasser zusamben

undt also auf dem 1716-ten Jahr ali Abschlag abgefirth
In allem auf dem Vor und hinzige Jahr abgeführt worden

OL. Zichy zsélyi U. fasc. 24 et C. no. 18. (29)

430.

f. 175
f. 100

50
56 30

12
311/2

13 611/2

2 :~6x.

70

75
86 721/2-'--"---

466 721h

1716. Nagyszombat város közönsége Kaunitz Ulrik Miksa gróf követelé-
seivel szemben, akinek Ketzei nevű lundenburgi zsidó alattvalójának
fiát, Márkot a város terilletén. az elmúlt évben elfogták és bebörtönözték,
lnajd 800 forint váltságdíj ellenében szabadon engedték, a ki7'ályhoz írt
folyamodványukban azt bi.zonyítja, hogy Lipót király által megerősített
kiváltságlevel'Ük értelmében jogosan jártak el, miért is ebből a: ügyből

kifolyólag királyi védelmét kéri.

Sacrafissima caesarea regiaque maiestas, domine, domine naturali-
lel' clementissime!

In facto praetensionis nomine domini Udalrici Maximiliani cornitis
a Kaunicz contra nos formatae humillime duximus maiestati vestrae
sacratissimae repraesentandum, quod asseratur quidem anno superiori
1715. in Aprili judaeus Ketzei cognominatus et in Luntenburg commo-



rans accepisse mutuo ac ad credirum pro quaestura sua quatuor mille flo-
renos a dominio Lichtensteiniano, sed hoc probari nequeat, quod tempore
subsecutae incaptivationis filii sui nomine Marci in territorio nostro
deprehensi modofatus ejusdem filius habuerit aliquid penes se ex me-
morata pecunia et dato per inconeessum habuisset, eam jam non dorni-
nalem, verum judaei ex conctractu mutui proprtarn fuisse evadit, ea si-
quidem mutuorum natura, ut esto mutuata pecunia pereat, debitor nihi-
lominus creditori suo satisfacere debeat, immo rationabiliter praesu-
mendum veniat, mentionatum Marcum exinde nihil habuisse, nam qui-
dam Joannes Szulik incola oppidi Sassin commereium habens cum prae-
dictis judaeis comparavit Tyrnaviae in nundinis Sancti Viti ex divendi-
tione mercium suarum vel potius judaicarum florenos quingentos, quos
attulit ad pagum Binyocz et ibidem per judaeum Szeredinum ad nundi-
nas profecturus levandos reliquit. Hujus pecuniae fecit mentionem re-
petitus Marcus, dum Sassinio ad praetactas Szeredienses nundinas mo-
visset, coram altero judaeo, quod propriae pecuniae habeat florenos
quingentos ex praescitu et supposito in Binyocz existentes, eumque
praestolantes, prout et eorsum cum nominato Joanne Szulik perveniens
eandem pecuniam levarunt et sic ulteriori itineri semet aceirigentes ju-
daei in et ad territorium Tyrnaviense pervenerunt, in quo penes captos
non plus, quam antelati quingenti floreni et aliquot inventi sunt et haec
est illa pecunia, quae nominatur dominalis, revera autem judaica. Quare
non recte informarunt praetitulatum dominum comitem, merumque fe-
cerunt praetextum, quod pecuniam dominalem amisissent, apparet res
ex eo, quia reliquum etiam, quod ad florenorum octingentorum nobis-
cum pactatorum exolutionem desiderabatur, praenuncupatus Joannes
Szulik complanavit, huncque ipsi judaei jam contentarunt, quod utique
non fecissent, si in praedeclarata pecunia aliqua pars fuisset dominalis,
sed reliquissent eam dominio per idem dominium requirendam. Verum
quidem est judaeus Ketzei ex lucro in antefatis 4 mille florenis acqui-
sito detinuisse aliquod centum florenos, quos alias dominio juxta con-
tractum loco interesse praestare deberet, ut hoc praetextu sernet contra
nos juvare posset, sed id non spectare ad praesentem materiam, patet
ex praemissis. Et licet circa praetensam dominalem pecuniam actori in-
cumberet proba, nihilominus in contrarium pro informatione produci-
mus documentum sub A., quo vero ad confirmatorium gloriosae remi-
niscentiae Leopoldi imperatoris et regis nostri clementissimi privilegium
nobis benigne elargitum, quod ab adverso dicitur nulli inni ti rationabi-
litati, aequitatique esse contrarium. Esto altefatam sacratissimam con-
dam caesareám regiamque maiestatem tale quidpiam adrnisisse nedum
dicere, sed ne quidem cogitare fas esset, nihilominus si ad invalidatio-
nem privilegii jure ageretur, tunc in fori competeriti vellemus demons-
trare, quod praedefuncta sua maiestas sacratissima rationabiliter et juste
Ieeerit usum et consuetudinem nostram in puniendis judaeis approbando
et confirmando: verum similes judaeos juxta observatam hactenus con-
suetudinem puniendi omnimodam etiam facultatem dedimus et con-
eessimus. Haec autem consuetudo a mernoria hominum et ultra semper
observata, qualisnam sit, ex annexis attesta:tionibus sub liter is B., C. et
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D. dignabitur sacratissima maiestas vestra intelligere, humillime tamen
instamus, ne haec et similia documenta nostra velut ad privilegii conso-
lidationem pertinentia cum altera parte communicare dignetur, siqui-
dem privilegiorum et accessoriorum productio speciale forum judiciale
haberet et extra hoc ad nullius instantiam regnicolae, in quorum quarto
statu nos quoque complectimur, talia producere tenerentur. Quo in
passu tanto eminentius gratiae maiestatis vestrae sacratissimae inni ti-
mur, quia ejusdem peculium regium sumus, firmiter credentes, quod in
privilegiis nostris antiquo et continuo usu roboratis clementissime nos
manutenere dignabitur. Narratum de judaeo Kaunicziano in pago nostro
Gerencsér circa annum 1693. capto, quod propterea mercatores Tyrna-
vienses in aliquibus nundinis fuissent arestati plane non constat nobis
et etiam si ita factum extitisset, id potentiae lege potius vindicandae,
quam praejudicic nostro imputandum foret. Bene autem recordamur
modofati judaei incaptivationem et punitionem in excelsa caesareo-regia
cancellaria Hungarica aulica ventilatam, ibidemque approbatam ac
etiam sine dubio prothocollatam esse. Demisissime quoque ostendimus
tenore documenti sub A. ad quartum judaeos, quorum res agitur, op-
time scivisse, quod territorium Tyrnaviense ingredi ipsis non Iíceat, me-
raque temeritate praesumptuose et non ignorantia aut Christiani auri-
gae culpa profectos et attractum territorium ingressos fuisse, quando-
quidem accepto e manibus mentionati aurigae Christi ani flagello soh
pellebant equos, quibus vehebantur. Demum patet ex oculata revisione
sub E. locum incaptivationis eorundem omnino in territorio Tyrnaviensi
existere, quod nihil mirum, cum communiter in aliis quoque territoriis
diversa loca diveris nominibus vocentur. Consequenter .ex praemissis
patet agentem praelibati domini comitis in expositionis suae aliquot
punctis evidenter succumbere, adeoque spoliis maculam indebite nobis
incurrere, pluribus ejusmodi termi nis contumeliosis et injuriosis frustra
nos afficere. Quapropter sacratissimae maiestati vestrae flexo poplite,
profundaque cum humilitate supplicamus, ne permittat nos aliunde ac-
tualitate stabilis et copiosae praeterea militiae quarterii, quantoque por-
tionali satis, superque gravatos inanibus intuitu praevii negotii expen-
sis onerari, verum si quid pars altera in contrarium haberet, eandem ad
ordinariam juris viam relegare dignetur, nam si praeassertae authoritate
regia approbatae et stabilitae consuetudinis fuissemus malae fidei pos-
sessores, tamen jura regni praescriptio nobis suffragaretur, proscriptio-
nes item ita observarentur, ut ex aliquo loco proscriptus e territorio
quoque jurisdictionis proscriptus esse censeatur similitudine etiam regni
legis, ubi dicitur, quod apprehenso capite honorum etiam pertinentiae
apprehensae intelligantur, nisi aliquid specifice eximeretur. Quam gra-
tiam sacratissimae maiestatis vestrae humillimis, iisque perpetuo fide-
libus obsequiis nostris remereri conabimus manentes sacratissimae cae-
sareae regiaeque maiestatis vestrae humillimi et perpetuo fideles subditi:

judex, consui et senatores et tota communitas
regiae liberaeque et catholicae civitatis Tyrnaviensis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 249-252.
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431.

1717. II. 7. Esztergom. Spekhart Jánosnak, a katonai élelmiszer-raktár
parancsnokának bizonyítványa arr6l, hogy Svöd és Szeklmeyer nevű
zsidók a Károlyi 'Uradalomb6l a tavalyi szállítás hátralékaképpen 35 má-

zsát leszállítottak.

Respectu restantiae frumenti penes dominium excellentíssímí do-
mini Comitis Karol bonorum praefectum, super administratione prae-
terito anno facta, assignanter Judaeis Svöd et Szekelmeyer triginta
quinque metretae Posonienses frumenti a praefato domino praefecto
Jona Kereskenyi percipiendae, erga quod nempe praefatus dominus eis-
dem Judaeis frumentum rite consignare, assignatione vero hane loco
quiettantiae meae percipere velit.

Datum Strigonii, die 7-a February 717.

Joannes Christophorus Spekart m. p.
maiestatis annonae officialis

OL. Károlyi cs. It. Lad. 71. Lázár cs.

432.

1717. VI. 2. Kassa. Bitto Gergely jelentése zsidónak eladott gabonáról.

Kassai Profunt házhoz az Zidonak 60 köböl buzat, azaz abajdoczot
és 60 köböl gabonát el adtam, de csak 1 tallerban.

OL. Zichy zsélyi It. f. 14. no. 541.

433.

1717. Jogi vélemény arra vonatkozólag, hogy Nagyszombat városának
királyi kiváltságlevélen alapuló az az évszázados gyakorlata, hogya zsi-
dóknak nem engedi meg a város területére a belépést, akit pedig ezen
rajta fognak, azt megbüntetik, a magyar törvények értelmében minden-

képpen helytálló.

Demonstratio privilegii Tyrnaviensis contra judaeos.
Anno 1539. emanat privilegium Ferdinandeum, quo mediante ju-

daei proscribuntur in perpetuum ob crimen in Bonfinio etiam Decad.
5. Lib. 4., cujus extractus adiicitur sub nr. 3., declaratum, quodquidem
privilegium per divum Leopoldum non tantum confirmatur, verum
etiam respective ampliatur cum expressa facultate judaeos juxta obser-
vatarn hactenus consuetudinem puniendi.

Hujus privilegii usus alioquin toti regrio notus et ubique publicus,
pro majori evidentia docetur attestationibus sub A., B., C. et D. ita, quod



nec territorium Tyrnaviense ingredi judaeis liceat, praesumentes autem
et deprehensi puniantur.

Nihilominus obiicitur territorium ipsis prohiberi nequire, siquidem
in privilegio territorii mentio non haberetur. Haec objectio solvitur 1-0
ipsa natura proscriptionis, quae juxta praxim et morem patriae vim po-
sitivae legis dictante decr. Tripartiti tit. 10. prodogali habentem secum
fert, ut e loco proscriptus ex territorio quoque ejusdem loci proscriptus
habeatur, sicut etiam colligitur ex Sigismundi decreto 2. articulo 5. §.: si
in ipsorum tenutis et districtibus invenerint, item anni 1563. articulis
88. et 40., necnon novissimae dietae articulo 49. Et licet istae leges de
casibus a privilegio diversis sonarent, atta men statum proscriptionis
apprime denotarent, nam ubi nominatur locus, ibi pertinentiae quoque
intelligerentur, nisi specifice aliquid eximatur dictante decr. Tripartiti
parte 3. titulo 16., quandoquidem sensu ejusdem decr. part is 2. tituli 52.
accessorium sequitur forum sui principalis. Accessorii autem seu pertí-
nentiarum nomine totum territorium venire patet ex praecitati decr.
partis 1. titulo 24. §. pertinentiarum siquidem nominatione. Hinc 'est,
quod dum quis apprehendit castrum, civitatem vel aliud bonum, tunc
territorium quoque velut pertinentiam ejusdem castri, civitatis vel al-
terius boni apprehendisse censeatur, sufficiatque juxta immediate prae-
citatam legern generali positione civitatem denotare, in cujusdi instru-
mento licet territorii mentio non fiat, nihilominus denotatione civitatis
territorium quoque ipsius semper significatur confirmante id ipsum ti-
tulo quoque 32. partis 3. decr. itidem Tripartiti, ubi explicatur, quod per
locum intelligatur etiam territorium §. in loco delicti sive facie vel ter-
ritorio. Quia vero leges patriae nostrae de proscriptione in specie nihil
tractarent, ideo ad jus civile, ex quo originaliter nostrum processisse fa-
temur decr. Tripartiti parte 2. titulo 6., recursum facere oporteret, cum
recta ratio illud commendaret. Ex hoc itaque jure de relegatis et ban-
nitis solvitur.

2-o quia per imperatorem relegatus seu bannitus, juxta nos pros-
criptus, amittit omnia jura, tam videlicet et communia, quam municipa-
lia illius loci, a quo est bannitus. In his autem juribus accessum quoque
territorii comprehendi per expressum tradit Schneidevinus lib. 1. titulo
12. et Carpzovius uberius desuper discussens dicit partis 3. quaest. 140.
nro 9.: bannitum excludi a bono publico, hoc est a jure, privilegiis, sta-
tut is et immunitatibus ejus civitatis, a qua bannitur et nro 10.: bannum
derivari a Germanico vocabulo bann, nam vulgo solemus, inquit, vocare
fines et terminos alicujus civitatis bann, unde dicuntur banniti, quasi
extra bannum, hoc est districtum vel territorium ejus civitatis ejecti,
quia banniti amittunt territorium et viam publicam, Iibertatern et rerum
communium aequalem omnibus concessum usum. Hae sunt formalia
praecitati authoris, in quorum testimonium adducit ibidem plures autho-
res et leges ex jure civili, ubi si terminus juridicus: ejecti constderetur
et tenor suprafati privilegii Ferdinandei, in quo benignus collator eodem
termi no usus est, inspiciatur, talis in ejectione judaeorum invenietur
concordantia, ut manifeste evadat tempore emanationis ejusdem privile-
gii ad jus civile factam esse reflexionem et ideo mentionem territorii



omissam, tanquam supervacaneam, quandoquidem brevi eotum stylo usí
illud non exprimebant, quod jura et leges secum ferunt, ita etiam 10-
quente Tripartiti parte 1. titulo 22. §.: frustra igitur et superfluum est ad
addere vel apponere, quod etiam alioquin vocabuli virtus continet in se.

3-0 quia de manifesta et indubitata regnicolarum praxi privilegia
loco affixa semper ad territorium quoque ejusdem loci extenduntur, uti
sunt privilegia super jure gladii, privilegia ele exigendo telonio, privile-
gia nundinarum et caetera, in quibus per neminem molestantur. Cur
recte Tymavia civitas praereliquis Hungariae civitatibus catholica ad
iristantiam paganorum et Christiani nominis hostium restringi deberet?
quae ab immemorabili tempore in pacifico usu praemissi privilegii sui
et non admissionis judaeorum ad territorium existit nemine unquam
contradicente, ipsis etiam judaeis scientibus et nec per sese, nec per do-
minos suos terrestres contradicentibus, sed per omnia subticentibus,
quae taciturnitas cum sit eorum praejudicium, induxit contra eosdem
renunciationem juxta decretum Tripartiti partem 2. titulum 12. §.: per
tacitam autem sic.

4-0 quia divi condam Hungariae reges in praeasserto usu et consue-
tudine in territorio depraehensos judaeos capiendi ac puniendi nunquam
impediverunt civitatem Tyrnaviensem, siquidem rigor juris in collatio-
nibus regiis ex gratia et munificentia regia promanantibus non ita, si-
cut in aliis observarentur. Hoc apparet ex repetiti decreti Tripartiti
parte 1. titulo 37. de nova donatione, quae respectu jurisdictionis regiae
non requirit, neque praesupponit priorem donationem, sicut intuitu con-
divisionalium requirit.

5-to quia si lege regni admissus fuisset judaeis commeatus ubique,
adeoque et per territorium Tyrnaviense, adhuc illam etiam vinceret con-
suetudo juxta Tripartiti titulum 12. prologalem §.: si autem consuetudo
est particularis.

6-to sed posito per inconcessum casu, haec omnia alioquin eviden-
tia in aliquod dubium trahi valerent, nihilominus illud etiam resolveret
et sufferret decr. Tripartiti titulus 11. prologalís, qui dicit, quod consue-
tudo inter reliquas virtu tes habeat etiam interpraetationem, est enim,
ajt, legum interpres optima, ideo lege existente dubia, debemus recur-
rere ad consuetudinem loci et si de ea constet, non est recendum ab illo
intellectu, quem consuetudo tribuit. Qualis autem sit hoc in passu con-
sue tudo, jam per praevia documenta demonstratum, simul et edoctum
habeatur adeo, ut sensu ejusdem decreti tituli 10. prologalis, intuitu
etiam jurisdictionis regiae sufficiat, siquidem tantum complectitur tem-
pus cujus initii memoria in contrarium non existeret §.: id vero, quod
dixi de jure civili. Huc aceedit articulus 41. anni 1681. innuens, ut regiae
ac liberae civitates in privilegiis ipsarum longo usu roboratis conserven-
tur.

Deinde asseritur per hoc, quod judaei non permittantur ambulare
perterritorium Tyrnaviense, proventum regium ex quaestu turbari, sed
negativa constat cum ex eo, quia a duobus ferme saeculis emanatione
nimirum benigni privilegii Ferdinandei nunquam hucusque fiscus regius
superinde conquaestus fuisset, quin potius ipse quoque per tam diutur-
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nam taciturnitatem suam in praemissa civitatis jura consensisset tum
etiam exinde, quia tricesima vel aliud genus tributi regii circa Tyrna-
víam non dare tur et quid prius, dum in eadem civitate locus tricesimae
extitisset, non venit in quaesti onem, iam modo sublata ibidem trice-
sima serotine adduceretur pro argumento,

Kívül: Demostratio privilegii Tyrnaviensis contra judaeos.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nl'. 276-282.

434.

1717. TTUlJUS 30. Pozsony. Pálffy Miklós nádor Nagyszombat város kö-
zönségét a királyi rendelet értelmében folyó évi június 17. napjára Po-

zsonyba törvénybe idézi.

Isten minden jókal aldya meg kigyelmeteket!
Mit parancs611yon minékünk és ki expositiójára kégyelmes urunk

coronás királyunk eő felsége, ezen certificatoriánkban includált és ké-
gyelmeteknek transmittált eő felsége kegyelmes parancsolatyának való-
ságos rnásábul bővebben megértheti kegyelmetek. Akarván azért mint
azon eő felsége kegyelmes parancsolatjának alázatosan engedelmesked-
nünk s mint penigh birói hivatalinknak s tisztünknek kőtőlessége sze-
rint eleget tennünk azon eő felsége kegyelmes parancsolatyában specifi-
cált dolognak torvényessen való revisi6ját rendeltük pro die decima sep-
tima et inmediate subsequentibusque juridicis diebus proxime venturi
mensis Junii anni modo labentis infrascripti nemes Posony királi vara-
sában azon néven nevezendő nemes megyében lévőben meglenny. Ké-
gyelrnetek azért az megírt napon és hellyen vagy magok szemilye sze-
rint vagy legitimus prokátora által compareályon elüttünk bizonyosí le-
vén benne, hogy vagy compareal kegyelmetek modo praevio vagy sem,
my mindazonáltal ro felsége kegyelmes parancsolatyához alazatossan al-
kalmaztatván magunket par tis comparentis ad instantiam atévők leszünk
in prornissis, ámit a törvény és az közőnséges igasság hozzand magaval,
kiről per praesentes idem certificalyük is kegyelmeteket. In reliquo él-
tesse Isten kigyelmeteket jó egéségben szerencsissen. Datum Posonii,
die 30. mensis Maii anno domini 1717.

Kigyelmeteknek jó akarattal szolgál:

Groff Palffy Miklós.

Kívül: Generosis, prudentibus ac circumspectis dominis N. N. iudici,
magistro civium, senatoribus, tribuno plebis, totique communitati libe-
rae et regiae civitatis Tyrnaviensis etc., nobis observandissimis Tyrna-
viae.

E levélben emlitett királyi rendelet már megjelent a MZsO. Ill. kötet 92.
sorszáma alatt.

Országos Levéltár Budapest, Filmtá::r doboz C. 356. nr. Hl3-4.
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435.

1717. Nagyszombat város folyamodványa a királyhoz, melyben azt kérik,
hogy a zsidók ügyében június 17-re kitűzött bírói tárgyalás ne tartassék
meg, mivel ők készek akár a koncelláriának, akár a kamarának ezzel
kapcsolatos kiváltságleveleiket felmutatni, sőt hajlandók a zsidókkal is

tárgyalni valamilyen megoldás érdekében.

Sacratissima caesarea regiaque majestas, domine, domine naturali-
ter clementissime!

Inter angustias et anxietates nostras, quibus, quia pauperes et nu-
seri sumus, hyemalesque portiones hucusque exolvere non possumus,
actu etiam premimur mílitarem siquidem executionem, etquidem solito
graviorem a longo iam tempore instar alterius quarterii ob restantiam
quinque circiter mille florenorum sustinemus, tristia et inopinata acce-
pimus novalia, certificatorias quippe palatinales, quibus mediantibus ex
mandato sacratissimae maiestatis vestrae ad instantiam f'isci sui regii
emanato ad moderna extraordinaria judieia et terminum nimis bre-
vern pro 17. praesentis Junii Posonium citamur, quasi vero judaeis tran-
situm territorii nostri vetantes, per hoc proventui regio ex quaestu de-
rogaremus et quod benignis altefatae maistatis vestrae mandatis erga
informationem et instantiam judaeorum ad nos datis non obtemperas-
semus. Sed absit, ut vel cogitationem non obternperandi haberemus,
qui nimirum statim ad primum sacratissimae maiestatís vestrae miss ile
mandatum hominem nostrum huc Viennam ad excelsam cancellariam
suam Hungarico aulícam cum contraria informatione ac humillima ins-
tantia nostra exmisimus, paria quoque privilegii contra judaeos habiti
juxta benignam commissionem submittentes. Quia vero mentionata paria
cum adversa parte communicata sunt et ex refutatoriis ejusdem argu-
mentis aliud missile ad nos mandatum extradatum. timore cujus ulte-
rior remonstratio et comprobatio non ut fuisset nobis praeclusa, quin
potius clementer admissa, sic denuo alterum misimus ad praelibatam
cancellariam cum documentis. Unde postea relatum nobis extitit causam
jam esse relegatam ad ordinariam [uris viam. Et hic substitit negotium.
Jam an ex praemissis ínobedíentiae argui valeamus? altissimo sacra-
tissimae maiestatis vestrae relinquimus judicio, cujus tanto benígniorem
sententiam praestolamur, quanto liberius cum ejusmodi missilibus man-
datis agendum leges regni indulgent, ubi dicitur signater articulo 5. anni
1625., quod taliae neque expedire debeant, neque expeditis ullus locus,
juridica item mandata dictante articulo 12. anni 1635. semper cum clau-
sula: rebus sic, ut praefertur, stantibus, seque habendis expedienda esse,
secus expedita, quale fuit suprafatum posterius, locum non habere. Et
licet sacratissimam maiestatem vestram pro domino nostro terrestri li-
benter recognoscamus, nihilominus, quia regiae et liberae civitates sunt
e numero statuum regni, quos dignata est summefata majestas vestra
tenore benigni sui diplomatis regii articulo 2. novissimae diaetae inserti
clemen ter assecurare, quod universas et singulas communes Hungariae
liber tates, communia jura, leges et consuetudines in omnibus punctis,



clausulis et articulis firmiter et sancte observabit, perque alios omnes et
singulos inviolabiliter observari faciet , non potuimus, prout neque nunc
possumus nobis lmaginari. quod in tam ardua privilegii nostri vetusto et
continuo usu juxta decreta Tripartiti tituli ll. prolegalem roboratí ma-
teria volnisset extra solitum juris cursum quidpiam determinare, nos-
tramque in caplendis et puniendis judaeis, qui per territerium civitatis
transeunt, consuetudinem toti regno notam et publice manifestam per
sola praevia mándata missilia immunitare vel ex eo, quia omnis regia et
libera civitas parvo nobili habetur, nobiles autem vi diplomatis Leopol-
dini etiam per sacratissimam maiestatem véstram acceptati et in articulo
attactae diaetae mentionati conditae 5. ad productionem privilegiorum
extra competens forum non tenentur, neque mandatis extra terminos
judicios coram judieibus regni ordinariis vel deputatis eatenus juri stare
cogendi sunt, quo in passu neminem, nisi legitime citatum et consueto
juris ordine convictum in personís vel bonis sub quovis colore damnifi-
candum, immo ut articulus 14. anni 1618. etiamsi adversa pars exposi-
tionem suam coram cancellaria vestrae maiestatis sacratissimae edocuis-
set et comprobasset, ut patet ex articulo 30. anni 1681., huc accedente
articulo quoque 41. ejusdem anni 1681., aliisque compluribus, qui di-
eunt civitates in privilegiis ipsárum longo usu roboratis nullo modo tur-
bandas esse, sed neque proventus regius ex quaestu per nos turbatur,
tum quia a duobus ferme saeculis, emanatione videlicet privilegii nostri
de [udaeis, fiscus regius nunquam desuper conquestus fuisset, tum quia
tricesima vel aliud genus tributi regii circa Tyrnaviam non daretur , et
quod prius, dum apud nos locus tricesimae extitisset, non controverte-
batur, jam modo sublata ibidem tricesima in quaestionem sumi nequiret.
Ac proinde ad pedes sacratissimae maiestatis vestrae provoluti humil-
lirne supplicamus, quatenus dignaretur nos a praevio fisei sui regii pro-
cessu clementer absolvere, quandoquidem ea modalitate ad privilegio-
rum productionem contra express as regni leges cogeremur, ne expensas
etiam inanes ocassione judiciarii processus in procuratores et alia acces-
soria faciamus, in exolutionem potius restantis quanti portionalis nobis
obventi convertendas. Tamen si sacratíssíma majestas vestra mandat
sive coram praeasserta cancellaria sua sive coram dicasterio camerali
Posonii prompti et parati sumus jura nostra uberius demonstrare in eo
dumtaxat obsecrantes, ne cum adversa parte communicentur, verum ut
eadem, si quid in contrarium haberet, ad normam caesareo-regiae reso-
lutionis in simillimo casu circa annum 1694. elargitae ad ordinariam
[uris viam relegetur et ubi nomine ipsius partis adversae procedere-
tur , eotum fiscus regius velut ex officio privilegiorum et peculiorum re-
giorum defensore assistere nobis vellet tanto eminentius, quod etiam
rusticis, uti Turanensibus et Batthiensibus contra dominos terrestres in
facto privilegii assistat. Interim, si sacratissima maiestas vestra digna-
retur benigne annuere, ut cum judaeis conveniremus, tunc parati esse-
mus cum ipsis negotium de tantopere cupito transitu per territorium
aliqua modalitate accomodare, quam gratiam et clementiam humillimis
obsequiis nostris remererí curabimur, benignissimam praestolantes re-
solutionem et manentes.
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Kívül: Ad sacratíssimam Romanorum imperator iam ac Germaniae,
Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque
etc. regiam maiestatern etc., etc., dominum, dominum naturaliter ele-
mentissimum humillima supplicatio introscriptae civitatis Tyrnaviensis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. nr. 25~.

436.

1717. Nagyszombat város közönsége a magyar udvari kamarának be-
mutatja a zsidókra vonatkozó kiváltságleveleit, egyben jóindulatú támo-
gatásukat kérik arra nézve, hogya király e kiváltságaikat ismét tneg-

erősítse.

Excelsum camerale consistorium, domini, domini patroni nobis gra-
tiosissimi, colendissimi!

Ex gratiosa praelibati consistorii commissione, ipsi etiam volentes ob-
ligationi nostra de producendis privilegiis et juribus nostr is contra ju-
daeos habitis satisfacere, in termino hodiernae diei eatenus nobis prae-
fixo mentionata privilegia et jura nostra isthic annexa humillime pro-
ducimus. Et cum manifeste exinde patent, quod judaeis neque territo-
rium Tyrnaviense ingredi liceat itaque ex duplici capite, primo quidem,
quia privilegiorum universaliter, etiam oppidanorum et rusticorum fis-
cus regius esset defensor, prout et in exempl o Thuranensibus et Bat-
thiensibus impertitur, a fortiori nobis fiendam gratiose resolvere et con-
sequenter hocce negotium nostrum altefatae maiestati sacratissimae pro
elargienda benigna confirmatione efficaciter recommendare dignetur,
quam excelsi consistorii gratiaru humillimis nostr-is obsequiis remereri
conabimur. Gratiosam praestolandam resolutionem et manentes excelsi
carneralis consistorii servi humillimi:

Judex, consul et senatus, necnon communitas regiae
liberaeque civitatis Tyrnaviensis.

Kívül: Ad excelsum sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis
camerae Hungarieae aulicae consistorium etc., etc., domínos, dominos
patronos gratíosíssimos, colendissimos humillima instantia íntroscriptae
civitatis Tyrnaviensis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 274-5.
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437.

1717. Nagyszombat város közönsége a magyar királyi kamara támogatá-
sát kéri a magyar udvari kanceHárw:nál azért, hogy a zsidók ügyében

elkeriútessék: a pereskedés a királyi ügyésszel.

Excelsum camerale consistorium, domini, domini patroni nobis gra-
tiosissimi, colendissimi 1

Inter angustias et anxietates nostras, quibus, quia pauperes et mí-
seri sumus, hyemalesque portiones hucusque exolvere non possumus,
actu etiam premimur militarem siquidem executionem, etquidem .solito
graviorem a longo iam tempore instar alterius quarterii sustinemus,
tristia et inopinata accepimus novalia, certificatorias quippe palatinales
cum inclusis benigni sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis, do-
mini, domini clementissimi mandati paribus, ubi appositum habetur,
quod in causa judaeorum datis ad nos benignis mandatis regiis non oh-
temperassemus, eo quod arcendo judaeos a territorii nostri trans itu aera-
rio regio derogemus. Quo in passu licet in judicio de facili exculpaturos
nos speraremus, nihilominus absit, ut cum fisco regio, adeoque sua
maiestate sacratissima in litern condescendere vellemus, prompti et parati
semper, dum et quandocunque mandaverit dominus noster clementissi-
mus sive coram hoc excelso dicasterio suo sive coram excelsa cancellaria
Hungarico-aulica jura nostra ex integro demonstrare et prout deinde
sua maiestas sacratissima eatenus determinare dignabitur, nosmet benig-
nae decisioni humillime accommodare, in gratiam altefatae maiestatis
et clementissimam dispositionem istud negotium cum personis, rebusque
et facultatibus nostris per omnia submittentes. Ac proinde excelsum ca-
merale consistorium rogamus demisissime, quatenus dignaretur se pro no-
bis apud praelibatam cancellariam gratiose interponere, nosque vel ex res-
pectu paupertatis nostrae et miseriae, ne occasione judiciarii processus co-
gamur profundere expensas in exolucionem restantis portionalis quanti
potius convertendas, eidem cancellariae efficaciter recommendare, ut
antelatus processUS coram excellentissimo domino comite palatino in-
choatus cessaretur vel ad minus in suspenso relinqueretur, quandoqui-
dem res alio etiam modo accommodari possit et alioquin authoritas ut-
riusque tam videlicet praetitulatae cancellariae, quam excelsi hujus
consistorii cameralis subvertaretur, uti ex hic adjuncta humillima infor-
matione pateret. Quam excelsi consistorii gratiam humillimis nostris
obsequíis remereri conebimur. Gratiosam praestolantes resolutionem et
manentes excelsi cameralis consistorii servi humillimi:

Judex, consul, senatores et tota communitas regiae
liberae civitatis Tyrnaviensis.

Kívül: Ad excelsum camerale consistorium dominos, dominos pat-
ronos gratiosissimos, colendissimos humillimum memoriale.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 3r,6. nr. 247-8.
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438.

1717. június havában. Nagyszombat város kiküldöttei azzal a kéréssel
fordulnak immár másodízben a magyar udvari kanceHáriához, hogy a
június Ti-re kitűzött tárgyalás halasztassék el, de ha ez még sem volna
lehetséges, úgy erre az esetre Okolicsány Mihályt nevezik meg a város

ügyvédjéül.

Excelsum consilium, domini, domini patroni nobis gratiosissimi, co-
lendissimi !

Siquidem terminus pro die 17. praesentis Junii per excellentiasi-
mum dominum comitem palatinum civitati Tyrnaviensi praefixus esset,
praeferitur , interim eadem civitas ob brevitatem temporis, quia unicam
dumtaxat quindenam acquisivit, imparata foret, imo neque procurato-
rem, praeoccupante omnes intelligentiores fisco regio, habere posset, ob
hoc instamus humillime pro benigna ad demisissimam praefatae civitatis
supplioationem suae maiestati sacratissimae intitulatam et excelso huic
consilio exhibitam resolutione, ut nimirum memoratus fiscus regius ab
inchoato processu desisteret, idque eidem, velut actori, intimaretur,
sancte promittentes, quod jura nostra coram praelibato isto consilio dum
et quandocunque terminum nobis praefixerit, producemus, saltem ne
inanibus expensis aggravemur. Quo in passu dignabitur excelsum con-
silium ad eminentissimi quoque ac serenissimi cardinalis de Saxonia pe-
nes nos antehac factam ínterpositionem facere reflexionem. In casu
autem contrario, quem non speramus, cum ea, qua supra, humilitate ro-
gamus, quatenus dignaretur excelsum consilium antelatam supplicatio-
nem ad minus indorsari et sic eandem cum responso nobis restitui eu-
rare. Testimoniales item super eo, quod ad praescita mandata ablegati
civitatis cum excusatoriis rationibus et documentis coram eadem excelso
consilio comparuerint, causaque ad juris viam sit relegata, gratíose elar-
giri, ne ipso etiam justae deíensíonís medio privati máneamus ac de-
mum dominum Michaelem Okollesany pro advocato civitatis ordinare,
eidemque mediante mandato committere, ut Tyrnaviae assisteret , cujus
opera fiscus regius habens dornincs Paulum Prílessky, Joannem Bro-
gyany et plures alios non egeret. Istud in praemisso casu petitum, prout
justum est, ita in gratia excelsi consilii non diffidimus, quam demisissi-
mis obsequiis remereri conabímur, manentes excelsi consilii servi hu-
millimi:

deputati Tyrnavienses.
Minuta secundariae instantiae in excelsa cancellaria

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 257-8.
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439.

1717. Nagyszombat városa a nuzgyar udvari kancellária számára röviden
összefoglalja a zsidók érdekében a város ellen indított per lényegét és
bizonyítja, hogy a várost nem terheli semmiféle engedetlenség sem a

felsőbbség iránt.

Vera descriptio causae contra Tyrnaviam propter judaeos motae.
Anno 1539. emanat privilegium Ferdinandeum et judaei proscri-

buntur in perpetuum ob crimen in Bonfinio etiam Decad. 5. Lib. 4. de-
claratum.

Anno 1686. praemissum privilegium per divum Leopoldum non
tantum confirmatur, verum etiam respective ampliatur, daturque fa-
cultas judaeos juxta observatam hactenus consuetudinem puniendi.

Anno 1693. certus judaeus capitur in pago Gerencsir intra limites
civitatis existente et punitur. Res defertur ad excelsam cancellariam
Hungaricam aulicam et nihilominus adversa pars ad ordinariam juris
viam relegatur anno 1694.

Anno 1713. civitas exolvendi quanti portionalis impar voluisset se
[uvare et cum judaeis certam conventionem ad breve tempus inire, sed
mox delata proptereaad praetitulatam cancellariam et venit Tyrnaviam
specialis commissio cameralis, quam obivit illustrissimus dominus comes
Szunyogh inclytae camerae Hungarieae vícepraeses, inquisitumque est
in authores, Ultimatim demandatum civitati verbo regio, ut hoc in
passu privilegia sua, tanquam maximum thesaurum intecte, illibate et
reverenter observet.

Hinc anno 1715., dum Marcus Geczl Liechtensteinianus et David
Abraham Czoborianus subditi in privato suo quaestu pergerent, non via
publica, sed per unam vallern intra agros Tyrnavienses ibidem per fal-
catores civitatis compraehenduntur, in civitatem introducuntur, expost
erga tollerabilem solutionem dimittuntur.

Tandem nomine domini comitis Kaunicz, qua curatoris juvenem
principum Liechtenstein, facta est quaerimonia in praelibata cancellaria,
quod antelati judaei in via publica capti fuissent, quod pecunia dominali
privati etc., etc., erga cujusmodi quaerimoniam datum est ad civitatem
missile mandatum, ut, si ita se res habet, dominalis pecunia restituatur
et paria privilegii suae maiestati sacratíssimae transmittantur.

Quare civitas misit dominum Benesik Viennam ad eandem cancel-
lariam cum contraria informatione, qua ocassione paria etiam Leopol-
dini privilegii juxta mandatum producta sunt.

Rursus nomine domini comitis Kaunicz facta est Viennae instantia
pro restitutione vel ex eo, quod in Leopoldino privilegio non haberetur
mentio territorii, ne illud intrare Ileeret judaeis. Erga istarn instantiam
datum est ad cívitatem aliud missíle mandatum, ut pecunia dominalis
omnino restituatur et nisi privilegium judaeis transitum territorii vetans
remonstretur et comprobetur, etiam judaeis satisfiat.

Cum itaque ulterior remonstratio et comprobatio fuisset civitati
clementer admissa, denuo misit Viennam dominum Virágh fiscalem
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suum cum sufficientibus sub A., B., C., D. et E. documentis, quod nec
per territorium Tyrnaviense liceat judaeis ambulare, praesumentes
autem puniantur, per quae directe et clare privilegialis consuetudo et
usus memoriam hominum excedens remonstrabatur et comprobabatur,
uti id, quod pecunia dominalis nulla fuerit, qui postquam cum recom-
mendatione etiam eminentissimi ac serenissimi cardinalis coram excelsa
cancellaria comparuisset, demum substitit causa, redeunteque domino
Virágh expost scripsit agens civitatis dominus Varsany memoratam cau-
sam esse rejectam ad viam juris. Super his coram excelsa cancellaria
factis dignabitur optime se reflectere magnificus dominus Ladislaus Hu-
nyady.

Eo intelledo putabat civitas processu quaeruloso se aggressum iri,
ideo fecit recursum ad inclytam cameram, quatenus dominum directo-
rem pro assistentia sibi ordinare vellet, cum camera regiorum peculio-
rum et privilegiorum defensorem se profiteatur. ipsisque rusticis contra
dominos terrestres in causis privilegium tangentibus fiscus regius
assistat.

Interim ex insperato supervenerunt certificatoriae palatinales ad
instantiam domini directoris, quod civitas arcendo judaeos a territorio
suo praejudicet regio proventui ex quaestu et quod non obediverit man-
datis suae maiestatis sacratissimae.

Sed an hoc ex praemissis re vera ita se haberitibus concludi possit,
altiori submittitur judicio. Benigna mandata erant conditionata et ut-
rique civitas conabatur satisfacere, non ut surda aure praeterivisset,
prout et resolutionem accepit, negotium, ut praemittitur, relegari ad
viam juris. Hane itaque a parte actorea praestolari debuit, quia non in-
cumbebat civitati, tanquam in causam attractae, rem contra se urgere,
contrariamque partem provocare. Quare fiscalis actio tunc locum habe-
ret, si documenta et rationes civitatis ex jure desumptae fuissent rejec-
tae, ipsaque civitas absolute ac determinate convicta expost demanda-
tum extitisset eidem, quatenus sententiae parere teneatur et nihilominus
non obediret. Sed hoc nunquam fuit, ergo inobedientiae et contumaciae
civitas argui nequit.

Kívűl: Informatio excelsae cancellariae exhibita.
Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 261-7.

440.

1717. június 11. Bécs. A magyar királyi u.dvari kancellária felsz6lítja a
magyar királyi kamarát, hogy a kincstári igazgat6 a nádor által kitűzött
tÖTvénynapon a pert ne indítsa meg, Nagyszombat városa pedig ígérete
szerint mu.tassa fel kiváltságleveleit, melyek értelmében a zsid6kat nem

eresztik be a városuk területére.

Excel1entissime, illustrissimi etc.
Salutem et servitiorum nostrorum paratam commendationem. Plane

dum iam pro parte et ad instantiam liberae, regiaeque civitatis Tyrna-
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viensis, qua in praescita fiscali causa ad moderna extraordinaria judieia
directa et inviata in causam attractae, penes isthic copialiter annexam
suae maiestati sacratissimae humillimam eiusdem instantiam, eidemque
accessorie adjectam informationem pro eiusdem accommodatione incly-
tam istam regiam carneram Hungaricam in eo, quo eadem praefixum
per suam excellentiam dominum comitem palatinum in 17. nunc cur-
rentis mensis Junii terminum ex rationibus et motivis in praeattacto
hicce annexo memoriali uberius adductis differri et prorogari facere ve-
lit, officiose requirere voluissemus, Supervenerunt honorificae ordinario
postae cursu allatae parit er eo in passu ad nos requisitorie directae an-
telatae in causam attractae civitatis dernissam instantiam secundantes
praetitulatarum dominationum vestrarum litterae, quas quemadmodum
solito cum honore percepimus, ita ad earundem continentias hoc et id
officiose reponendum esse censuimus, ibi nimirum judicem in alicuius
causae revisione procedere non posse, ubi pars actorea eiusmodi proces-
sus revisionem propria parte sola non adurgeret et ex consequeriti nec
petitum ad antelatam excellentiam palatinalem per expeditionem can-
cellariae huius regio aulicae Hungarieae emanatum benignum dilato-
rium necessarium videri. Ac idcirco excellentissimam, Illustrissimas,
spectabiles et magnificas, necnon perillustres et generesas dominatio-
nes vestras viceversa officicse requisitas esse voluimus, quatenus domi-
num causarum directorem, ne idem pro antelato termino praementiona-
tae causae revisionem et discussionem apud excellentissimum dominum
regni palatinum adurgeat, suo modo inhibere et tandem post effectua-
tam per antelatam civitatem Tyrnaviensem appromissam, privilegiorum
suorum circa non admissionem judaeorum ad territorium suum praeten-
sive habitorum productionem, declarandorumque declarationem, accom-
modandorumque accommodationem nos circumstantialiter iuxta priorem
etiam obligationem suam haud gravatim informare velint eadem domi-
nationes vestrae, quas in reliquo etc. Datum Viennae Austriae, 11. men-
sis Junii anno 1717.

N. N. cancellarius etc.

Kívül: Copia decréti excelsae cancellariae ad inclitam cameram
emanati.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 105-6.

441.

1717. június 18. A kincstári igazgató tervezete arra vonatkozólag, hogy
Nagyszombat városa és a zsidók közötti per tárgyalására ne kerüljön
sor és időközben a két fél békés egyezséget köthessen egymással. Ezt a
tervezetet Nagyszombat város teljhatalmú kiküldöttei nem fogadták et.

Nos infrascripti etiam qua liberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis
cum literis plenipotentialibus venerabilis capituli ecclesiae Strigoniensis
die 16. mensis modo currentis Junii et anni labentis infrascripti ad
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instantiam senatus et magistratus ac etiam totius antelatae civitatis no-
mine emanatis legitime constituti plenipotentiarii assumptis in nos one-
ribus tam nostris quam et antedictae civitatis amplissimi senatus,
magistratus et totius coneivilitatis, nostrorumque et eorundem sue-
cessorum vigore praefatae plenipotentiae nobis ea in parte attribu-
tae ex fundamento in eos et eorum successores derivatis et accorda hacce
bona fide inita, valituraque usque finem accomodationis negotii hujus
perdurante obstrictis et obligatis damus pro memoria per praesentes
significantes, quibus expedit, universis, quod postquam perillustris ac
generesus dominus Joanries Majtheny de Kesselőkö suae caesareae re-
giaeque maiestatis inclytae camerae Hungarieae consiliarius, qua cau-
sarum regalium director et sacrae regni Hungariae coronae fiscalis ad
mentem benigni altefatae caesareae regiae maiestatis mandati praecep-
torio delegatorii ex fundamento turbationis, incaptivationis, lytrationis,
rerumque et mercium ablationis judaeorum per viam publicam regiam
ex commercio publica fide et authoritate regia inito et stabilito quaestus
et publicae necessitatis gratia commeantium et item non observationis
benignorum regiorum mandatorum, aliorumque negotiorum in benigno
delegatorio uberius expressatorum contra eandem eivitatem Tyrnavien-
sem coram excellentissimo domino comite regni Hungariae palatino
causam et processu delegationis jure extraordinario moverat et suseita-
verat ac etiam die hesterna, id est 17. mensis currentis velut in termino
per certificationem civitatis nostrae subsecutam eatenus praefixo cau-
sam eandem inlevatam assumpserat et eandem civitatem nostram judi-
eialiter etiam proelamari fecerat, habito resceptu demissae instantiae
nostrae praelibatae inclytae camerae regiae eatenus praeporrectae ac
pariter rescripti excelsae cancellariae aulicae Hungarieae et antelati ex-
cellentissimi domini comitis regni Hungariae palatini superinde gratiosa
subsecunda annuentia, ut hoc in passu expensis, fatigiisque litigiosos
processus concomitantibus parceretur et praelibata civitas nostra, qua
peculium regium ex homagiali submissione nostra, veluti quae cum suo
naturali clementissimo coronato rege, dominoque naturali et terrestri,
ut in lites condescendat, praceavere volentes, imo potius nos gratiae et
clementiae caesareo-regiae per omnia submittentes experiendo proces-
sum praeinstitutum tantisper suspendisset et terminum hunc modo et
forma praemíssís praefixum distulisset, ut dilatio eatenus securitatem
processui fiscali omni ex parte faciat, sed et praefatae civitatis tractatus
bonae fidei, sinceraque assecuratio omni fraude et dolo, exceptionibus-
que legalibus ne in minimo irretita omnibus et universis palam sit et
manifesta et neque ullis sub modis et formis ad elusionem fisei regii
processus quadamtenus reddatur involuta, obstringimus nos et sucesso-
res nostros obligamus vigore praefatarum plenipotentialium literarum
eundem civitatis antelatae magístratum, totamque communitatem civi-
tatis ejusdem, ipsiusque successeros haeredes et successores descensuros
vel incorporaturos quomodocunque civitatis ejus commembrionatí ad-
haerentes obstrinctos et obligatos reddimus, quod privilegia et jura nostra
respectu motarum quaestionum et acquisitionis fiscalis in attacto be-
nigno delegatorio uberius expraessatae habita, in quantum ad enodatio-
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nem nostri in praemissis subservire dignoscentur, coram praenominatae
inclytae camerae regiae consistorio vel commissione ejusdem camerae
eatenus deleganda in terrnino super inde nobis toties quoties opus fuerit,
eatenus suo modo intimando vel cameraliter etiam dumtaxat praefi-
gendo producet eadem civitas Tyrnaviensis sub poena amissionis eate-
nus privilegiorum nostrorum et quidquid in passu motarum quaestio-
num, acquisitionisque fiscalis in attacto benigno delegaterio expraessa-
tae attacta camera regia adinvenerit, juxta dictamen legum et per rati-
ficationem caesareo- regiae maiestatis vel etiam suam excellentiam pa-
latinalem, qua causae istius delegatum judicem approbatum fuerit, illud
omnino nos senatum et magisratum, totamque communitatem, nostros-
que eorundem et ejusdem successores et qualitercunque adhaerentia in
futurum commembra saepe recensitae civitatis Tyrnaviensis sancte et
illibate, bonaque fide et sincere observaturos obligamus et obstríngímus,
prout et vigore plenipotentiae nobis in hoc passu attributae obligatos et
obstrictos sub poena praemissa spondemus, obligatos reddimus et ob-
stringimus, obstrictosque et obligatos pronuntiamus contradictione, re-
vocatione et aliis excogitatis vel excogitandis remediis nil obstare va-
lentibus. Hane nostrarn obligationem et assecurationem, velut ex judi-
cio et processu permanentem, adeoque perpetuae firmitatis robur obti-
nentem et valituram declarentes, salva tamen nobis cum parte quaeru-
lante judaeorum conventione intra tempus hujusmodi accomodationis in
salvo permanente ac per inclytam etiam cameram regiam hoc in passu
libera et secura relicta existente harum nostrarum vigore et testimonio
literarum mediante, quam etiam hujusmodi assecurationem et obliga-
tionem coram sua excellentia palatinali, veluti judice alias causae hujus
nosmet ratificare et autheriticare obstringimus et pro taliter ratificata et
authentica habemus.

Petitum domini directoris non acceptatum.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 2>68-271.

442.

1717. június 18. Pozsony. Nagyszombat város teljhatalmú megbízottai
1500 forint büntetés terhe mellett kötelezik maqukat, hogy a városnak
zsidókkal kapcsolatos kiváltságleveleit a magyar királyi kamara előtt
annyiszor felmutatják, ahányszor az szükségesnek mutatkozik, azonban,
ha a zsidókkal időközben a város területén való közlekedés céljából

megállapodás jönne létre, annak sérelme nélkül.

Nos infrascripti, qua liberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis cum
literis plenipotentialibus venerabilis capituli ecclesiae Strigoniensis die
16. mensis modo currentis Junii et anni labentis infrascripti ad instan-
ham senatus et magistratus ac etiam totius antelatae civitatis nomine
emanatis legitime constituti plenipotentiarii assumptis in nos oneribus
antedictae civitatis amplissimi senatus, magistra tus et totius communi-
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tatis, eorundemque successorum vigore praefatae plenipotentiae nobis
ea in parte attributae ex fundamento in eos et eorum successores deri-
vatis et accorda hacce bona fide inita, valituraque usque finem accom-
modationis negotii huius perdurante obstrictis et obligatis damus pro
memoria per presentes significantes, quibus expedit, universis, quod
posteaquam perillustris ac generosus dominus Joannes Maitheny de Ke-
selökő sacrae caesareae regiaeque maiestatis inclytae camerae Hungari-
eae consiliarius, qua causarum regalium director et sacrae regni Hunga-
riae coronae fiscalis ad mentem benigni altaefatae caesareo regiae
maiestatis mandati in castro Laxemburg, die 16. mensis Maii proxime
praeteriti, anno autem itidem infrascripto emanati ac ad excellentissi-
mum comitem, dominum regni Hungariae palatinum dati causam contra
eandem civitatem Tyrnaviensem coram sua excellentia palatinali mo-
verat et suscitaverat ac etiam die hesterna, id est 17. mensis currentis
Junii velut in termino per certificationem civitatis nostrae subsecutam
eatenus praefixo causam eandem inlevatam assumpserat et eandem civi-
tatem nostram judieialiter etiam proelamari fecerat, habito tamen res-
pectu demissae instantiae nostrae prae1ibatae camerae regiae eatenus
praeporrectae ac pariter rescripti excelsae cancellariae Hungarieae auli-
eae et antelati excellentissimi domini comitis regni Hungariae palatiní
superinde gratiosa subsecuta annuentia, ut hoc in passu expensis, Iati-
giisque litigiosos processus concomitantibus parceretur et praeasserta ci-
vitas nostra, qua peculium regium pro exactiori suae maiestatis sacratis-
simae servitio conservetur, perpensa etiam homegiali submissione nostra,
veluti qui cum nostro naturali domino et clementissimo coronato rege
in litem condescendere nollemus, immo potius nos gratiae et clementiae
eaesareo-regiae per omnia submitteremus, praetitulatus dominus direc-
tor a praeinstitute processu supersedisset. Volentes itaque fiscum re-
gium de appromissa per nos privilegiorum, juriumque praenuncupatae
civitatis Tyrnaviensis de judaeis habitorum productione ex omni parte
reddere securum et affidatum obstrinxerimus ac obligaverimus vigore
praefatarum plenipotentialium literarum antelatae civitatis magistra-
tum, totamque communitatem praesentem et futuram, eidemque civitati
incorporatos et incorporandos reddiderimus obstrictos et obligatos, quod
attacta privilegia et jura coram praetitulatae regiae consistorio vel com-
missione eiusdem camerae eatenus delegenda in termino superinde nobis
toties, quoties opus fuerit, suo modo intimanda vel etiam cameraliter
dumtaxat praefigendo producet eadem civitas Tyrnaviensis sub poena
mille quingentorum florenorum sive medio unius judicis nobilium et ju-
rati assessoris sive propria praelibatae eamerae authoritate de praemis-
sae civitatis bonis desumendorum ac nihilominus quidquid in passu re-
petitorum privilegiorum, juriumque ipsius civitatis vel etiam modernae
inde profluentis acquisitionis fiscalis altefata caesareo-regia maiestas,
tanquam clemerrtissirnus noster dominus et privilegiorum collator ex
supremae suae potestatis plenitudine declaraverit et resolverit, illud om-
nino senatus et magistratus, tota denique communitas, eorundemque ac
eiusdem successores et qualitercunque adhaerentia in futurum com-
membra saepe recensitae civitatis Tyrnaviensis sancte et illibate obser-
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vabunt, prout et vigore suprafatae plenipotentiae obstringimus et oblíga-
mus, obstrictosque et oblegatos reddimus atque pronunciamus contra-
dictione, revocatione et aliis excogitatis vel excogitandis remediis nihil
obstare valentibus salva tamen civitati cum judaeis circa transitum per
territorium suum conventione intra tempus huiusmodi accommodationis
vel etiam expost fienda in salvo permanente ac per inclytam etiam ca-
meram regiam hoc in passu libera et secura relicta existente harum
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum Posonii, die
18. mensis Junii anno 1717.

Kívül: Minuta assecurationis fisco regio datae de producendis privi-
legiis sub vinculo 1500 florenorum.

Országos Levéltár Budapest, Ftlrntár doboz C. 356. nr. lll-7.

443.

1717. november 13. Pozsony. A magyar királyi kamara arról értesíti
Nagyszombat város közönségét, hogya zsidókkal való tárgyalás napjául
december 13-út jelöLték ki, mely időre két teljhatalmú megbízottukat

küldjék ki.

Prudentes ac circumspecti domini et amici nobis honorandi salutem
et officii nostri promptitudinem! Siquidem occasione praescitae inter
prudentes ac circumspectas dominationes vestras ab una, partibus vero
ab altera certos judaeos, quorum velut territorium praetitulatarum
dominationum vestrarum pertranseuntium virtute certi per easdem do-
minationes vestrns privilegii praeterisi medio hominum peculii istius re-
gii res et merces ac certa quantitas pecuniaria ablata fuerat, in prae-
sens usque vigentis controversiae revidendae, terminandae, ac conso-
piendae terminum pro decima tertia imminentis mensis Decembris anni
currentis infrascripti praefigendum statuissemus, his neque terminum
etiam praesentium virtute praetitulatis dominatíonibus vestris fine prae-
misso praefigeremus.

Quocirca velint praetitulatae dominationes vestrae pro praelibatae
controversiae fienda revisione, terminatione ac compositione medio duo-
rum suorum e gremio sui delegandorum sufficienter attamen instruen-
dorum et plenipotentiandorum pro praeattacto termino et reliquis ad id
sufficientibus judiciariis diebus coram camera hacce regia Hungarica
comparere. In reliquo praetitulatas dominationes vestras diu feliciter
valere desideramus. Posonii, die 13. Novembris anno 1717.

N. N. sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis camerae Huriga-
ricae praeses et consilarii.

Kívül: Prudentibus ac circumspectis dominis N. N. judici, magistro
civium, senatoribus, toti denique communitati liber ae, regiaeque civita-
tis Tyrnaviensis etc., amicis nobis honorandis Tyrnaviam.
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Hátlapon ez egykorú feljegy7kssel: Ex posta Gel'encheriensi allatae die 2Z.
Novembris 1717. in negotio judaeOTUm.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 272-3.

444.

1717. december 20. A magyar királyi kamara előtt egyfelől Nagyszom-
bat városa, másfelől a zsidók képviseletében Simon Mihály udvari zsidó
megállapodtak abban, hogy ezentúl Nagyszombat város és jobbágy köz-
ségei területén át a zsidók szabadon közlekedhetnek bizonyos vámok

megfizetése ellenében.

Sehlus, was zwisehen beyden partheyen, als der königlich Hungari-
sehen freystadt Tyrnau undt Simon Michl kayserlich hoff'juden in nah-
men der gessambten judensehafft in pleno der hochlöblichen königlich
Hungrisehen cammer unwiderrufflich geschlossen undt verglichen wor-
den ist.

1-0 alle ihre territoria, so von der stadt Tyrnau biss dato seind ver-
botten gewesen undt wann sich ein jud aldda befunden hat, demsselben
nicht allein alles weggenohmen, sondern die person nach gedachter statt
in arest geführt und diesselbe zu ranzionirn gezwungen, anjezo aber
solches territorium auff ewig geöfnet undt allen juden hinn undt wider,
auch neben der statt vorbey zu raisen, auch in selbiger zu nacht die her-
berge erlaubt sein solle, wie dann

2-o bey allen ihren dörffern, wohin sich ihre jurisdiction erstrecket,
anbefohlen werden solle, das dem durchreisenden juden sowohl zu fuess,
als zu pferdt oder mit wahren nebst der nachtherberg aller schutz und
schirm geleistet werde, hingegen verspricht herr Simon Michl in nah-
men der gessambten judenschafft

3-o das einjeder jud, der da gehet zu fuess ohne wahren dureh dero
territaria und neben der statt vorbey, 10 den. leibmauth zu zahlen
schuldig sein solle, ist er aber ein pinckheltrager, der da wahren auf
seinem pferdt führet, solle er schuldig sein leibmauth 10 den. undt von
dennen wahren absonderlich 15 den., zusamben 25 den. zu bezahlen.

4-o wan ein jud auf einem pferdt vorbey reithet undt wahren auf
seinem pferdt führet, solle er schuldig sein leibmauth 10 den. undt den-
nen wahren obsonderlich 15 den., zusamben 25 den. zu bezahlen.

5-o dafern ein jud auff einem wagen fahret, solle er 10 den., führet
er abel' wahren mit sich, solle er sambt der leibmauth 50 den. zahlen.

6-o ein jud, der einen gantz beladenen wagen durch dero territo-
rium und neben der statt vorbey führet, solle einen gulden bezahlen.

7-o ein jud, der mit reichen wahren von Wienn kommet undt wic
gedacht, durch undt vorbey fahret, solle von selbigen wagen zahlen ein
gulden 50 den.

8-o wie dan auch wan einer bey Tyrnau vorbey fahret undt end-
triehtet allda, wie gedaeht, undt kommet mit seinem zetl auff die dör-
fier N. N.. so ist er nicht schuldig widerumb in N. N. mauth zu geben.
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weill er solche schon zu Tyrnau abgeführet hat, wie auch wann er in
denen dörffern N. N. endtrichtet hat undt weiset seinem zettl von N. N.,
so ist er bey Tyrnau nichts mehr zu zahlen schuldig, jedoch

9-0 zu Herntscharowitz oder Rosenschindl, welche nicht in diese
classification gehören, solle verfahren werdten, wie auf andern könig-
lich Hungeriseben meüthen, wann solche hierüber privilegirt sein., ge-
braüchlich ist.

10-0 solle einern jeden juden, der solche mauth endtrichtet, er seye
zu fuess, zu pferdt oder mit einem wagen, ein zettl gegeben werdten,
wie an andern orthen, damit alle ungelegenheir verhüttet wirdt.

11-0 solle auch auffgehoben sein die lezte praetension dess juden
Marx Gözels von Lundenburg, als 800 florin vor straffe undt auffgegan-
gene unkosten.

12-0 vndt leztlichen ist solches vor einer hochlöblichen königlich
Hungariseben hoffcammer von beider seith freywillig verglichen word-
ten undt mit beyderseitz handtstreich yor krafftig erkennet auch zwey
gleichlautende exemplaria auffgerichtet undt zu dessen festhaltung je-
der parthey eines zuegestellet wordten.

Ennek a megállapodásnak latin nyelvre lefordított példánya ugyanott 224-5.
sorszámok alatt megtalálható, végül ünnepélyes oklevélbe foglalt és kibővített szö-
végét már leközölte a MZsO. Ill. kötet 99. sorszáma alatt.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 118-120.

445.

Nagyszombat, 1717. december 20. Nagyszombat városa utasítást ad ki
vámosai számára, hogy a zsidóktól miért, mennyi vámot szedjenek, a vá-

rosnak a pozsonyi kincstárral kötött megállapodása szerint.

Instructia zkrzewa Mito od narodu zidovszkeho na stranu slobod-
neho a kralowskeho mesta Trnawy wedle contractu negdy roku sicse
1717. dne 20. Decembris pred osvicseno Komoru (!) Kralowsku Pres-
porsku deczy predlozenim mestem a narodem zidovszkim sporadaneho
prichadczagicse richtarom rossindolskemu, hrnczarowszkemu, modr-
dorffskemu a welko bresztovanskemu, yakosto osadam k predepsanemu
mestu prinaleziczim z toho, ze contractu na slovensky yazik wipsaná a
yim ku pilnemu zachowawany windana a (?)

Nayprw sicse totisto in prima classe rozuma se zidé mizerny, nist
nemagicsy, kdy cses predIozene chotary, aneb trnavsky preydu w miste
tem, kde takowe mito se wibira, yeden kazdy od persony sweg zaplaty
yeden gros.

In 2-da classe ty se rozuma, ktery neyake weczy na prodaj suose
na chrbte nesu, a takowito prez predlozene chotary preyducse, yeden
kazdy od persony sicse powinen yest dat dwa grose, a od parteky na
chrbte maigiczey take dwa grose. W teyto pak weczy musy se wseczka
fales zanechat z pricsiny tey, aby yeden zid wicsej zidow parte ku na
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chrbte nenesol a tak se wiehowarat mohel, eso pod pokutu contrabendy
takowieh weczy se ma rozumet.

In tertia classe mayu se ty rozumet, ktery na kony w sedle idu a
parteku na kony nesu, ktery yeden kazdy podizen yest pyet grosy zap-
Iatit.

In 4-ta classe ty se pocsitugu, ktery na kocsy, aneb na wozy se
wezu, a niyaku, aneb snat malu parteku, a lebo male weczy pry sobe
mit budu. Tito yeden dazdy od woza, aneb kocsa a kony powinny su
platyit pol zlateho, a krom teho kazda persona na kocsy, aneb wozy se-
dicsa pod dwuch grosoch.

In 5-ta classe ty mayu bit rozumeny, ktery negaku mensu parteku
na wozy wezu, aneb wus ze zbozim obtizeny magi, ktery yeden kazdy
od takowey tyerchy y z wozem, a z konmy ma platyit yeden rimsky
zlaty, a mimo toho kazda persona dwa grose.

In 6-ta ale classe ty se wikladayu, iktrey puydu z wozmy z wacsu a
drachsu parteku nakladeni ma, a tito yeden kazdy od kazdeho woza po-
winy su platyit Fl. 1. den 50, a krom toho od kazdey persony dwa grose.

Tato pak classíficatia ma se tak rozumet, ze yestly nektery zid w
kteremkolwek puncte predlozeny classificaty rozumeny mito w Rossin-
dele, aneb w Modrdorffe by zaplatil, a cedulku by zkrz to na mite
trnawskem meskem preukazal, na tem trnawskem mite wiez platit
podIzen neny, ano y rownim spusobem, yestly by na mite trnawskem
zaplatil, w predlozenieh osadach, totisto w Rosindole, a Mordoffe (!)
wiez platit powinen neny. Na mite ale hrnczarowszkem, ponewacz mito
od meskeho yinse yest, w kteremkolwek predlozeney classifieatie puncte
rozumet by se mel, osobitne, bars y na trnawskem mite zaplaty, w
Hrnczarowcsach wsak nicz meney zaplatit take podluzen yest.

Wedle toho y to stranky w temze contracte duwodne wilozene
chczely mity, aby zadnemu sidowy, ktery by czes predepsane meske
dyegyinj isel, parteku yakukolwek a yakimkolwek menem nazwanu pod
pokutu confiscaty takowej parteky any po tayomne, any zretedelne
tam prodawat sloboda nebilo.

Extradatun Tyrnaviae 9-a Julii 1752. per Andream Pauli, Regiae
ac Liberae Civitatis Tyrnaviensis juratum notarium manu propria.

Utasítás, amely szerint a zsidó néptől Nagyszombat szabad királyi
város részére az 1717. év december 20. napján a méltóságos pozsonyi ki-
rályi kamara előtt az emlí tett város és a zsidó nép között kötött szerző-
dés értelmében a vám behajtására vonatkozólag a rossindoli, gerencséri,
magyarádi és nagybresztoványi bíróknak, mint az.említett városhoz tar-
tozó falvak bíráinak a szerződésből szlovák nyelvre kiiratott és nekik
szoros megtartásra kiadatott.

Az első osztályba ugyanis elsősorban a szegény, teljesen nincstelen
zsidók értendők, akik említett határokon belül, vagy Nagyszombatban
járnak, s ahol ilyen vámot szednek, minden egyes személy önmaga után
egy garast kőteles fizetni.

A 2. osztályba azok értendők, akik valamilyen dolgot a hátukon
szállítanak eladásra, s így ezek az említett határokat átlépve kötelesek
személyenként két garast megfizetni és a háton szállított portéka után
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ugyancsak kettő garast. Ezzel az üggyel kapcsolatban azonban minden
csalafintaságtói tartózkodnia kell, azon oknál fogva, hogy egy zsidó több
más zsidó részére ne cipeljen a hátán portékát és így kifogást ne talál-
hasson, az ilyen dolgokra csempészés bírsága értendő.

A harmadik osztályba azokat kell érteni, akik nyeregben ülve lovon
utaznak és portékájukat lovon viszik, minden egyes személy öt garast
köteles lefizetni.

A negyedik osztályba azokat sorolják, akik kocsin vagy szekéren
utaznak és semmiféle árut, vagy esetleg kisebb portékát szállítanak,
vagy kisebb holmik vannak náluk. Itt egyenként minden kocsi vagy sze-
kér és ló után fél aranyat kötelesek fizetni és ezen felül minden egyes,
a kocsin vagy szekéren ülő személy után még külön két garast.

Az ötödik osztályba azok értendők, akik valamilyen kisebb portékát
visznek szekéren, vagy szekerük gabonával van megrakva, tehát ilyen
teherrel a szekérrel és lóval együtt kötelesek egy római (?) forintot fi-
zetni és ezen felül minden egyes személy után két garast.

A hatodik osztályba tartozóknak pedig azok értendők, akik nagyobb
és drágább portékával megrakott szekérrel utaznak és ezek minden
egyes szekér után 1 fl. 50 dénárt kötelesek megfizetni és ezen felül min-
den egyes személy után két garast.

Ezt az osztályozást úgy kell értelmezni, hogyha valamelyik zsidó az
említett osztályozás bármely pontjában jelzett vámot Rozsindolban,
vagy Magyarádban megfizette és erről az írást Nagyszombat város vám-
jánál felmutatta, úgy többé a nagyszombati vámon semmiféle további
vámot nem tartozik fizetni, sőt hasonlóképpen ha fizetett a nagyszom-
bati vámon, az emlí tett helységekben, azaz Rozsindolban és Magyarádon
többé fizetni nem köteles. A gerencséri vámon azonban, miután ez a
vám más, mint az emlitett osztályozás szerint értendő, ha külön a nagy-
szombati vámon meg is fizetné azt, a gerencsérin nem kevésbbé köteles
fizetni.

Ezen kivül részünkről a szerződésben indokoltan ki akarjuk mon-
dani, hogy semmiféle zsidónak, aki az előírt fenti városi falvakon ke-
resztül menne, semmiféle és semmi néven nevezett portékáját elkobzás
büntetése mellett sem titokban, sem nyílt an árulni a sem szabad.

Kiadatott Nagyszombatban 1752. július 9-én, Pauli András Nagy-
szombat városának hiteles jegyzője m. p.

Eredeti oklevél Nagyszombat város levéltárában. Országos Levéltár, Filmtár
doboz C. 356 nr. 125, 126, 127. felvétel.
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446.

1717 táján. Nagyszombat város tanácsa Munkácsy István volt városi al-
jegyzőnek a magyar királyi kamarához ellenük benyújtott beadványára,
hogy a zsidókat be akarják a városukba engedni és ezzel veszélyeztetik
az eddig érvényben levő kiváltságukat és általában a város érdeke ellen
cselekszenek, pontról-pontra megfelel és ebből a célból kiküldött ka-
marai bizottságtól e rosszindulatú vádakkal szemben maga számára

elégtételt kér.

Excelsa caesareo-regia commissio!

Accepta humillime memorialis domini Stephani Munkácsy suae
maiestati sacrafissimae porrecti communicatione necessitamur in eno-
dationem nostri aliunde satis afflictorum aliqua cum profunda submis-
sione ad tenorem dicti memorialis dicere, dignabitur nos praetitulata
commissio gratiose exaudire. Et primo quidem non recte apposuisse
praefatum dominum Stephanum Munkácsy, quod dominus Michael Pon-
tel eotum istius civitatis consui de nova judaeorum in eandem civitatem
fienda receptione et propterea oblata ab illis florenorum 4000 summa
quidpiarn ad senatum retulisset, talis siquidem projectatio perpetuam
judaeorum intromissionem et resultum a privilegio sepuisset, de quo nec
praefatus dominus Pontel, nec senatus unquam vel somniasse poterit
comprobari, sic neque praeviam summam fuisse oblatam patet exinde,
quia judaeus longe infra loquebatur.

Secundo procul-e a vero rem seu praedeclaratam judaeorum recep-
tionem fiendam per senatum fuisse approbatam ac effectui mancipari-
dam decretam, sed fuit saltem simplex cliscursus, ut negotium probetur,
si in illa exterrnitate, in qua tunc erat civitas, sine dispendio privilegii
sui semet juvare posset, nam ex una parte ratione capitalis summae ter
mille florenorum Beniczkyanorum et emetgentis interesse adeo graviter
prothonotariali processu premebatur , ut pagum etiam Nagy Bresztován
occupandum cedere debuerit, sicut et occupatus fuit, ex altera vero
parte avenerabili capitulo Strigoniensi ratione aliquot millium saltem
interesse stríngebatur et judieialiter admonebatur, prouti etiam ... duas
certificatorias eatenus accepit. Unde manifestum peculii regii ruinam, si
eaetéri quoque creditores abinde exemplificati idem facerent, praevidens
senatus et communitas arbitrabantur suae esse obligationís, quatenus
tanto imminenti malo obviarent, prout possent ac ex tot, tantisque ma-
lis minus eligerent.

3-o plane falsum est judaeum jussu magistratus in herrcum domini
protunc consulis fuisse accersitum et novum cum eodem tractatum ha-
bitum, cum desuper mentionato magistratui nihil constitit, sed judaens
ratione venalis frumenti ad Gerencsér vocatus, diffidensque probabiliter
de futuro illuc exitu domini consulis propter nimiam pluviam, quae plu-
ebat, ipse venit ad praetactum horreum proprio motu insciis consule
et senatoribus. Et quomodo novus tractatus fuisset habitus, si nec pri-
mus adhuc praecesserat.
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4-0 negatur, quod pro controntata rei accorda judaeus in civitatern
admissus extitisset, quasi vero eiusmodi accorda jam finita et peracta
fuisset, cum tamen incepisset solummodo proiectatio tali conditione, ut
staret privilegium, adeoque pluribus quam duobus intrare civitatern nun-
quam licitum foret et illi etiam duo affulgente primo medio exire de-
buissent. Intromissio autern ex eo facta, adrnissaque fuit, ut memorata
proiectatio palam omnibus fieret, neve unus vel alter suspectus eatenus
efficeretur. Qua de inmissionis causa nec putatur civitas se culpanda
perpendens, quod superioribus temporibus sublato etiam metu hostili
cum passibus dominorum generalium aliquoties intromittere judaeos
opportebat, idque privilegio praescito nihil offecit.

5-0 circa communicationem negotii cum excelsa cancellaria Huriga-
rico-aulica fiendam inter senatum et communitatem facit scissionem et
sicut a principio, ita etiam hoc in puncto attactum senatum incusat. Ve-
rum neque id eo, quo exponit, modo se habet, omnes enim tam senato-
res, quam communitatenses unum datis singillatim libereque votis sen-
serunt bona fide et intentione peculium regium in praevia extrernitate
juvandi, salvaque praelibatae cancellariae authoritate et privilegií civi-
tatis in suo esse perrnanente exceptis duobus mercatoribus, quorum
unius partem in alia materia potenter egit domínus Stephanus Munká-
csy coram magistratu sine dubio eotum bene remuneratus majora ex
ista occasione, si mentionatos mercatores secundaverit, ab iisdem praes-
tolabatur , essetque magis eredibile eum spe renumerationis et non zelo,
quem jactat, laborasse.

6-0 subjunxit opifices contemptuose fuisse explosos, ubi contra-
riam evidens-e nimirum hos potius judaei temporaneam intromissionem
desiderasse et praetactis duobus mercatoribus eorundem caristiam in
vendendis rebus objecisse, dum inter reliqua publice asseruisset quidam
ex communitate leviori se posse pretio res a judaeis. quam mercatori-
bus emere.

7-o non est ita, quod res cum nemine fuisset communicata, quia
consulti sunt jurisperití, an absque praejudicio et laesione privilegii fieri
possit? notanter spectabiles et magnifici domini personalis et vicepala-
tinus.

8-o ponit in admíssionem judaeorum nos consensisse, quare non
addit modalitatem? quae fuisset valde cauteriata et circumscripta ita, ut
privilegium retinuisset suam vigorem et duo judaei ingressum petentes
prima occasione, ut supra declaratum esset, exire debuissent.

9-o non spectat ad officium civis extra senatum et communitatem
existentis, tanquam vocem ex solenni caesareo-regiae commissionis de-
terminatione non habentis, qualis fuit domínus Stephanus Munkácsy,
tanto minus ad vicenotarium nequaquam super inde juratum, uti
adstrueret.

10-0 exemplar scripti ad perillustrum dominum Michaelern Sipeky
dati an cum omnibus illis injunctis et scommaticis contra senatores ter-
minis, cum quibus extat originale et producitur in specie, transmiserit ad
excelsam cancellariam Hungaricam aulicam, non deest ratío dubitandi,
quare demisissime instarnus pro originalis cum paribus comportatione.
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11-0 propter eaque ait secum esse in domo domini judicis acta, sint
dubio quisque compassione dignum judicaret, ast si causam quoque et
rationes exposuisset, tunc remisse potius cum illo, velut nimium prae-
sumptuoso et senatum, cui juravit, dehonestante actum fuisse appa-
ruisset. Casus autem sic contigit, postquam praementionatum scriptum
ad dominum Sipeky datum ad manus senatus devenisset, venerunt in
sermonem termini ibidem contenti punctorii, injuriosi, ut supra dictum
est, et scommatici, quos dominus Munkacsy recognoscendo non ut supe-
rinde signum quodpiam paenitudinis ostendisset, quin potius adeo sena-
tui verbis insultare et senatores vocibus opprimere cepit, ut nec loqui
propter ipsum potuerit, ne plurium enarratione molesti simus, quia cum
suspectis personis Posonii conversabatur, unamque similem huc Tyrna-
viam induxit, quam nec secus, nisi erga magistratualem admonitionem
intuitu lamentationum propriae conjugis subsecutam dimisit, cum sua
vero consorte in publicum aliorum scandalum male convixit. Ulterius
tandem ad oculos senatui stante sede nil pensi duxit dicere, quod perti-
naciter partem judaeorum tutatur. Super quo dum exurgens fiscalis
fuisse protestatus, alia etiam vice idem repetiit. Hinc licet de lege regni
in titulo 69. partis 2. Tripartiti expressa eo facto in paena violacionis
sedis convinci potuisset et arestari, quousque de centum florenis non
satisfecisset, nihilominus ejusmodi despectum noluit eidem facere se-
natus, saltem bene correptum exmisit, sed officio non exauthoravit, eu-
jus eotum nec mentio facta fuit. Primo sequenti die senatu et commu-
nitate in praetorio convenientibus, praehabitaque antefati scripti perlee-
tione et injuria iterum per objectionem pertinaciae praenuncupato sena-
tui illata coram dicta communitate detecta conclusum est, servum, qui
despectat dominum suum, ejusdem pane, ut vescatur, non mereri et con-
sequenter dominum Munkacsy a functione sua amovendum esse, prout
et in instanti duo ex senatu et alii duo ex communitate denominati sunt,
qui ab eo acta civitatis reciperent. Deinde, ut clare fateamur, illa fuit
occasio solummodo suae amotionis, aliunde enim propter alias rationes
brevi dimissus fuisset, praesertim quia ad dominum judicem vocatus
morose ibat, quia ad discursus in sessionibus magistratualibus habitos
ausu temerario ... seque praesumptuose et importune ingerebat, quia de-
nique cum notario semet comportare nolebat, quare notarius valedicere
nobis voluit, illo interim insufficiente per no... ad gerendum nostrum
notariatum, ubi multa juridica magnorum quandoque virorum tmctan-
tur. Quod attinet terminos, quibus asserit se esse per aliquos senatores
injuriatum, siquidem causa non esset communis, saltem privatos tange-
ret, illi pro se respondebunt.

12-0 iam evadit ex praemissis conclusionem etiam memorialis esse
sinistram, quod nimirum ab jura civitatis defensa indebite degradátus
extitisset, quia non ideo est amotus, sed propter arrogantiam suam, ni-
miam praesumptionem et dehonestationem suorum superiorum, ubi pae-
nam perjurii manifeste incurrit, juravit enim, quod senatum reverebitur
et honorabit.

Ac proinde excelsam caesareo-regiam commissionem humillime ob-
secnamus, dignetur de querulante ob tam sinistram delationem ad con-
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formitatem regni legum condignam nobis dare satisfactionem, nosque,
qui aestum diei et noctis angustias in conservando hocce peculio regio
toleramus et omnem conatum in ejusdem permansionem impendimus,
gratiose ab impetitione talis, qui jure suo nec domum, nec palmam ter-
rae aut lapidem in territorio nostro habet, absolvere. Posito namque
casu, non tamen admisso, tractam cum judaeo de duobus ad breve tem-
pus immittendis, stante semper privilegio, consummassemus, propterea
vix culpari valeremus, quot nobiles privilegia sua nobilitaria oppigno-
rant, quoties magnates et alii privilegium telonii habentes permittant
itinerantes solvere obligatos sine solutione praeterire, quot alii innu-
meri privilegiis suis utuntur dispensando ad tempus cedendo, transfe-
rendo vel abutuntur amittendo, quot sunt, quibus reges donant arces,
possessiones, catenas aureas, quas expost ingruente necessitate distra-
hunt et nullus interrogat, an possint? nec propterea aliquid apud suam
maiestatem sacratissimam incurrunt. Nos etiam ipsi habemus privile-
gium salis et cervisiae et nihilominus illum alteri arendamus, hane saepe
dominis praelatis, magnatibus et nobilibus intromittimus, per quod mo-
dofatum privilegium non amittimus. In reliquo gratiosam praestolantes
resolutionem manemus praetitulatae commissionis servi humillimi

judex, consui et senátores regiae liberaeque civi-
tatis Tyrnaviensis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 228-231.

447.

1718. március 16. Simon. Michel zsidó a Nagyszombat városával meg-
kötött szerződés némely pontjának megváltoztatását kéri a magyar ki-

rályi kamarától.

Extractus instantiae Simonis Michl judaei regiae camerae Hunga-
ricae sub data 16. Martii anno 1718. porrectae.

In tertia classe testimonialium sit quidem mentio, quod judaeus
equitans et secum mercimonia portans solvat 5 grossos aut denarios 25
solvere sit obligatus, quod eo dumtaxat inteliligendum est, si videlicet
mercimonia portaverit, solvat denarios 25, sine illis autem teneatur tan-
tum corporale telonium denariorum 10 taliter declarando. In simili con-
tinetur 4-te classis, quod videlicet judaeus, qui scheza, rheda aut curru
pergens vix aliquid aut nihil mercium secum vexerit, a curru et equis
solvat medium florenum, praeterea a qualibet persona praestentur de-
narii 10. Quia vero hoc projectui conforme haud esset continentia ejus-
dem, quod judaeus, si mercimonia secum vexerit, solvat medium flore-
num, absque illis autem nonnisi denarios 10 solvere debeat, ideo hoc
gravamen quoque mutandum. Non minus in 5-ta quoque classi inveni-
tur, quod illi, qui levibus mercimoniis, rebus aut frumento onustis cur-
ribus transeunt, a curru et equis unum florenum et quaelibet persona 2
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grossos aut denarios 10 corporale telonium solvat et quemadmodum
tempore contractus frumenti nulla mentio est facta, ita testimoniales
eidem conformari debent. Et quia in fine antelatarum testimonialium
etiam hoc annexum haberetur: nulli judaei licet in pagis civitatis Tyr-
naviensis pernoctare, nisi in casu inevitabilis necessitatis per fractionem
rotae aut currus aut exundationis aquarum, ingentis frigoris hyemalis
vel aestivalium tempestatum circumstantialiter comprobatarvm. Haec
excellentiae vestrae gratiosae maturae considerationi submitto, dum
huiusmodi itinerans tempore nocturno ad territorium Tyrnaviense per-
venit et ultra proficisci non valet, utrum pro sui securitate et evitatione
omnis periculi ibidem pernoctare possit ac valeat. Ac proinde haec quo-
que clausula, cuius tempore contractus nulla mentio facta penitus ex-
mittenda est et loco illius ponenda, quatenus itinerantibus in pagis noc-
turnum hospitium cum desideráta protectione admitti debeat.

Quare excellentiam vestram humillime rogo ex tam claris et veris
circumstantiis contra tractatum in testimonialibus specificata ex rele-
vantibus rationibus per me exposita puncta in gratiosam consideratio-
nem sumere dignetur et praesentia approbando gratiose ordinare, quate-
nus saepementionatae testimoniales eassentur et declarata gravamina
partim inserendo, partim emittendo superinde novas testimoniales gra-
tiose extra dari facere dignetur. Quam in reliquo etc.

Kívül: Praetensio judaica inclytae camerae Hungarieae post usu ro-
boratum cum civitate contractum porrecta 1718.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 121-2.

448.

1718 ma)us 26. Nagyszombat. Nagyszombat város közönségE. a magyar
királyi karnorához írt beadványában felháborodásának ad kifejezést,
hogya zsi';ók a velük kötött megállapodást már meg akarják váltóz-
tatni és LZ ellen erélyesen tiltakoznak, de ha a magyar királyi kamara
azon a véleményen lenne, hogy tárgyalni kellene velük, erre is hajlan-
dók, csupán az a kívánságuk, hogy ez a megbeszélés valamelyik nagy-

szombati külvárosi kerti házcan menjen végbe.

Exsellentissime, illustrissimi, spectabi1es ac magnifici, perillustres
item domini, domini patroni nobis gratíosíssíme colendissimi!

Ex nuntiis nostr is pro die 23. praesentis mensis Maii, termino vide-
licet ad instantiam judaeorum nobis praefixo ad excelsam hane carne-
ram Hungarico-aulicam exmissis, indeque reducibus intelleximus, immo
ex copia mentionatarium judaeorum instantiae ant potius praescriptionis
praetitulatis dominationibus vestris exhibitae per attactos nuncios nos-
tros állata perspeximus, qualiternam dicti judaei non saltem praesertum
contractum de transitu eorum per terr itoria nostra nobiscum initum et
usu reali roboratum jam inf.ringere et violare satagerent, verum etiam
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praelibatae hujus camerae authoritatem et fidedignitatem labefactare
vellent, ubi per expressum pertinaciter et temerarie audent dicere, quod
non eo, quo excelsa ista camera in testimonialibus partibus superinde
extradatis recognoscit seu attestatur, modo nobiscum convenerint et ac-
cordaverint, cujusmodi assertionem et tantam fidei quaestitationern
christiano homini non enuntiare, sed ne quidem cogitare fas esset, siqui-
dem unam ex thora infidelitatis casibus confectionis nimirum falsarum
literarum speciem exprimeret, nec admiratione careret, quod unus ju-
daeus aliquot christianos, qui e medio nostri in memorata conventione
et accorda fuerunt, omnesque jure jurando ita, prout praelibatae camerae
testimoniales de solvendo continent, conventum et accordatum esse pa-
rati sunt contestari et ipsius excelsi huj us consistorii fidem iniqua sua
assertione superare conaretur. Nos quidem nihil dubitamus, quin supra-
titulatae dominationes vestrae authoritatem et fidedignitatem suam
semper indubitatam manutenturae sint, sed in eo etiam de lege regni
certi sumus, quos praeassertus contractus ex vi clausulationis suae ine-
mutabilis et irrevocabilis vel ex eo alterari nequeat, quia per transitum
judaeorum eisdem admissum et abinde hucusque continuo practicatum
sufficienter usu roboratus habetur. Ac proinde excelsum hocce consis-
torium humillime obsecramus, ne per novas judaeorum formalitates nos
aliunde portionale quant um exolvere nequeuntes inanibus et ulteriori-
bus expensis aggravare permittat, verum contra iniquas eorum machina-
tiones peculium regium gratiose protegere ac defendere dignetur, ne co-
ram sacratissima caesarea regiaque maiestate, domino, domino nostro
clementissimo vel in futura regni diaeta quoquo modo conqueri necessi-
temur. Si tamen excelsum consisterium ita judicaverit et mandaverit, ut
ulteriorem cum repetitis judaeis negotii accommodationem probaremus
et postea eidem consistorio referremus, in hoc quoque passu volumus
praelibatarum dominationum vestrarum dispositioni obsequi, dummodo
judaei rem agentes ad hortos civitatis veniant, in quorum aliqua domo
cum eis tractare valeamus, quandoquidem per nuntios et ablegatos id
facere valde incommodum et sumptuosum foret, salvo níhilominus ad
ulteriorem conventionem moderno contractu, a quo sicut non recedimus,
ita, praevia proba non succedente, nequaquam nos recessuros declara-
mus. In reliquo autem, ut easdem dominationes vestras ad vota sua ser-
vet Deus salvas et incolumes quam diutissime, cordicitus exoptamus,
manentes antetitulatarum dominitionum vestrarum:

Tyrnaviae, die 26. Maii 1718.
servi humillimi, obsequissimi N. N. judex, COT' ...•:iUI, senatores et

tota communitas regiae liberaeque civitatis Tyrnaviensis.

Országos Levéltár Budapest, Filmtár doboz C. 356. nr. 123-4.
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449.

1720. Az erdélyi Gubernium meghagyja a hatóságoknak, hogya gyula-
fehérvári zsidó község kereskedési kiváltságait tartsák tiszteletben, "an-
nál is inkább, minthogy elpusztult és megfogyatkozott állapotjukban is"

adóikat mindig pontosan fizették.

Sacratissimae Caesareae Regiaque Catholicae Maiestatis Principa-
tus Transilvanicae Gubernium, illustrissimis, spectabilibus, reverendis
etc. salutem et gratiae Caesareae Regiae incrementum. Az Erdélyben
lévő Sido Compania alázatos instanciája által meg bántódásiról és ebben
az hazában articulariter mind eddig placidalt immunitásaiban valo meg
haborittatásáról requirálván az Regium Guberniumot, méltónak ítélte-
tett, hogy azon Sido Compania elébbeni szabadságában és immunitassá-
ban restitualtassék, annál in inkább, mint hogy el pusztult és meg fo-
gyatkozott állapottyában is a közönséges contributiokba esztendőnként
maga censusit bé adni eddig is el nem mulatta, továbra is reája esendő
quantumot supportálni tartoznak. Annak okáért ezen patens commis-
sionknak ereje által említett Sido Compania és ahoz tartoznak elébbeni
szabadságoknak, immunitasdknak és kereskedéseknek usussába resti-
tualtatik, authoritate gubernali a sua sacratissíma Caesareo regia catho-
lica maiestate concessa parancsolván és igen serio commitaiván minden
rend -és gradusbeli e hazában lévő fölséges urunk hiveik, hogy a meg
nevezett Sido Compania bélieket régi immunitásokban meg hadni, a
kiknek tisztek szerint illik manutínealni, vásáros hellyeken, a liber
quaestusban, rnind eddig, ugy ez után is [ ... ] roknak rendes emelésére
facultalni el ne mulassáik, hogy mind a közönséges quantum, mind Ká-
roly Fejér Vári dominus terrestris taxajának meg fizetésére alkalmatos-
sabbak lehessenek és magokat is táplálhassák. Secus non facturi. Prae-
sentibus perlectis exhibenti restitutis.

Datum ex regio principatus Transylvaniae Gubernio Claudiopoli,
die 13. May anno 1720.

C. Sigismund us Cornis L. S. Samuel Köleséri
gubernator

OL. Erdélyi Gub. Po1it. 212.

450.

1720. Ill. 20. A sopronmegyei Sajtoskál-i úriszék tanúvallatása említ
zsidó vándorkereskedőket.

Quintus fatens generosus Gabriel Gori, annorum 37, iuratus exami-
natus Fássus est: Az megh irt 1719-dik esztendőben. .. midőn Mernye
faluból megh indult volna, Rusa Boldisar el maradván ... bizonyos vörös
ruhában (mint az kalmárok a posztokat bé szokták takarni) valamelly
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kék posztot hozott utánna, ezt fatens ur eszre veven, hogy azon poszto
nem igazán szerzett joszaga volna, hanem hogy valamelly Sidoké lett
volna, mindgyárt viszsza küldötte nékiek.

OL. h. Esterházy It. f. 1824. (p. 259.)

451.

1722. II. 9. Nagykároly. A Károlyi-uradalom Csalámes-i korcsmájának
bérlete.

Aláb meg irt adom tudtara mindeneknek, az kiknek illik és levelem-
nek rendiben, hogy arendalta meg Méltósagos Generalis Groff Karolyi
Sándor eő Excellentiajatul ugyan eő excellenciaja Csinalossi Falujában
esztendő es napig az sert korcsmát, az mely Korcsmara eő Excellentiája
ott valo serfőzőjében minden requisitumokot magam advan hoza, eleg-
seges sert főzhessek, azon kivöl ket paIinka fozo fazokat, szabados pa-
linka fözö és annak akar iczével akar polturankét valo szabados arulátat
szaz Rhenes forintokban id est Rhenenses florenos 100, azon kivöl tarto-
zom adni két kis csöbör palinkat, harom harom polturan iczéjét. Ezen
summát pedig tartozom angariatim vagy cantoronként befizetni, kit is
ha cselekedni nem akarnám, tehát adok felölem emlétet Méltosagos Ur-
nak eő Excellentiajanak és Tiszteinek tellyes hatalmat, hogy rajtam és
successoromon akármi uton modon csak maga hatalmaval is meg ve-
hesse, vitethesse. sőt ha k:ülömben nem, szemelyekhez nyulhasson, nyu-
Iathasson, melyről adtam ezen kezem irásával meg erosittetet levelemet.

Károly, 9. Februarii anno 1722. Sido Mojses P. H.

""T ~N'1i'i'\ "i~ :iW~

OL. Károlyi cs. It. f. 11. p. 4.

452.

1722. A gubernium jelentkezésre szólítja fel mindazokat, akiknek
Oppenheimer Emanuel ellen követelésük van.

OL. E. Gubernium. Pol. 313. (Az eredeti okmány hiányzik, csak borítékja van
meg.)

453.

1723. II. 2. Nagykároly. Volfovics Mihály a Károlyi-uradalom borseprö-
jének szeszfözését, sörfőzését s az uradalom koresmáit s vámjait bérli

évi 900 m. frt.-ért, meg 150 ieee pálinkáért és 50 akó finom sörért.

En alabb is meg irt Volffovics Mihály adom tudtára és emlekezetül
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mind azoknak, a kiknek illik, hogy én meg egyezvén Méltóságos Gene-
rálisné Groff Szalai Borkoczy Krisztina Aszonyal eő Excellenciájával,
arendaltam meg az eő Excellentiajoik Károlyi és Csanalesi palinka es
serfőző házát, hozzá tartozando edenyeivel, hasonlóképpen Fenyi és Maj-
tényi Ser és Palinka korcsmat s annak szabad Distractiojat s árultatas-
sat, nem külömben Károlyi, Fenyi és Majtini vámot is, egy esztendőre
illy conditiok és alabb irtt mód szerint:

1-mo. Minthogy az egész bor seprőt, a ki tudniillik ezen Károlyi
Joszaghoz tartozando korcsmakrul ezen Arendám ideje alatt ugy az
Méltóságos háznál el kelendő borokbul be jövend kezemhez fogok ven-
nem, tartozom eő Excellentiajoknak kész pénzul kilenc száz magyari
forintokat id est Hungaricales florenos 900, kántorok szerint minden fo-
gyatkozas nélkül fizetnem, azon kévul is szaz eötven Icze jó palinkat s
eötven Akó jó finum sert eő Excellentiajoknak administrálnom.

2-do. Az malatanak és mosléknak felét az eö Excellentiájok serté-
seinek hizlalására tartozni fogom.

3-io. Ilesztőt a menyi eö Excellenciajok számára fog kivántatni,
magam emberségitől is viseltetvén fogok tartoznom.

4-to. Amikor pedig fog kivántatni, eö Excellentiajok szabadon ma-
gok számára főzettethessenek sert, akar Károlyban. akar Csanálosson.

Mindezeknek szentul és meg masolhatatlanul valo meg allasara
magamat s magamhoz tartozandoimat, maradékimat és javaimat kőtem
s ikötelezem alab meg irt emberséges emberek előtt.

Karolyban, 2-a February, anno 1723.
Ezen kévöl igértem az ö Méltóságok Arpájával és Méltóságok szá-

mára száz köbölyig valo szaladnak kétzeörösét.

OL. Károlyi cs. It. f. 11. p, 5-6.

454.

1723. VI. 11. Pozsonyi zsidók tanúvallomása a Magyarországban kirabolt
Nikolsburg-i zsidónő: Henella ügyében.

Isaac Khaynes ein hochgrafliehen Excellenc Niclas Palfysser Schutz
Judt: "Juden Loyers weib so genandt Iacherl Jüdlin saget aus, dasz
der Isaac Piman Judt, sonsten ein Klaszer zu ihr alsz ihr Mann wegen
gewiszer wahr nachdem Kram zu seyn pfleget, bei den Dreisziger zu
Theben geweszen, undt zu thun gehabt, ungefahr umb Mittags zeit ge-
c.k.ommen,undt Glasz borgen wollen, besonders weil ihr Man bey Hausz
wahrt, und der Pyman ein schlechter Zahler, darauf ist dieszer Byman
wekh gegangen, abends aber wider ungefehr ... "

OL. Esterházy It. fasc. 1824 (237).
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455.

1723. X. 27. Kassa. A Kassai Kincstár Sauunonooics Mihálynak narom
évre bérbeadja az egész északkeleti felvidék kóser-bor készítését és to-

lerantiaIis adóját.

Nos S.-ae C.-ae R.-aeque Mr-tis R. (egiae C.) ameralis) A. (d mi-
nistrationis) Ssepesiensis Adrninístrator ac inclitae Regiae Camerae
Hungariae et praefatae Administrationis respective Consiliarius, univer-
sis et síngulís altefatae S.-ae C.-ae M.-tis bellicis et comitatensibus bo-
nis officialibus, ubi et cuiuscumque status, gradus, honoris, dignitatis et
praeeminentiae presentis nostras vísuris, Iecturis aut legi audituris sa-
lutem et quibus oompetit, serviticnum quoque et officiorum nostrorum
commendationem.

Notum facimus vigore praesentium, quod cum Judaei cuiuscumque
nationis in hocce Ungariae regrio residentes vel ex vicino Poloniae
regno in hocce aut e converso quaestum exercentes et vinum Judaicum
Koscher dictum conficientes, ubi recognitionem Supremi Benigni et To-
lerantiae in regno, iuxta ab antiquo observatam praxim ex benignissimo
quoque C.-o R-o mandato ad facilitandas multifarias C.-o Regii Aera-
rii expensas, proportionatus facultatibus suis et quaestui taxas solvere
obligentur. Huic nos modo fatus taxales a Judaeis. in inclitis Aba Uj,
Saaros, Zemplén, Borsod, Ungh, Bereg-Ughocsa, Szathmar, Szabolcs, Bi-
har et Scepusiensi comitatibus residentibus, non absimiliter vinum Ko-
scher conficientibus et quaestum, ubi praefixum haberetur, exercenti-
bus, exígendas obventiones Judaei Homonnensi Michaeli Szalarnono-
vich in omne fortunae casum et eventum, in certa conventa summa,
vigore aliarum literarum nostrarum arendatorialium proxime praeterito
anno emanatarum, ea conditione ad triennium elocaverimus, ut idem
Michael Salamonovics ex motivo nobiliter advecto respectu praeceden-
tium, annorum eiusdem arendae proportionatam facultatibus ab univer-
sis Judaeis taxam et censum exigendi habeat facultatem.

Quapropter universos, quosupra condecenter requirendos habuimus,
quatenus praenominatum arendatorem aut eiusdem hornines occasione
incassationis praementionatarum taxarum et tolerantialis pecuniae, pe-
nes praesentes processuros, nullatenus detinere, impedire aut divexare
velint vel detineri, impediri aut divexari permittant.

Tricesimatoribus vero, contrascribis et illorum vicesgerentibus, nec
absimiliter provisoribus et rationistís, fiscalibus Regiae huic Adminis-
trationi Carnerali Subordinatis serio committitur, quatenus praementio-
nato arendatori vel eiusdem hominibus, ubi eatenus requisiti fuerint,
contra morosos et nenitentes omnimodam assistentiam praestare no-
verint, neque intermittant. Presentibus perlectís exhibenti restitutis.

Ex Consilio Camerali, Cassoviae, die 27. 8-bris 1723.

L. S. Gabriel Gyöngyösy secretarius.

OL. Károlyi cs. It. f. U. p, 9-10.
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456/7.

1723. XI. 1. Nagykároly. Károlyi Sándor szerződést köt házainak zsidó
bérlőivel.

Én Nagy Károlyi Karoly Sandor Fölséges Romai Csaszar és Ko-
ronas Kirally Kegyelmes Urunk eö Felsége Intimus Consiliariussa, Ca-
vallerianak Generalissa és Nemes Szatthmár Vármegyének Feö Ispány-
nya, adom tudtára mindeneknek, valakiknek illik, ezen levelemnek ren-
diben, hogy Nagy Károlyi Varosomban Nemes Szatthmár Varmegyében
szamokra épittetett tiz házamban szalva és telepedett ugy ugy serfözö
hazamban lakozo Sidosaggal nominanter arendas Mihaly Sidoval, Hirsei
Jakobbal, Salamon Jakobbal, Aron Leibával, Sido Babaval, Isak Simon-
nal, Salamon Abrahámmal, Ábrahám Isákal, Salamon Majorral, Abra-
ham Josephel, Lazar Joseph és Moyses Sidoval adato l-ma Januarii ez
következendő 1724. esztendőben meg esendő Boldog Aszony Havanak
első azaz új esztendő napjaig egyeztem és alkudtam meg az alabb meg
irt conditiok és punctumok szereént, hogy tudni illik:

l-mo. Az fel allitott tiz háznál lakozó Sidósag meg nevezett aren-
dans Mihály Sidoval edgyütt, mivel az meg irt esztendő alatt haromszaz
Rhenes forintokra kötelezte és obligalta magát, azért én felyeb irtt adtam
nékiek földesuri authoritasom és hatalmam szerént azon tiz hazaimat
szabadossan birni és usualni, ugy, hogy abban magok szokott exercitíu-
mokot is szabadossan követhessék és sido bor korcsmát is sub poena
florenorum 500, hogy másféle bort nem arulnak (sem lakosnak, sem jö-
vevenynek, sem idegennek, sem uton jaronak nem adnak) engedtem
meg nekiek; az szerént mészár széket is, kiért két mása fadgyutt super
adtálnak s ha az uraságnak tettzeni fog és szép hust vagatnak, az mar-
hanak hatulya az udvar számára fog hordatatni.

2-do. Ezeken felül, hogy gyermekeket is taníthassanak, iskola eri-
galtatok és assignaltatok nékiek, nem külömben alkalmas temetőt,
melly mind ezekért eők is az fellyebb meg irtt 300 Rhen. forint jo el-
kelö ezüst penzül és az két mása fadgyut olvasztva tartozni fognak az
urasagnak beszolgáltatni és meg fizetni, ha hogy pediglen comperáltat-
nék, hogy sido boron ikévül valo bort titkon vagy nyilván idegennek
vagy lakosnak icze, köböl vagy csöbör számra adnának és árulná nak ,
comperta re veritate azonnal toties quoties eöt száz forintra maradgyá-
nak, mellyet egesz Companiastul tartozzanak exolválni, kit ha nem
akarnának, executioval is talalando javakkal exequaltassék.

3-io. Mint hogy pedig instantiajokra azt is meg engedtem nevezett
varosomban felyeb meg irti Sidosagnak, hogy valamelly ellenkezés,
veszekedés s akár minemő egyenetlenség vagy törvényes allapot veti elö
magat közöttek, birot választván magoknak, elsőben Sidok törvények
szerént maguk között revidealtassék, olly conditioval, hogy ha tizenkét
forinton felöl való büntetés esik, szamomra obvenialyon, az apellatiot
magam székemre reserválván. Mellyért is sátoros ünnepeken illendő és
tisztességes mindenféle fü szerszámbeli discretioval és honorariummal
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fognak tartozni, ugy Szt. Márton napjan minden Sido egy-egy kövér lu-
dat adni tartozik.

4-to. Holott Isten eö Szent Felsége több hazaknak erectiojara rea
segit és azokban az felyebb meg irtt Sidosagon kivul több Sidok fog-
nak szálni és telepedni, minden egy haztul , kamaratul esztendő forgasa
alatt külön külön per florenos Rhenenses 15 tartoznak taxat fizetni. Az
kik penig magam számokra épittetett hazaimon kévül nemesek vagy
más lakosok hazanal telepednek meg, szarnyom alatt nyugodván, pro-
tectiomért annuatim eöt Rhenens forintot tartoznak fizetni.

Melly kötelességeknek eleget tévén, én is protectiom alatt minde-
nek ellen ezen levelem mellett conservalni és mindezekben ezeknek
ususában eőket meg tartani magamat igerem és fogadom is. Azert hozá
tévén, hogy ha valamelyik földemen szantast s vetest tenne, az illendő
kilenczedvel tartozzék és magam vagy tiszteim hire nélkül senki közül-
Iek, joszága vesztése alatt ne merészelyen el menni, azoknak hirévei pe-
dig taxat s joszagomban való adosságit complanalván, mindenével sza-
badossan mehett.

Kinek nagyobb erejére adtam ezen saját kezem irasavai és szokott
pecsétemmel megerősitett levelemet.

Signatum in castro Nagy Karoly, die 1-a Novembris 1723.

Groff Karolyi Sándor s. k. P. H.

Kivül: Ezen contractus második esztendőre is ugy ment pro anno
1725 in omnibus punctis et clausulis én általam confirmáltatik.

Karoly die 28 May anno 1725. P. H. Karolyi Sándor

~jWito W'~:1 ':l~

r> ~C,~ l:l :1~~W t:mtj
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OL. Károlyi cs. lt. 11. cs. (22-23.) és (11-4).
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458.

1724. VI. 21. Pozsony. Néhai Jeszenszky István kamarai tanácsos, az
Esterházy-hercegek jogtanácsosa pénzügyletei közt szerepel két nemzet-

közi működéséről ismert zsidó bankár: Spicz és Slezinqer is.

Judaeus Spicz tenebitur domino condam consiliario
In contentationem huius assignavit domino Tatensi

suam ibidem investitam pecuniam fl. 69 524 54
Item suam meliorationem in eodem dominio factam

extendentem sed ad fl. 20 000
Quae duae summae insimul constituerunt
Ergo facta substractione mansit adhuc Judaeus do-

mino condam consiliario restantiarum
Et quia immediate praemissus computus initus sit

in anno 1722 ultimo Julii, ideo ab eodem tem-
pore interesse sex per centum a praemisso capi-
tali ad 20. Augusti 1723. ascendit ad

Et sic debitum passivum Judaei Spicz ad 20. Augusti
anni 1723. iterum ascendit ad

Ad cuius contentationem iterum Judaeus Spicz as-
signavit domino condam consiliario apud Caesa-
ream Aulam anno 1723. 20. Augusti

Quam praemissam summam subtrahendo ab imme-
diate praecedenti adhuc mans it Judaeus Spicz
restantiarius

Ad hoc immediate praemissum capitalem Spiczeria-
num connumerabuntur expensae in negotio eius-
dem per dominum condam consiliarium factae
item alter ius generis expensae pariformes

His accessit a capitalo superius specificato florerio-
rum
1723. ad ultimum Decembris eiusdem anni in-
teresse , u tpote

Taliterque iterum ascendit capitale Spiczerianum,
ad quod computari debet secundum praemissa
ad ultimum Decembris 1723.

Ad contentationem ergo ultimo loco positi capitalis
Judaeus Spicz appromiserat domino condam
consihario quoddám pignus cuiusdam Marches
Veszterio, valoris fl. 82420, interim illud idem
pignus ab incognito elocaverat ad hypothecam
principi Hanover, quare hoc ipsum resciendo
dominus condam consiliarius, ne aliquod dam-
num patiatur et periclitetur, sua pecunia rede-
mit a principe Hanover, illud idem pígnus
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Quos erga 12 per centum interesse, medio domini
cambialistae levavit ultima Martii 1724, et quia

dominus condam consiliarius advertisset, propter
longam et magnam distantiam domini Marches
Veszterio ab eodem summam suam debitum
passivum Spíczerianum repraesentantem per
commutationem pignoris a principe Hanover
modalitate propria redempti non tam facile se
aquirere posse, illud in pignus eeserat comiti
Pachta et Judaeo Szlesinger, et hii se obiiga-
runt domino condam consiliario soliue, et qui-
dem comes Pachta super
et Schlesinger ad manus domini cambialistae in
paratis deposuit

Quae duae liniae constituunt debitum passivum Spi-
czerianum in alio latere ultimo loco positum,
utpote

Et sic ex praemissis constat, quod praeter imme-
diate praemissum capitale alius iam defacto
modalitatis praevia. .debitum Slezingerianum et
comitis Pachta repraesentans, Judaeus Spicz
adhuc tenetur

Insuper currenti istius summae interesse, quae de-
berent quidem compensari ex mercibus ad flo-
renos circiter 40 000 semet extendentes ares ta-
tis, verum, quia eadem mercimonia sunt ares-
tata etiam per alios creditores, ut illi etiam
contentari possunt, nescitur adhuc quid ex hac
praetensione sperari poterit.

Iam ergo resultum faciendo iterum ad debitum pas-
sivum comitis Pach ta et Judaei Slezinger supe-
rius declaratum 92 261 43

Pro assecuratione istius comes Pachta assignavit
domino cambialistae diversas obligationales,

primo super fl. 16000
2-do super fl. 27 400
3-o super fl. 12600
4-o super fl. 24 000

summa facit

Slezinger in paratis assignavit domino cambialistae
Quae duae summae facient

25 Zsidó oklevéltár vm.

fl. 80000

fl. 12261 43

fl. 92261 43

33563 34

80000

12261 43

fl. 92261 43
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sed dominus condam consiliarius volens contentare
dominum baronem Mesko florenis 10000, et
tres fundationes florenis 14000, demandaverat
domino cambialistae, ut ex obligationibus co-
mitis Pachta unus commutet et contendet prae-
missa duplicis ordinis debita passiva domini
consiliarii.

Hinc ergo obligationales comitis Pachta primo loco
positas super fl. 16 000 sonantes commutavit
pro parata pecunia fl. 14050, et sic decesserunt
domino condam consiliario ex summa capitali
comitis Pachta fl. 1950, et manserunt solum

Et Slezinger in paratís, ut praedictum est, assignavit------------------
Eruntque apud dominum cambialistam

fl. 78050

12261 43

fl. 90311 43

Et ex parte in mercibus Spiczerianis apud suam do-
minationem existentibus

Quia vero dominus cambialista summam pro 16000
florenis in obligationalibus habitis commutatam
levasset, eundemque ad interesse iterum ex com-
missione domini condam consiliarii 10 per cen-
tum elevasset utpote

Et etiam in paratis a Judaeo Slezinger constituen-
tem

in universum

Huic illud interesse quidem currit a praemisso ca-
pitali, sed e converso dominus condam consilia-
rius pariformiter ab ultima Martii 1724. capi-
tali fl. 33 563 34 teneretur domino cambia-
listae cum 12 per centum currenti interesse.

Hinc ad evitandas confusiones intuitu immediate
praemissorum conclusum est cum domino cam-
bialista

Quatenus sua dominatio perillustris accipiat con-
tentationem sui et defalcationem domino con-
dam consiliario administratae erga 12 per cen-
tum interesse summae
superius specificatos in paratis levatos

Et sic haeredes domini condam consiliarii tenebun-
tur adhuc domino cambialistae
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Cuius interesse curet 12 per centum ab ultima Mar-
tii 1724, uti praemissum est, et se contentabit
tam respecto praemíssí capítalís, quam curren-
tis ipsius interesse ex distrahendis mercibus
Spiczerianis, taliterque

Pro ultimo manebunt ad rationem dominorum hae-
redum ex summa florenorum 33 563 34 in
mercibus apud dominum cambialistam existen-
tibus investitorum

Et ex summa comitis Pachta

in toto summa

Intuitu cuius summae ex praemíssis interesse com-
putabitur ab ultima Decembris ad ultimum
mensís modo currentís Junii, tamquam pro me-
dio anno a florenis 64 000

a florenis vero 26 311 43 ab ultima Martii

Domini haeredes autem tenebuntur ex immediate
praemisso interesse domino cambíalistae dare
pro interesse sex per centum computando a
ab ultima Martii
florenis 7251 51 X., obveníre debenti pariter

Quibus subtractis a praecedenti summa manebunt
ad rationem dominorum haeredum

Iam quantum ad divisionem honorum et debitorum
tam activorum, quam passivorum proponitur
proiectum modalitate sequenti

Quandoquidem manifeste constaret ex immediate
praemisso computu Viennensi, quod in dominio
Tatensi investita et trium fundationum pecunia,
utpote

Item meliationis sub qua comprehenduntur pécora
et pecudes per Judaeum Spicz factae

A tempore vero praemissae meliorationis, per mul-
tiplicatione pecorum et pecudum ad minimum
valeat illud in bonum plus

Reperebilis esset in domino Tatensi investita summa

fl. 26311 43

64000

90311 43

fl. 1920

394 661/2

fl. 2205 90

fl. 69524 54

fl. 20000

fl. 1 000

fl. 90524 54
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Quae cedat per assumptionem illius dominii Tatensi
dominis tribus haeredibus.

Et bonum Margaritense relinquatur pro Antonio, in
quo investita est summa

Et quia summa Tatensis modo praevio celerata ex-
cederit summam Margaritensem

Ad complanationem illius darentur quidem restan-
tiae Scalronianae in bonis Margaritensibus et
dominorum haeredum, sed quia tales pro hic
et nunc nec exigi possent, sed nec in futurum
fortasse exigi valerent, ideo illae neque accep-
tari valerent in sortem divisionis, sed pro hic et
nunc manerent in abstracto, et primo in casu
incassationis earundem restantiarum deberent
dividi in duas coaequales partes, quare

Ad suplementum actu investitae summae modo
praevio in dominio Tatensi existentis deputetur
tantae importantiae debitum activum ex fundo
Viennensi, utpote

Remanebant taliter adhuc in fundo Viennensi ex

per substractionem immedate praemissorum

Qui ut non distrahentur per divisionem et domino
cambialistae etiam ne augeantur labores, ipse
autem instat, ut hoc ultimo loco posita summa
maneat penes Antonium et totidem eiusdem
assignatur debita passiva, reliqua vero aequali-
ter bipartiantur, vel fundus Viennensis florerio-
rum

maneat pro Antonio, qui univers a debita pas-
siva assumat supra se, superfluitas vero impu-
tetur in ordine ad complanationem bonorum
Margaritensium ...

OL. Esterházy It. Rep. 50. f. C. no. 16. (146-150.)
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459.

1724. VIlI. 25. Nagykároly. Károlyi Sátulomé a Deutsh Salamon császári
!izetőmestertől vett árut 356 rénus frt. értékben a szoldobágyi üveghuta

termékeivel egyenlíti ki.

En alab meg irtt Salamon Taits nevü Sido, Nagyságos Nagykárolyi
Sidóság előtt, tulaidon magam kezem subscriptiojával, per praesentes
recognoscalom, hogy Méltóságos Generalisné Méltóságos Groff Szalai
Barkoczi Kristina Aszonyom Eö Excellentiáját, adván el holmi portéká-
mat olly conditioval, hogy mind azon portékanak árában Eö Excellen-
tiája Szoldobágyi Hutábul üvegül veszek conten tumot , ugy mint ad Rf.
356. X. 07 th, id est háromszáz ötven hat Rhénes forintokig és hét s egy fel
krajczárig, az ott való hutai szokot áron, melyről Eö Excellentiája mél-
tóztatott is assignatiót adni, ottvaló inspektor Nemes Farkas István
uramhoz de summa praefata. Arra nézve én is üvegül minden tergiver-
satío nélkül tartozom magamnak contentumot várni, mely alkut ha én
fell bontani attentálnám, eo instanti (exceptis omnibus iuridicis reme-
diis) az meg irrt summaban, medio iniustis iudiciis convincaltassam s
amíttallyam. Melynek megállására adom ezen reversalis levelemet,
tulaidon kezem subscriptiojával s szokott pecsétemmel megerősítvén.

Signatum N. Károly. 25. Augusti 1724.
Sallomon Deytsch

Kayserliche Monitions listrameister

OL. Károlyi cs. It. cs. 11. (15.)

460.
1724. IX. 22. Úriszéki vizsgálat a lopással vádolt Hierszli Jakab zsidó

ellen.

Mi aláb megh irattak recognoscialiuk praesentibus, hogy gyüttünk
ide Bogyoszlora és Köröszturra Ráboközben, nemes Soprony vármegyé-
ben lévő falukban, a tekintetes Magistratus inquisitiojára, bizonyos in-
quisitionak végben vitelire, a mellynek is De eo utrum punctuma ekipen
következik:

De eo utrum?
Vallya meg a tanu, hogy mostan Lakompachi várban fogságban tar-

tot Jakab Herszli sidó ellen, a kit az elmult aratáskor megh fogtak Rába
Köröszturot, mit tud? Hallot? látot?

Primus testis David Lakatos educilator in possessione Bogyiszlo,
comitatu Soproniensi, districtuque fluvii Raba existente habita degens,
annorum circiter 30. 1. (uratus) E. (xaminatus) fassus est: Bogyoszlon, a
korcsmára ment a sidó, ottan bort töltetet egy mészölt, s megh is itta,
a felesige ezen fatensnak Klompér Ilona mondgya az deutrumban ne-
vezet Jakab sidónak (azt tudta, hogy körösztin): Kegyelmed, ió akaró
uram, micsoda rendbéli ember. Ara felelt: Hogy ü csizmazia, Nagy
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Szombatbul gyüt. Kérdi a sidó. Van é? funt a faluban. Mondgya a korcs-
márosné: Van a mészárosnál. Arra a mészároshoz mentek. A mészárosné
az annyával: Draskovics Orsikal meg mirette: 1/2 fontnyi rozas ezüst
gombok voltak nála. Ezen fatens egy tarisznyába rakot portikat látot
nála, mi volt benne, nem tudgya, maga világos kék pozto magyar dol-
mánban volt, sötit kék nadragia selem poztobul uidonai kalapia, vörös
karmasin csizmaban, avit vörös övö, volt nála talleros és ezüst forintos
pénz. Azt rnondotta, hogy ü az ezüst gombokért karmasindkat adot csor-
nai prépostur kasznarianak, az pedigh nem igaz, nem is látta a kasznár ;
az portikat hol vette, nem tudgya, megh sem fogták volna, de az Pal-i
sido Joseph azon rab sidónak a báttja erkezet, sidóul szolot véle, s úgy
vették ezren, hogy sidó, kergették, Köröszturigh, ott fogtuk megh, de
reliquo nihil.

Secundus testis Helena Klomper, consors educilatoris Bogozloiensis,
annorum 26, I. E. fassa est per omnia, uti maritus ipsius immediate
praecedens fatens.

Tertia testis Ursula Draskovics, lanionis Bogyozloiensis mater •.
annorum 46. I. E. fassa est per omnia, uti praecedentes testes, hoc adito:
Ezen fatens maga mérte megh a gombokat.

Quartus testis nobilis Franciscus Szantohazi, in possessione Tott K~
röztur commorans, annorum 28. I. E. fassus est: Ezen fatensnak a házá":
hoz ment azon sidó, ott is hált, magát elsőben Posoni kalmár leginnek
mondotta, másodszor hogy kérdi: Micsoda rendbeli ember, akkor megh
vallotta, hogy sidó, két meszöl bort megh ivott, azt vallotta, hogy ü
meghunta s meghutalta, s megh idegenedet a sídó vallástul, körözténnyé
liszen, ü bizony csak bort iszik. Ezen fatens mintegy megh bánto, hogy
az korsoiabul hatta innya; más nap el ment regvel Bogyoszlora, ott ma-
gát czizmazia leginnek mondotta, ment uiobban vissza Körözturra, a ho-
lis bogyoszlai korcsmáros másod magával el érték a Körözturi falu vé-
gén, megh fogták, a biró házához vitték, kalodábon vertik, megh iedvin
a sidó, által küldöt Miháliban, hogy ő körözténnyé lezen, a mint hogy
körözt apjának akarta hivatni groff Forgacz kapitan uramat ő nagysá-
gát, őnagysága quartilán nem lévén, a nemes vármegye katonai el vit-
ták, az portikáját a körözturi biró kezihez adták.

Quintus testis Franciscus Kaldi iudex pagi Körözturiensis, annorum
31. I. E. fassus est: Ezen fatens mást nem tud, hanem hogy hozzá vitték
a sidót, kalodában vertik és a nemes vármegye katonái a nála lévő por-
tikát kezihez adták, ugy mint egy sötit kik selem pozto dolmánt gombok
nélkül, egy sötit kik selem pozto nadragh, egy vörös szőr övet, egy kik
szőrövet 20 ezüst gombokat és 40 ezüst gombházokat, egy dolmant pe-
digh sötit kiket a Cziba el vitte, egy rendüen az ezüst gombok rajta.

Mellynek nagyob biztonságára adtuk ezen kezünk subscriptioiával
és pöcsétünkkel megh erősített testimoniálisunkat. Pálj. 22. mensis 7-
bris 1724.

L. S. Kecskés János, nemes Sopron vármegye szolga birája. m. p.
L. S. Pottyondi Sigmund, nemes Sopron vármegye esküttyö. m. p.

OL. Esterházy It. KKK. f. 1824. (18-19.)
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461.

1724. X. 10. Nagykároly. A Károlyi-uradalom 8zámadásai közt olvasható:

Die 10. Octobris 1724. Jóllehet committaltam volt Sdányai László
uramnak, hogy Herszli arendás és Festő Isák. nevö Sidokkal inealo com-
putus szerint Méltóságos üdvözült Nagy Asszonyunk temetésekor ki-
vantatot festékekért kelletet volna fizetni fl. Ung. 38 den. 831/2, de mi-
vel hogy emlitet Sdányai László ur nem fizetet többet, hanem csak fl.
Ung. no 19, kiis mostan Herszli Sidonak acceptaltatik, ugy ment Rhen.
flor. 16 krajcár 311/2•

Pro anno 1724 az Karolyi Sidosagh restal Rh. fl. 75, egy angariát.
Sido Mihály tartozik, computust kellene inealni vele circiter Rh. f.

500, pro anno 1723 et 24. Szamostui arenda egészben nala vagyon con-
tractus szerent.

Tegla vetőket és kőmüveseket observalni kivantatik, mi acceptalta-
tott nékiek lé az Sido Hersli arendajaban.

OL. Károlyi-cs. It. ll. cs. (40--43.)

462.

1724. XI. 1. -1725. XI. 12. közti számadása anagykárolyi korcsmabérlő
Hersli zsidónak.

A die 12 mensís Novembris anni 1724 usque ad diem 12 mensis No-
vembris anni 1725 contractus szeránt Hersli Sidonak exarendalvan az
Karolyi, Majtényi és Fényi ser és palinka korcsmákat s - ugy azon
helysegekben lévő vamokat ezer nyolc szaz eötven harom Rhenens fo-
rintokban id est Rh. f. 1853.

Die 23 Febr. Mlgos Groff urfinak
Die 2 Martii Pollereczky Mattays praefectus uram-

nak
Die 3 Aprilis Mlgos Iffiu Aszonynak
Die II Aprilis Pollereezky Mattyas praefectus urnak

eö kegyelmének
Die 14 May item eö kegyelmének
Die 22 Apr. Papay Pál uramnak
Die 23 Apr. Tisztelendő Kaplonyi konventnek
Die 14 May Praefectus Pollereczky uram eö kegyel-

mének
Die 4 Juny Bada Gábor uramnak eö kegyelmének
Die 22 Juny Kadar Istvannak conventiojara
Die 7 July Pollereczki Mattyas praefectus urnak
Die 10 July Pollereczkí Mattyas praefectus urnak

f. Rh.
28

42
100

43
50
50
52

kr.

30

20

18
100
20
12
20
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f. Rh. kr,
10

40

50

50

20

Die 16 July Salanky Andras uramnak
Die 25 Octobris praefectus Pollereczky Urunknak eö

kegyelmenek
Die 19 Octobris praefectus Pollereczky Urunknak eö

kegyelmenek Károlyi szőlő munkájára
Die 29 Octobris praefectus Pollereezky urunk eő ke-

gyelmének tarczali söretre
Die 22 Octobris praefectus eö kegyelme commissiojara

sindély szegh vételére
Die 9 Novembris Sdanyai László uram három para-

graphusbul álló recognitioja szerént, partim mél-
tóságos udvar számara és orgonista Mislkovics uram
conventiojara és szolgaknak serül, kit impietalt ex-
purgalt ad f. Rh. 29

Circa diem 8 mens is Novembris Mlgos Generalis Uram
eö Excellentiaja Posonyban indulván, levált Bada Gá-
bor uram eö kegyelme in paratis 100

Bizonyos pixisse ezüst a Mlgos Ur eö Excellentiájé
el tévelyedven, kire is az arendas Sido rea talalvan,
váltotta kezéhez, mely pixis általa a Mlgos Generalisnek
vissza került 3
die 21 Aug. 1725 Bada Gábor adott volna száz Rhenus
forintot 100

Vagyon adossága

Csosala kőmüves ados serért, palinkaert
Kőmüves Janki szül palinkajul
Nemet kőmüves, a k. korcsmarossa volt
Komuves Palko serert, palinkaert
Komuves Joseph serert, palinkaért conventiojaban
Téglavető András
Téglavető Matyas András
Salankon lakozo Kőrnüves Joseph
Kuth csináló németnek
Salamon németh kerekgyartó
Ostromon Urbán thimár
Csanalosí korcsmaros adós
Item, idem eöt hordó serért maradok volt adós f. Rh. 35
de rnidőn számot vetett vele, tehát tűzre való fajért.
gyertyáért imputalt f. Rh. 19, azért nem marad több,

hanem Majtényi korcsmarosarendaért, serert,
palinkaert adós.

Ezen 70 frt. nem acceptaltatott, substrahalni kell.
Károlyi korcsmárossa adós

Serhazra és seres edények reparatiojára
Miskovlcs Pál orgonista urunk hust 20 fontot no

392

39 1/,/

11
17 57
1
8 29

34
16 19

8 28
22 18
12 54
11 15
13 34

113 48

16

70

140
61 15



100, item sert iczet no 100 á kr. 1., hus hasonloképen a
kr. 1, teszen 3
Item kész pénzül Miskovics Pal uramnak 15 magyar
forintot, teszen Rhen 12
Ezen két rendbéli positiot conventiojában inseráltarn.

Praefectus Pollereczky Uram eö kegyelme relatio-
jára Czigány Gábor ados az arendasnak 4

Sdanyai La.szlo uramnak, korcsmakra és Méltóságos
Ház szükségire serül, pálinkayul és éget borul ad ulti-
mum May 1725 fizetet 56-----.:...:....-

Kaploni és Bathory Peter Uraim ad diem 14 De-
cembris 1725 hordattak sert, iczet 3721. Redigálva akó
számra per iustas 64 = teszen akot no 581/S' és minden
akót az accorda szerént számlálván a f. 1Rh. die 19 July 58
Pallereczky Mattyás praefectusurem eö kegyelme com-
misíojára széna takaróknak icze ser 6
Die 20 Decembris Salanky András uram quietantiája
s:rerént

Méltóságos Udvarhoz sert iczét 62
Ezen két rendbéli ser,akot no. 1. 1/16 1

Vak Istóknak in paratís fizetet, conventiojában in-
seraltatott Rácz Jakab reconnitioja, hogy Szántai ser 1
háznak valo üstöknek csínalasára adott tíz máriast,
tészen Rhen 2

Jager Janosnak fizetett in paratis, conventiojaban
inseráltatott. 4

Hrabeczki Janos Károlyi kertesznek serül adot akot,
akoja a F. R. 1., 6

Peczer Jankó [ágernak fizetett 5
Az várban nem lévén abrakja az paripaknak, adot arpat,
cub 51/2, az mint maga praefectus Uram eö kegyelme
recognoscallya, kinek köbel a 30 kr, tészen 2

Varbéli hajdusagh ados Ignáth Simon
Die 10 Octobris, Herschli arendás és Festö Isak new
Sidoknak kelletett volna festékekért fizetni 7 Ung. f.
38 den. 83112, de csak. Ung. f. 19-et kaptak, residuitassa
acceptaltafik Ung. frt. 19 den. 831/2, tészen 16

Majtényi korcsmarosnál f. Rh. 70 subtrahalni kelle-
tik a later csináltatásaért 70-------

20

30

49 l/~

50

45
36

bé adott Hersli Sido F. Rhen. 1676

OL. Károlyi cs. It. 11. cs. (44--47.)
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463.

1724. XI. 9. Nagykároly. A Hersli zsidó által bérbevett vendégfogadók
ingóságainak leltára.

Anno 1724. die 9. Novembris az vendégh fogadóbéli hazak irivental-
tatak, az kik benne vanak ez szerent Hersly arendans Sidonal:

Az első régi ocska hazban :
Az hol Sido Mihály az sert árultatta. talaltatak ezek: Egy asztal la-

bastul, kivül pad, es egy csapszek egy hordo ser hordajának Uraságé,
két meregető kárt, egy kisded csap ala való, a hazon faban foglalt üvegh
ab1ak, aféle apro fogasikak, ugyanaz tornaczaban, egy seres hordo az ura-
ságé.

Mellette való ocska serhazban:
találtatot 7 seres hordo, egy kerekded kadacska, másik a pinternel van,
ugyan harmadikis az pintérnél fenek nélkül egy liu, két valu ser alá
való, két ajtos vas retesz fejestul rajta.

Ugyan emellet ocska ser hazban :
talaltatot egy nagy serfözö kád, az vas abroncs alól, minden hoza tarto-
zandoival es csatornaival edgyütt, aprob kad 4, meregeto 3, komlohoz
valo szürő kas, egy nagy öreg serfözö üst és az szabad pirito kemencze,
egy plehbül csinalt vas ajtocska.

Az uj kezdet sorhazak végiben :
talaltatik egy malom egy par kövével edgyütt, minden hoza valo vasai-
val és jo készülettel.

Az uj épületben levő utolso pálinkas hazban :
talaitatot 6 pálinka főző üstök csüs désaival és sisakjival edgyütt, váluk
és csatornak hoza valok, kilenc kád, item két seres hordo fenek nelkül,
mindenik üst ala valo kartok és az ajtaja elot egy nagy öregh vasas valo.

Ugyan ezen haznak melete valo házban talaitatot
három seres hordo és egy feneketlen kilas vasas véka, az pitvarban két
seres hordo.

Tül ezen hazon vagyon
egy szalad csinalo haz, most szalod van benne el terítve, sem ablaka,
sem ajtaja.

Ezen tul valo hazban
Semi egyéb nem talaltatot, hanem maga joszagi és két üres sereshordoí
az urasagnak, ennek pitvaraban épen semmi nem talaltatot, hanem hogy
ajto van rajta, vas pantokkal és sarkak.

Az legelső hazban :
semi egyéb nem talaltatak:, hanem negy falahan üvegh ablakok, egy ke-
mencze s - ajtó vas sarkon és hevederben nyilo tolo zárjával edgyüt,
az többi portéka magajé lévén, az ki benne találtatot.

Az udvaron:
talaltatot egy deszkas és csür, kint igen jó kut, melyis az palinkat uj ha-
zakban szolgal csatornaja, kiis finom vasas, az földben is lévén két uj
csatorna, deszkás felül, az holot az moslék kifoly az palinka hazbul.

Az vendég fogadó házak végiben :
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talaltatot egy uj sövenyel körül kerítve valo kert, ezen kertben egy j6
alkalmatos ser ala valo és egy sertesek hizlalasara valo rekesztés,
Az régi invertariumbul elucescált, hogy Sido Mihály kezében adatot volt
40 seres hordo, maga relatiojábul Andrási Uram idejében üveggel meg
rakván az hutában elvitték.

OL. Károlyi cs. lt. 11. cs. (16-17.)

464.

1724. XI. 19. Gyulafehérvár. A város igazolja, hogy az itteni 7 zsidó csa-
lád a törökök idején annyira elszegényedett, hogy mostani végrehajtá-
suk esetén teljesen tönkremennének, ebbeli félelmükben három család
már elmenekült, a többiek, bár igen drágán laknak, taxa fizetésre soha-
sem voltak kötelezve, csupán (a volt városbiró:) Haan Ignác kényszerí-

tette őket erre is.

Nos iudex primarius, oaeterique senatores ac iuratus notarius libe-
rae civitatis Albae Caroliensis memoriae commendamus tenore praesen-
tium signifícantes, quibus expedit universis, quod nobis in simul consi-
dentibus atque constitutis requisiti fuerimus ab hujate Caroliensi ju-
daica communitate, quatenus nos de reali ipsorum modern o esse et re-
rum suarum in statum quo sic se habentia, conscientiosam nostram
attestationem pariter et informationem se penes imperteremur. Quorum
debitae petitioni ex iustitia annuentes, testatum facimus, Judaeos hos
Albae Carolinenses, qui equidem septem tantummodo familiis constant,
praeter unum et alterum, reliquos omnes tanta a Turcis debita con-
traxísse, ut in dies severam executionem superveniendam metuant, quae
si supervenerit. omnes ad ultimas incitasredigerentur. Hujus metru tres
jam hucusque incognitum petiere. Praeterea hic Carolinae, habitacula
sua, cum fornicibus, aliisque suis necessariis sumptuose nimirum possi-
dent, nec unquam taxae fuerunt obnoxii, sed post multas affictiones,
incarcerationes et aoerbas pie defuncti illustrissimi tunc domini Ignatií
Haan mortificationes taliter se taxae subjicere per fortia debuerunt. ne
quibus Christiana nostra fide mediante attestamur.

Datum Albae Carolinae, 19. 9-bris a. 1724.
Sub sigillo authentico: L. S. Ex senatu:

per Eliam Brán juratum civitatis Albae
Carolinensae notarium extradatae.

OL. E. Gubernium. Polit. 388.
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465ja.

1724. XII. 6. Az erdélyi gubernium szigorúan meghagyja a gyulafehér-
vári zsidó községnek, hogy kiváltságlevelüket adják át a bírónak, ma-
guknál csak másolatát tarthatják, adójuk fizetése alól pedig e pátens

nem mentesíti őket.

Jól lehet az elmult napokban a Patens kezetekben adatott vala,
mind azonáltal nem olj véggel, hogy kezeteknél tartsátok, hanem a Ka-
rolj vári mostani biratoknál álljon, mig abban az hivatalban lészen. Az
militare quantumnak subrepartátiojára ámbár requiraltattatik is a birótól,
mitsoda bátorságtól [... ] teltettvén, nem comparealtatok, azért abban ne
bizakodgjatok, hogy már apatens kezetek nél vagjon, minden tovab
valo halogatás nélkül pr:aestaljátok, amivel tartoztok, külömben execu-
tioval is exigaltatik rajtatok. Apatens mandatumot párialvan, a pár nál-
latok légyen, az originalt a biro keziben adgjatok, külömben a Guber-
nium nagj animadversiojat el nem kerulitek

OL. E. Gubernium Polit. 434. (Fogalrnazvány.)

1725. I, 1. Nagykároly. Hersli elszámolása a Károlyi-uradalomnak szál-
lított sörről és pálinkáról.

Ser hordó csöbör ieee
die 28. Marty Mgs Urat eö Excellentiáját haza vár-

ván, administrált várhoz
die 8. Marty Kaplioni Convent szamara
die 22. Marty Kaplioni Convent szamara
die 26. 9-bris Mgs. Udvar szükséghire
die 2. Decembris Kapliony Convent szamára
die 21. Decembris Kertész Janosnak Convent itzénként
die 1. Januarii Mgs. Urfi Ngha parancsara orgonistanak
die 29. Januarii Mgs. Aszony eö Ngha szamara Olcs-

vara köletett
a die 29. Jan. usque ad ultimum Febr. diversis vicibus

vár szükséghire aprodonként
die 29. Febr. Kapliony Convént számára
die 30. Marcií Mgs. Aszany parancsara Ocsvara
die 14. Marcii Kapliony Convent számára
die 29. Marcii Kertész Károlynak kertésznek
die 19. Apr. Acs Miklosnak lakodalmara
Item in 11. Febr. ocsvai kertésznek
A die 20 May usque ad 24-tum asztalhoz

Karoly Kertész Jánosnak conventioja

465íb.

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

2
1
3
3
2
1

20
10
40
10
30

20

2 80

2
1
2
1

361/2
90
90
10
60
50
80
13
28

1

1

Mérges Hidi korcsmara adot
30
41

12
2

Summa 34
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Az 3482 itce akó számra redigáltatván tészen akot nu-
mero 54 itzet no 26. per Rhenensem florenum tészen 54

Palinka
Ieee Rf. kr.

Die 5 May lovak orvossagara varban 1/2
Die 17 Marty Mgs Urfinak es Ngsának ernberseghes

ember lévén 1/2
Die 3 Apr. lovak orvoslasara 1/2
Die 27 Apr. malaez herélő hat embernek 1
Diversis vicibus Mgs. Generalis Urunk eö Excellen-
tiaja labainak orvoslasara éget bor 41/2_....:.=:._-~---

7 871/2
Szent Janosy korcsmara Mgs Urfi eö Naghságáé lévén
az korcsma, ot való korcsmáros tartozik az árrul 34 4 25
Teremi koresmára Mgs Urfi eö Naghságáé leven 37467th.
Mérghes Hidnál való korcsmara 14 1 75

OL. Károlyi cs. It. ll. cs. (2R-29.)

466.

1725. VI. 2. Nagykároly. VoLfovics Mihály zsidó bérleti szerződése a
szamostói rév-korcsmára..

Én aláb meg irtt adom tudtára mindeneknek, valakiknek illik, hogy
az Ocsvai jószágomban Szamostoi révemet s - ottan lévő bor ser és
palinka korcsmamot annak szabad distractioját s - mindenféle usussát
és proventussát exarendáltam Wolffovics Mihály Sidonak adato diei
23-ae January anni 1725 harom esztendőre hét száz eötven id est nu-
mero 750 Rhenus forintokban annuatim két száz eötven Rh. fr. obve-
nialván, tartozik angariatim per Rh. f. 62,30 magamnak vagy arra ren-
delendo tiszteimnek deffectus absque ullo exolvalni.

Valamikor pedig malmaiban örlení vagy daraini fog, illendo va-
mot vagyís minden köböltül egy egy garast adni obligaltatik.

Én is vice versa felöl irtt révemnek szokot jövedelmét és minden
féle italnak szabad korcsmatoltatassat oda engedven az kompnak, ugy
az hidaknak s' utaknak igazitatassára s' reparealtatassara (mellyet ott
való udvar birom véghez vinni semmi képpen el ne mulassa) magamat
egérem, fogadom is.

A mely seI' és palinka főzeshez kivantato rez és fa edényeket és
ház körül való alkalmatossagokat s - egész épületet, mellynek inven-
tatio szerent kezehez veszen, azokat arendajanak expiratiojakor a sze-
rint resignáini tartozni fogh.

Mellyeknek nagyobb erejére adtam ezen saját irasommal es szokot
pecsetemmel meg erősített arendationalis levelemet.
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Karolyban, die 2 Juny, anno 1725-a.
(más tintával ugyanazon kéz:) Anno 1726 die 12 Juny Szamostüi arendas
Sido Mihály tul levaltam keesz pénzt negyven Rhenus forintokat, jolle-
het hogy ó ennek a contractus in defalcationem kivánta volna adni, de
mivel jol centrálván nallam, hogy még az Károlyi arendaban tartozik
pro annís 23-io et 4-to bizonyos restantiaval, melly restantia nincsen
specificalva, hanem az mint referallya demonstralni fogja, kinek mitt
adot és mitt fizetet, azért mig az elebbeni computus ez iránt veghez me-
gyen, ezen Szamostüí arendaban nem acceptaltatik, hanem in tempore
demonstratis demonstrandis fog acceptaltatni, uti in praemissis.

OL. Károlyi cs. It. ll. cs. (30-31.) Másolatból.

467.

1725. VI. 3. Nagykároly. A Károlyi-uradalom gazdatisztje üve~TUt utal
ki az üveghutából budai Deutsch Salamonnak.

Kivül: Ngs Vitézleö Szikszai János udvar biro eö tekíntetességenek,
Proszló.

Belül: Kedves Szikszai Uram!
Méltóságos Generalis Uram eö Excellentiája kegyelmes parancso-

lattyabul resolválván Budai Tajcs Salamon nevü Sidonak, nala levő
assecuratio szerint (mellyet reproducalni fogja) bizonyos szamu üveggel,
mellyet kegyelmed a mennyire meg irt contractus extendaltatik, excon-
tentalya kegyelmed, sót, ha többet venni is bizont erga contractum akar,
egészben oda adnattya kegyelmed, az vecturát pedig itt refundalja ké-
pesség szerint conveniálván vele.

Datum, Károly, 3 Juny 1725.
Badda Gábor m. p.

P. S. Mihály Sido adott assecuratiot magarul huszonnyolc Rhen. fo-
rintrul üvegre való contraetust, eö itten még fogja adni az mely Ura-
saghnak, kegyelmed adsza ugyan ennek a Sidonak 28 forint aru erő üve-
get.

OL. Károlyi cs. It. ll. cs. (32-33.)

468.

1725. VI. 12. Mihály zsidó elismervénye bérlet-tartozásról.

Anno 1726 die 12-ma Juny Mihály Sidó szamostüi arendás admi-
nistrált kezemhez 40 R h forintot, de mint hogy még Károlyi arendájá-
ban restantiarius, ahoz kepest jovendőbeli computust ineválván vélle, az
Károlyi arenda restanciajaiban acoeptaltatott.

OL. Károlyi cs. It. cs. ll. (26-27.)
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469.

1725. október 14. Csempesz. Rosty István Sopron városához írt levelé-
ben felhívja figyelmüket a legfelsőbb rendeletek amaz intézkedésére,
hogy a száraz folyómedrek feletti vámhelyek megszüntetendők, zsidó
vámosok ne alkalmaztassanak, cigányok, koldusok, csavargók és hason-
szőrű emberek kóborw.sát ne engedjék meg, végül november 3-ra meg-
bizattaikat a hadi pénztárral való elszámolás céljából Sopronba küld-

jék ki.

Perillustres ac generosi, prudentes ac circumspecti domini mihi co-
lendissimi, observandissimi!

Quandoquidem benignas, item excelsi consilii regii intimationes per-
oepíssem, ut ubi telonia Iluvialia sicca et non necessaria, necnon judaei
teloniatores reperirentur, super talium sublatione, prouti et si zingari do-
minos terrestres habentes etiamnum divagarentur, ad bona suorum do-
minorum reducantur, zingari vero vagabundi, necnon alii nullius frugis
homines capiantur et exterminentur. Mendici ad ortus sui loca relégan-
tur, domestici in loco ortus sui interteneantur et neque his pagatím men-
dicari Iicitum sit, sed nec pixidariis et ex Turcia liberatis, immo his
nonnisi ad fores ecclesiarum charitativam eleemosynam colligere con-
cessum sit, alii vero vagabundí et pernitíosí potissimum sine literis
passualibus commeantes nullius frugii homines detineantur, examinen-
tur et pro demerito puniantur ac eliminentur et hocipsum etiam res-
pectu servorum ignobilium sine passualibus hinc inde oberantium ob-
servetur . Universos inclytos comitatus et magistratus ad observationem
et effectuationem benignarum eatenus emanatarum intimatoriarum ex
officio admonere non intermittam. Quapropter praetitulatas dominatio-
nes vestras ex officio commonendas, simul et humanissime hortandas
esse duxi, quatenus, si et in quantum ne fors sub jurisdictione hujus
inclyti magistratus in parte aliqua praemissorum quidpiam adhuc inef-
fectuatum esset, in effectum deducere et me genuine superinde infor-
mare non graventur.

Praeterea cum mensis Octobris circa finem vergat et statim cum
initio Novembris Iinalis computus cum cassa bellica Sopronii celebrari
debeat, hinc placebit praetitulatis dominationibus vestris pro 3. No-
vembris suos dominos deputatos cum necessariis actis Sopronium ordi-
nare, ut praefatus finalis computus ibidem perfici possit. Caeterum ad
proxime sub dato 4. Octobris transmissarum literarum mearum conti-
nentias provocans eatenus quoque circumstantiale praestolor responsum.
Et siquidem hodierna posta clementissimam suae maiestatis sacratissi-
mae resolutionem excelsum consilium regium mihi benigne intimasset,
quod quantum contributionale pro affuturo hybernio in eadem quanti-
tate, uti hocce habenti anno permansurum, non secus inquarterisata
inclyta militia in suis statibus reliquenda sit, hinc tam de reparticione
pecuniarum, quam et aliis dispositionibus tempestive providere velint
praetitulatae dominationes vestrae, quibus me humanissime commen-
dans maneo.
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Csempesz, 14. Octobris 1725.
Praetitulatarum dominationum vestrarum servus obligatissimus, pa-

ratissimus:
Stephanus Rosty manu propria.

Az l. oldal alsó részében: liberae regi4e civitati Soproniensi.
Soproni városi levéltár, Lad. XLIV. fasc, 3. nr. 146.

470.

1725. XI. 14. Nagykároly. A Károlyi-uradalom ügyésze eljár jobbágyok
korcsma-adóssága ügyében.

Méltóságos Generalis Groff Karolyi Sandor Uram eö Excellentiája
mostani praefectussanak: Pollereczky Máttyás.

Praesentibus recognoscalom es attestalom azt, hogy Szántón lakozó
néhai Károlyi András 12 napos jobbagy, korcsmarossa lévén in anno
1725 ugyan ottvaló arendas Sido Baba Mojsesnek - s maradván adassa
bizonyos summaig, ugy mint 31 magyar forintigh, kit is le nem tehet-
vén, kiirt fel említet Karolyi András Karolyban lako Görögh György
nevü kereskedő embertül két esztendeigh való szolgalattyára az fiának
Karolyi Kosztinak bizonyos contractus szerént, kijs medio tempore ex-
pirálván, adassa maradot némely részében, az mely kezessek voltak azon
summaig Görögh Györgynek. Ezen causanak el igazitására azon kezes-
seket ad revisionem ide Karolyban citáltattam cum documentis compa-
reallyanak, egy nihányszor, de elmulatták mindenkor. Ehez képest prop-
ter non comparationem et non obtemperatíonem azon incaptivált Karolyi
Andrástul el maradott mostan pedigh Eke Csináló Déméter nevü ember
felesége absolváltatván, el bocsattattam, kinekis ha mi praetensioja va-
gyon és lészen az kezeseken. juridice praetendálhattya, regressus adat-
ván nékie Káranak refusiojara.

Datum in castro Karoly, die 14 mensis Novembris 1725.

OL. Károlyi cs. It. ll. os. (33.)

47l.

1726. Bajmóc. A környéken elég nagy távolságban lakó zsidóknak van
zsinagógájuk.

Tandem in contiguitate in majori spatio ydem Hebraei suam Syna-
gogam haberent.

OL. U. et C. rasc. 97. n. 1.
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472.

1726. A Gubernium eLőírása Gyulafehérvár tisztikara részére az ottani
zsidóságra vonatkozólag: a zsidók elleni panaszok ban elsőfokon a föl-

desúr püspök illetékes. égett bort nem készíthetnek, de árul hatnak.

Az Károly-Vári Sidok panaszolkodnak, jóllehet ennek adott circiter
1724 esztendőben penes literas patentalesben praemonealtatott vala ke-
gyeimetek, hogy ne haborgassa az Sidót, mivel dependentiajok nem
mástól, hanem egyenesen a dominus terrestristől vagyon iurisdictioja
alatt, qua consideratione non obstante Kegyelmetektől impetaltatnak.
Tudván már Kegyelmetek a Guberniumnak előbbeni determinatioját,
ne háborgassa, hanem akinek mi panasza vagy keresete leszen, az Mél-
tóságos püspök urat talallja meg. Mivel pedig eddig is szabad kereske-
desek volt, ennek utánna is senki ököt ne haborgassa, sőt inkabb az ed-
dig valo praxis szerint minden rendektől manutentaltassanak. A pa-
linka főzetes a Guberniumtól interdicaltatott, azt observálni kötelesek
lesznek, különben ha más országból való italok lészen, ugy az tilalom
előtt fözött palinkajokat distrahálhattják, meg vizsgálván quantitását
hitelesen, ezzel többnek fözésere nem facultaltatván igy hasonlóképpen
egyéb quaestusokat is foljtatthattják.

OL. E. Gubernium. PoUt. 448. (Fogalmazvány.)

478.

(1726.) Nagykároly. Az uradalmi zsidók közül csőd miatt megszökött
szabó ügye.

Nagy Méltóságu Meltósagos Groff és Generalis Ur
nekünk kegyelmes urunk.

Értésünkre esett Kegyelmes Uram, hogy az szököt zsidó szabonak
felesége Exeellentiádat alázatos instantiajával sinistre busitotta és in-
formálta volna, hogy azon láda portékát leveleivel együtt harmad na-
pig mindeneknek hire nélkül kezüknél tartottunk volna, mellyet is meg
bizonyitjuk, hogy azon ládának le tételivel mindgyárt az birot esküttel
együtt házamhoz hivatván, le pecsételtük és más nap regvel az Inspec-
tor Uramnak meg jelentettük, mellyről is parancsolt, hogy minden
nemü joszagot szedgyünk öszve és specificatio és !imitatio szerént te-
gyünk fel. a mellyetis meg jelentettünk Karolly nevü várossában levő
nemzetes biró és notáríus uraiméknak és inspector urnak specifice re-
presentáltunk, mely specificatio ment 371 f. Rh., de abbul még törvé-
nyel visza nyestek fl. Rh. 20, és igy maradt 351 f. Rh. Azon specificatiot
inspector uram meg látván és a Méltóságos Uraságnak azon el szököt
szabó maradot ados 170 f. Rh., és azon Méltóságos Urét kivánta min-
gyárt belőle ki venni, de mint hogy azon joszag inspector urnak nem
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tetcsett és mí nékünk azon portéka küldettetett, amint leveléből ki tet-
czik, nem ikivanván karát az Méltóságos Urasághnak, hogy az miénketis
tellyességgel ell ne veszék, azért kéntelenitettünk magunkra válalni,
mivel az mi adósságunk közel megyen ad fl. Rh. 600, mivel pedig avval
vádolt bennünket, hogy az testi ruhajat el vöttük volna, ez Kegyelmes
Uram nem valo, amintis az specificatio meg mutattya, a mellyrülis vár-
juk Excellentiadnak kegyelmes valaszat érdemtelen szegény szolgai:

Salamon Abraham Veres zsidó
Nathan Aaron
Simon Izrael

(mellékelve Izsak Jakab levele:) Kivánok kegyelmednek minden
jót, Salamon Uram! Kedves öcsém Salamon Uram, mit mondgyak,
avagy mit szollyak, hanem meg vallom az én vétkemet és már nékem
lehetetlen N. Karollyban valo maradásom 1-mo, hogy nincsen semmi
élelem és az adokkal igen terhes vagyok, nem külömben senki nékem
nem akarta el hinni, hogy illyerőssen hátra mentem és mindennél na-
gyobb, hogy az én veszet vőm tellyeséggel ell rontott az kezességgel.
mivel hogy mindenütt kezesnek allottam érette, azért gondolom ma-
gamban érette, mint hogy nagyobb romlásom ne légyen, hanem az vőm-
nél maradot szász hetven négy forintokra és harmincz Grajczer aru por-
téka id est 174 f. Rh. kr. 30. és abból az specificalt summából valamit
ell vesztegetett volna, vagyon lovai és szekere annak ki potolására ésma-
gamis küldök haza egy láda portékát, akibül Kegyelmednek és Simon-
nak és Nathómnak tartozom, meg fellyebb fog saladni, Istennel bizonyi-
tom, hogy egynihányok miat volt romlásom és in specie a sogorom
Samu, az tellyes éggel megrontott és mindeneket mostanság nem tudok
meg irni, hanem más alkalmatossággal többet fogok irni és egy néhány
forint érő portékát megtartottam. Hiszem az Istent, akinek maradok
ados, meg fogom kuldeni, mert jobbá nem tehetem magamat, mivel
immar igen gyalázatos voltam minden rosz kutya mocskolt engemet és
tovább ell nem szenvedhettem, igyekezni fogok tellyes tehetségem sze-
rént, hogy mindeneknek az eövét meg küldeni. Es kérem kegyelmedet,
hogy az szegény felesegemen és gyermekemen kezét tarcsa, hogy Isten
eörizvén rabságra ne jusson az én átkozott vőm miatt, eő hozot vit en-
gemet arra, eőtet szántam, immár most engemet senki sem száno Hiszem
az Istent eö Felséget, hogy még még engemet felsegit, és azon portékát
továbbis kezemnél tartottam volna, de két hét alat tiz forintot nem tud-
tam öszve gyűjteni, de mint sem ugy az kigyelmeteket meg öltem volna,
azután gyalázatott vallottam volna, azért jobb igy, ha az Isten meg se-
git, minden jokban meg igyekesem szolgálni, mellyben maradok

kegyelmed köteles szolgája
Iszak Jacob

Kérem kegyelmedet másodcsor és harmadesor is, hogy vőmtől azon
portékát kezehez vegye, mig el praedállya.

OL. Károlyi cs. lt. 11. cs. (68-71.)



474.

(1726. Nagykároly.) Hersli zsidó beszánwló levele Károlyi Sándor hoz.

Kivül:
Méltóságos Groff Nagy Károlyi Károly Sándor

Generalis Uram eö Excellentiajahoz, bellöl meg irtnak alázatos
Memorialissa .

Méltósságos Graff es Generalis !
nékem érdemem felett való jó kegyelmes Uram.

Juthat, vagy ha nem jutt Excellentiádnak eszében, értésére kéván-
tam adni Excellentiádnak, hogy leg-elsőben-is Sido Mihály öcsém hat
száz forintokban birta az arendát, kinek-is absentiajában mai esztendő-
ben én vertem fel kilencz száz forintokra. Ezután pedig mint hogy Ex-
cellentiád harmadik esztendőben ugyan Mihály öcsémnek tizenkét szász
forintokban méltóztatott vala adatni, nem egyebet, hanem engen oko-
zott, hogy én miattam annyira recrescált az arenda, és az utátul fogva
ollyellenséghem, hogy ha lehetne tüle, egy kanal vizben is el-vesztene.
En pediglen két esztendeig Excellentiád kegyes gratiajabul birván az
arendát, négyezer németh forintokat kénszerétettem fizetnem Excel-
lentiadnak. Az első esztendőre ugyan mind egészben meg adtam, az má-
sodikra is ki telnék jóformán, csak az vendégh fogadó és Csanalosi ma-
lom körül reparatiojára való tölt expensáim acceptáltatnának. En pedig-
len mind ezekben nem sok kárt vallottam volna, jóllehet mindenembül
ki-fogy tam, ha más egyéb karaim nem intervenialtanak volna.

Azt is értésére adom Excellentiádnak, hogy még néhai Vogmann
Ferencz urammal utolsó computust ineálván, maradott volt többször
emlétett Mihály €ÖCSémados Ung. f. 537, ugyanaz Károly arendáért,
ki-ért-is jollehet néhai Pollereczky Mátyás uram eleget raboskodtatta
s- arestáltatta, de mint hogy halala történt eö kegyelmének, ki-bocsátta-
tott, s-abban maradott, mint eddig-is, ados maradván meg emlitett sum-
mával. Fizetett ugyan egyszer száz forintokat Jesztrabszky uramtól köl-
csön vett pinzel és felesseghe-is hozott negyven forintokat, de ezen 140
forint azon két szajz forintoknak defalcatiojában imputáltatott, mellye-
ket Méltóságos Iffiu Groff Uram eö Naghsaga kölcsön méltóztatott vala
adni, az 537 forint Méltósághos Iffiu Groff Uram eö Naghsága 60 forint-
yaval edgyüt hátra vagyon.

Ezeken kivül, ha az Ocsvai arendajarul (kit három esztendeig birt)
való számadása elő-kéretetnék, meg látna Excellentiád ott-is mennyi
restáa vólna.

Az mostani Károly arendát pedig már fél esztendeigh, vagy eléb is
birván, mig talány egy polturát sem fizetett, mennyi obveniált volna,
nem szükség Excellentiádnak declarálnom. Az illyetén hátra maradá-
soknak, akarom mondani Excellentiád kárainak oka ki légyen? nem
egyéb, hanem magha Eöcsém! rosz oeconomiatioja s - gondatlanságha,
s - midőn módgya vagyon benne, gyakorta való részegeskedése, mert
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ugyan-is még az borral tartott, kit Ocsváról hozott, egy nap nem volt,
hogy Galileus nem lett volna.

Nem de nem az bor korcsmákval-is szép lucruma fél esztendőnek
el-forgása alat lehetett volna-é, ha azokat rendivel folytatta volna? Nem
de nem csak az Méltóságos Urasság bor sepreibül füzetett iget bornak
árrábull alkalmas pénzt gyüthetett, s - fizethetett volna? Mennyi bor
seprő az Udvarból és Excellentiád mind itt való, mind falusi korcsmai-
rul adattatott nékie, tudom masoktul inforrnatiot méltóztatik venni. Az
igett bort, söt mégh a pálinkát-is pedig ordinai-ie tízen négy poltu-
rán adta.

Ezek igy lévén, rnéltóztassék Excellentiád meg ítélni, hogy hogy fog
ezután-is subsistalni, ha az előbbeni restantlát-is praetendalni fogjak
rajta. Volna reménségem ugyan felüle, hogy ha már-is mostanságh uj
gabonára pinzt adott volna, az szegénységnek amint-is elégh ocsón meg
vehetne tölek, sokan-is kinakosztanak s-egy egy köböl buzára csak négy
mariast, vagy egy németh forintot kértenek tűle, de senkinek nem adott,
mert nem adhatott. Meg vallom Kegyelmes Uram.: hogy csak egy fo-
rint sem talaltatik gyakorta kész pinzül az házamnál. Nem tudom, mit
gondolt a jó eöcsém, hogy semmi fundussa nem lévén, rnagára vallalni
merte, tudom most-is excusalni fogja maghát, hogy buzara, arpara az
pinzit ki-adta, de abban hitelt nem lehet adni nékie, mert egy pinzt sem
adott senkinek.

Hogy pediglen ilyen vadaskodassokkal, akarom mondani declara-
tiokkal Excellentiádat terhelni merészeltem, alázatossan követem Excel-
lentiadat, mellyeket semmiképpen nem praesummaltam volna, hogy ha
Excellentiád mind eddig való s-mind jövendőbeli kárait nem animad-
vertaltam volna.

Tudom ugyan másoktul, obligatiojok szerént informatiot vészen
Excellentiád, de azok nem tudván ugy az eöcsém ravassághat, tartoztam
ezeket Excellentiádnak genuine declaralnom.

Excellentiád kegyelmes gratiajaban magharnat ajánlvan maradok
Excellentiadnak alazatos szolgaja

Herschli Sido.

OL. Károlyi cs. lt. ll. cs. (50-51.)

475.

1726. II. 2. Nagykároly. Hersli 3/t évre bérbeveszi a Ká7"Olyi-uradalom
kmcsmáit a gazdatiszttől.

Én aláb meg irt adom tudtára mindeneknek, valakiknek illik, ezen
levelemnek rendiben, hogy én az Károlyi Ser-Palinka keresmát vámal,
ugy az Csanallosí Bor, Ser, Palinka, ott való maiornal és rézfazekakkal
- s nem külömben Fényi Bor, Ser, Palinka és vámot, Majtényi Bor,
Ser , Palinka korcsmákat vamokkal edgyütt exarendáltam három fertály
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esztendeign Hersli Sidonak fiaival edgyüt olly conditioval, hogy egy
angarian bé vött szokás szerént az falusiak szabad korcsmajokat folytat-
hassák, és az midőn Majtényban vásárok esnek, az Vraságh számára sza-
bad legyen az vásarokban bort árultatni, lévén mindaz által Majtényban
az Vraságnak szabad udvarháza vagyis vamhaza, mely vamhaznalis
egész esztendőt altal szabadoson folytathatván az korcsmat vamjaval
edgyütt és az Karolyi var ban esendő borok seprejét tartozvan ki égetni
és kezekhez venni annak rendi szerint.

Mint hogy pedigh exarendalván az fejeb specificalt falukat, korcs-
makat, vamokat sub illa conditione, hogy ha szintén valami épületet az
Károlyi arenda háznál tennenekis az Méltosagos ház hem tartozvan ac-
ceptalni, sőt ha valami kár esnék az épületekben, tartozzanak meg fi-
zetni az emlitet Sidok - s - annak idejében az midőn arendajok elte-
lik, inventarium szerint tartoznak mindeneket resignáini az akkori aren-
dansok kezében.

Az arenda hazban kivántato két hazat, palinkafözöhazat, pinczét,
soházat, pirítokemenczét, szaladnevelőházat szabadon usualhassanak.
Hogy ha pedigh az több hazak el készülnek, az arendansoknak semmi
jussok nem lévén az emlitett hazakhoz, hanem az Méltóságos Uraságh
dispositiojok alatt legyenek és Sidosagot szallitatthatsanak bérben be-
lejek, az kiket akarnak.

Lévén peniglen ezen exarendatiojoknak kezdete die 1 Decembris
anni 1725, usque ibidem ad 1. Decembris anni 1726, két ezer német fo-
rintokban id est f. Rh. 2000, kihez képest minden egyegy angariat pro-
portionaliter tartoznak bé fizetni.

Hogyha pedighlen eök nem akarnának, vagyis el mulatnák, tehát
adván az Méltóságos Uraságh tiszteinek magokrul tellyes hatalmat, hogy
irrimissibiliter mindgyarást incaptivaltathassanak, ha az első angariat
meg nem fizethetnék.

Melyrül is adtam ezen contractusomat nékiek, magam tulajdon sa-
ját kezem irasommal és szokot pecsétemmel meg erősitetett levelemet.

Datum Karoly die 2 mensis February, anni 1726.

Pollereczky Mattyas m. p. P. H.

OL. Károlyi cs. it. ll. cs. (24-25.)

475ía.

1726. VI. 12. Mihály zsidó szamostői bérlő hátralékot fizet a Kál'olyi-
uradalomnak.

Mihály Sidó Albaja (bianco) Szamostői arendárul három esztendőre
annuatim per Rh. f. 250 tartozván, kezdődik arendája die 23. Jan. 1725.

Anno 1726. die duodecima Juny Mihaly Sidó Szamostői arendas ad-
ministrált kezemhez 40 Rh. forintot, de mint hogy még Károlyí-aren-
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dájában restantiarius, ahoz képest jövendőbeli constítuálván vele, az Ká-
rolyi arenda restantiájában acceptáltátott.

~,~~ ~~.rn-,",:1 1~~~~~~~
OL. Károlyi cs. It. cs. ll. (26--27.)

476.

1726. VII. 26. Kassa. A Szepesi Kamara Otlik Pál sárospataki prefektust
kéri, hogy szorítsa tuitrolékos tolerantialis adója megfizetésé-re Fabian

fonyi zsidót.

Judaeus Berko Dulouics tolerantialis census Judaici et vin! Koscher
arendator repraesentavit Regiae huic Administrationi Cameralí, quali-
ter anno proxime praeterito nonnulli quindecim numero in dorninío illo
Regecziensi commorantes, ac diversa beneficia in arenda tenentes Ju-
daei, centum talleros titulo eiusmodi census tolerantialis effective eidem
exolverunt, Judaeus interim Fonyensis Fabian nuncupatus, licet haec
omnia per memoratos quindecim numero Judaeos tenta beneficia, anno
hocce currente teneat ac alium quoque quaestum exerceat, hoc non oh-
stante tamen memorato tolerantialis census arendatori Judaeo, nonnisi
Rhenenses florenos 50 praestare velit. Quemadmodum autem memorati
Fonyensis Judaei, quoad ferendum onus tolerantiale non dispar esset ra-
tio, quam aliorum 15 numero Judaeorum, quorum videlicet beneficia de
praesenti solus teneret, ita nec causa quoque subversaretur, cur idem
Fabian tantundem, quantum memorati 15 Judaei anno proxime prae-
terito titulo census praestiterunt, pro hocce quisque currenti anno prae-
stare non deberet. Hinc praeattactam dominationem vestram officicse
requirendam esse duximus, velit memorato Judaeo Fonyensi intimari
curare, quo idem centum illos talleros memorato Judaeo arendatori ef-
fective complanare noverit, vel ex eo etiam, quod idem, pro annis his
tribus arendam hancce tolerantialem Aerario Regio non levi ter adauxe-
rit.

Cassoviae, 26 Julii 1726.

OL. KAM. Mise. B - 2056 (103-104).

. .. Consiliarii.

477.

1726. XII. 24. Nagykároly. Úriszéki tanúvallatás ifjabb Hersli zsidó
ellen.

De eo utrum:
í-mo. Tudgya-é, hallottaé az tanu, hogy Hersli Sidó Mihály bátyát

öléssel fenyegette volna s mikor és mely időben.
2-do. Tugyaé, hallottaé, hogy Hersli Sidó Mihály után leselkedet,
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avagy leselkedtetet volna, és nem de nem disponált vólna meg ölésére,
fenyegetőzve iránta eö maga, a vagy fiai, mikor és miképpen bánt vel1e.

Fassiones:
I-mus testis iudex Judaeorum Abraham Isak, annorum circiter ... ,

i(uratus) e(xaminatus) f(ide) m(ediante) fatetur: Ad L-mum nihil, ad
2-um nihil.

2-dus testis Samuel Adam iuratus more Judeorum medio sui rabi-
nus, annorum circiter ... Examinatus fassus est: ad 2-dum: hogy tegnapi
napon Hersli Sidó, Mihály bátya iránt azt hallotta, hogy csak menjen az
templomban Sidó Mihály, meg lattya ha ki megyen onnan. Nem külöm-
ben tavaly esztendőben egy vagy mind az két fijavalis, ugyan az Sido
haznak szegletétül folyvast palczakkal Sidó Mihályt kergették, ugy any-
nyira, hogy Sidó Mihály kintelenitet Fekete Ferencz Uram hazahoz ma-
gát recipiálni, másként, ha oda nem recipialhatta volna magát, nem
tudja, mi kövelte volna.

3-us testis Adam Libel, annorum c. 50. i. e. fide mediante fatetur:
Hogy Sido Mihályt ben az udvarban Hersli jól meg verte s megís sebe-
sitete az orczajan. s oda ki pedigh ex orcizalta anyira, hogy kentelenite-
tet Fekete Ferencz uram házahoz magát recipiálni.

4-us testis Isak. Moyses, annorum c. 34, i. e. f. m. fatetur: Tegnapi
napon az keresztségh alkalmatosságával, minek előtte az Rabin gyer-
mekét keresztelni akartak volna, Hersli szájából hallotta volna fenye-
getőzvén Sidó Mihályra, hogy csak mennyen az templomban, megh
lattya miként jár és miként jön ki.

5-us testis Moyses Natan, annorum c. 32.
6-us testis Abraham Kalman, annorum c. 27.
7-us testis Salamon Lebel, annorum 25.
8-us testis Michalovics Jakab, annorum 24.
9-us testis Adam Abraham, annorum c. 29.

10-mus testis Markus Abraham, annorum c. 26. i. e. fatetur more
Judeorum: Hogy tavaly esztendőben jelen volt és szemével látta az
sidó ház mellett az arenda véget veszekedésre fakadtanak, Hersli egy
lapattal ellene támadot föben akarta ütni, az kezevel ellent vétet, akkor
az kezét el törte.

ll-mus testis Salamon Adam, annorum 30.
l2-dus testis Salamon Barukk, annorum 22.
l3-tius testis Benedictus Nátán, annorum 28.
l4-tus testis Jahor Hersko, annorum 22.
15-tus testis Enias Hersli, annorum 24.
16-tus Kovacs Szigel Lőrincz, annorum c. 28, i. e. f. m. fatetur:

Hersli Jakab fia szajabul hallotta, hogy ha Mihály Sido, az apjátul az
arendát el akarja venni, azt nyeri magának, hogy jól öszve veri, vagyis
öszve veretteti.

17-mus Kerekgyarto Salamon, annorum c. 30.: Az elmult Sz. Mi-
hály napji elöt kergette és be hajtotta Papay uram hazahoz, döfölve sok
izben, szemeivellatta, de mi okbul nem tudgya.

OL. Károlyics. It. II cs. (5~8.)
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478.

1727.1. 1. Nagykároly. Volfovics Mihály bérleti szerződése.

Én aláb ir't adom tudtára akiknek illik, ezen levelemnek rendiben.
hogy a die l-a Januarii anno 1727 Nagy Károly varossaban levő ser ne-
velő - s palinka főző, ugy ser és palinka korcsma várnmal együtt, nem
külömben Csanalosy és Fényi bor, ser, palinka korcsma vámmal együtt,
ugy hasonlo képpen Majtényi ser és pálinka korcsmát exarendaltam, én
Volfovics Sidó Mihály négy egész esztendeigh eöt ezer Rehnus foriritok-
ban, id est flor. Rhen. 5000, mely esztendőknek folyása alatt megnevezet
italomat az szokot utolsó angarián a vagy kántoron kivül szabadosan
(igaz iczémmel mind azon által) folytathatom és usualtathatom, én ná-
lom kivül pedigh senkinek sub poena confiscationis nem lészen szabad
semminemü italt sem arulni, sem égetni.

Az exarendalt ser nevelő s korcsma házakat, nem csak ugy és in eo
statu, a mint actualiter kezemhez inveltatik, hanem magam hasznomra
valahol mi szükséges, reparatíokat észre vesznek - s - tészek, az meg
nevezet seI' neveloben - s - korcsmákon, tartozom véghez vinni az
szerént arendámnak el telése idejében, minden imputatio nélkül mind
azokat ugy tartozom resignáIni. Nem különben, ha mi gondviseletlensé-
gem miatt el pusztulna, a vagy akarmi praetextus alatt el pusztitanam
s - el rontanam, mind azokat meg becsültetvén. bonificalni tartozóm.

Az meg irt 5000 Rh. for. alló arenda kezdődik a die l-a Januarii
anno 1727, melyet angariatim tudni illik angariarul angariára harom
szaz tizenkét Rh forintokat és harmincz grajczarokat, id est f. Rh. 312,
kr. 30, minden fogyatkozás nélkü! letenni obligáltatom. Az mester em-
bereknek ugy mint kőmüvesseknek, téglavetőknek, más egyeb mester
embereknek, kik az Méltóságos Házhoz munkalkodnak, eddig practizált
mód szerént, italomat hitelben néki ek nem adom, hanem kész pénzül az
Méltóságos Uraságh eassajában bé adni tartozom, hogy ha pedigh le nem
tenném - s - le nem tehetném a vagy le tenni nem akarnám, tellyes
hatalmat adok magamrul, hogy azonnal incaptiváltathassam és szaba-
dossan árestáltathassam. .

Ellenben pedigh az Méltóságos Haznál és korcsmákon ki fojandó bo-
roknak sepreje magamnak adattatik oly formán mind azon által hogy
minden tiz icze bor seprü után fogh nékem számláitatni egy icze éget
bor, mely éget bornak tizedik iczéjét az Méltóságos Uraságh részére és
szükségére mindenkor tisztán és igazán tartozom bé adni, kire valo
nézve az ser nevelő haz mellett el romlott száraz malom fel fogh épi-
tetni, abban szabad szalad örlésem nékem meg engedtetett. ugy hasonló-
képpen valamennyi komlója készen lészen az Méltóságos Urasághnak, az
is egészen nékem adál és adatatik. Kiért én is míndíg hordó sert vala-
menyit az Méltóságos Ház szükségére bé adok, fél forrntal tartozom
míndenkor alább és olcsobb áron bé adnom ...

Nagy Károly, die l-a January anno 1727.
P. H. Volfovicz Sido Mihály m. p.

OL. Károlyi cs. H. 11. cs. (65-67.)
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479/480.

1727. V. 2. Nagykároly. A munkácsi zsidókkal való megegyezése a Ká-
rolyi-uradalomban élő zsidóknak, a toleranciális-adóra nézve.

Computus inter Judeum Munkacsiensem seu eiusdem homines et
Karolyienses intuítu obventus proventus tollerantialis anno 1727 die 2
May initus. Sequitur hoc modo:

Judei questum exercentes so1vent pro anno
1725 recognoscente domino Josa Michaeli

Item docente quíetantia Judei Josephi Herzi
Berkovits Munkacsiensis pro anno 1724.

Die superius annotato pro anno 1727
Arendator Karolyiensis Hersli secundum quie-

tantiam domini Michaelis Jósa pro anno 1725
Item Beregszaszini desumpti super ipsius homine
Arendator actualis Karo1yiensis Michael pro

anno 1727 soluit
Pro anno 1725 et 1726, uti asserit arendator

Ungvariensis
Jacobus in eadem desumpsit Ungvarini

Die et anno supra notatis.

Rh. f.

Rh. f.
Rh. f.

Rh. f.
Rh. f.

Rh. f.

Rh. f.

15

15
7 x 30

6 x 30
2

6

10

Quod praesens computus coram me ita est intus, praesentibus re-
cognosco: Michael Biro alias Josa de Szobrancz m. p.

Ich bezeige das ich dem also sey dasz der Compot ist a1so gemacht
worden, wegen Armut des der groszen Arendey undt schaden desz
seine.

Jacob Weigul
corporall .

Judeus Hersly Karolyiensis in detenta per Berko-
nem Judeum Munkacsiensem seu arendatorem tela
aliisque rebus suis, uti praetenderet, exurgit ad f. Rh. 130

Ad rationem cujus ab hominibus dicti Judei
Munkacsiensis habet certum contractum sibi resig-
natum ad f. Rh. 20

Item pro anno 1727 prae tensa seu desumpta
summa tollerantialis a Judais et arendatore loci ac-
tualiter aequi eidern resignata, ut pote f. Rh. 13 x 30

summa f. Rh. 33 x 30

Subtractis iisdem supermanent restituendi et
bonificandi eidern per díctum Berkonern f. 98 x 30

Signatum Karolyini die 2-da May anno 1727.
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Coram me Michaele Biro alias Josa de Szobrancz m, p. Jacob
Weígul. Corporáll verzeigt dasz ich bin bei diesen gewesen undt ist den
also.

Arendator nomine Lazar Joseph nagy Karolyiensis suam datiam
tollerantialem, ut pote f. Rh 43 rite pro anno 1731, usque ad 1-mum
Mayanni 1732 exolvit, de quibus quietatur. in quantum vere dominus
spectabilis ab Uhlein non esset contentus, obligor me ipsum contentare.

Datum 13. Aug. anno 1732.

OL. Károlyi cs. It. cs. ll. (77-78.)

481.

1727. IX. 8. Az erdélyi Gubernium új kiváltságlevelében a gyulafehér-
vári zsidó községet minden külön adózás alól felmenti. KözszolgáIta-
tásra is csak egy helyen tartoznak, a vidékiek bírót választhatnak, aki

adóügyeiket a gyulafehérváriak bírájával összhangban intézi ..

Sacratissimae Caesareae-Regiaeque ... Principatus Transsilvanicae
Gubernium ...

Jól lehet az erdélyi Sidóknak ennek előtte articulariter determinal-
tatott volt lakasok Karoly Fejér Varon, hollottis eleitől fogva az ott való
dominium tiszteitől volt dependentiajok és ugyan azon [ussul adatott
volt altul is az mostani méltóságos possessor erdélyi püspök és guber-
nialis tanátsos báró Antalffi János ur antecessorának, kiis docedalvan

. eodem iure az mostani meltosagos urra involvalodot, hogy az esztendőn-
ként bizonyos taxat tartozzanak praestalni, supportalvari azokon kivül
az országtól ki adatott contributiot is, arra nézve azoknak szabad keres-
kedés is meg engettetett, eddig is mind az varosokon és egyebüt az or-
szágban. Annak okáért, ennek utána is nem lévén senkinek hatalmában
azon just quoquomodo bontogatni, sem pedig őket az articularis consti-
tutio ellen kereskedésekben háborgatni, authoritate gubernali felséges
urnak ezen principatumban lévő minden tisztegbéli hivinek igen Slerio
injungalljuk, hogy az erdélyi Sido Companiát az eddig való rendes sza-
káson kivül kereskedésekben háborgatni, marhajokat elvenni, ettől vagy
amattol el tiltani, büntetni, zalagolttatni ne merészelljék, sölt inkáb az
eddig való ritus szerint szabados kereskedest engedjenek nekik, manu
teneallják. Amely Sidok pedig a hazában imitt arnot Karoly Fejér Vá-
ron kivül valamelj dominus terrestrisoknak földén meg telepettek,
avagy magokat meg vonták, azok is az ö Felsége rendes contributiojában
iuxta facultatem contribualni tartoznak, de minthogy de praesenti, a hol
és ki földjén laknak, és meg is telepettek, ott is bizonyos taxatt conven-
tiojuk szerint kételenitettnek adni és impendálni, insuper marhajoktói is
az falu közre contribualni, az az Karoly Vari Sidoktol és azoknak biru-
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játol ez ott való méltóságos dominus terrestrisnek járándó esztendön-
ként valo taxanak adására ezek nem restringaltatthatnak, midön pedig
a militaris contributionak meg adása felől requiraltattnak, szabadságok-
ban lévén elsőben is az künn lévő Sidoknak is magok közzül egy ahoz
értö birot maguk közzül constituálni, kíis tempore subrepartitionis
quanti militaris az Karolj Vari Sidok birájával edgjet értvén, az reájuk
obvenialandó summát igazságosan egymás között repartialiak; ami abbol
a künn lakó Sidokra haromlik, ugyan azoknak biraja is tartoznak fel
szedni rajtok bs ennek utánna a Karoly Vari Sidok birájának adminís-
tralni, eltávoztatván az eddig practicált minden egyjmás között való el
követett hej telen és törvéntelen extorsiokat, exactiokat, huzatokat vona-
tokatt és egjéb törventelen incaptivatiokat és egjmason végben vit ve-
retteteseket. ha nem ha valamellyik filnak valami meg bantodasa kovet-
keznék, az ide való relatus non denegaltatik, különben senki semmi szin
és praetextus alatt contra authoritatem Gubernii aggredialni öket ne
merészellye, se ne impediallja sub quovis colore et praetextu. Praesentí-
bus perlectis exhibenti restitutis.

Datum ex Regio Principatus Transylvanicae Gubernio.
Claudiopoli, die 8-ta 7-bris 1727.

OL. E. Gubernium. Pollt. 236. (Fogalrnazvány.)

482.

1727. IX. 20. Kassa. A Szepesi Kamara a regéci uradalom prefektusával
akarja behajtatni a fonyi zsidóbérlő hátralékos tolerantialis adóját.

Judaeus Berko Dulouics censuum Judaicorum et pecuniae toleran-
tíalís antehac arendator, facto ad Regiam item Administrationem Carne-
ralem recursu repraesentavit, qualiter Judaeus Fonyiensis Fabian nun-
cupatus, notabilia beneficia in arenda tenens, uel possidens, ad reparti-
tum eidem pro hocce annuente anno proportionatum sexaginta Rhenen-
ses florenorum tolerantialem censum eidem exolvere detreetet ac recuset.
Cum autem ea sit positivae suae sacratissimae caesareo Regiae maiesta-
tis domini nostri clementissimi mens ac voluntas, ut omnes Judaei in
hocce regrio Hungariae sub cuiuscumque protectione et tolerantiae, sin
in regrio certum quaestum, vel facultatibus et possessis beneficiis pro-
portionatum censum ad Aerarium caesareo regium quotannis praestare
ac tenerentur, hinc praetitulatam dominaticnem vestram officiose re-
quirimus, velit memoratum Judaeum Fabian arendatorem Fonyensem
ad exolvendam supplioantí praedictorum 60 Rh. florenorum pro hocce
anno obvenientem restantiam compellere.

Cassoviae, 20 7-ris anno 1727.
Consiliarii.

OL. KAl\I. Mise. f. B-2056 (105-106).
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483.

1727. szeptember 24. Nagyszombat város ügyésze, Bertalanffy György,
azért, mert Jakab Aron csehországi zsidó minden engedély nélkül csa-
vargott Nagyszombat utcáin,a többi zsidó számára elrettentő példa-

képpen kötél általi halált kér reá.

Anno 1727. die 24. Septembris in domo praetoria liberae regiaeque
civitatis Tyrnaviensis.

Levata causa nobilis domini Georgii Bertalanffy, tanquam liberae
ac regiae civitatis hujus Tyrnaviensis fiscalis,ut A. contra et adversus
Jacobum Aaron ex Bohemia loco Possilpergh oriundum, alias manifes-
tum et recognitum judaeum, velut 1. racione et praetextu ab infra deno-
tatae violatae proscriptionis mota et suscitata.

Et idem fiscalis A. cum universis privilegialibus suis cautelis prae-
missis et reservatis solidis juris protestationibus de non consentiendo
actionem suam contra praefatum judaeum 1. diceret ac proponeret se-
quentibus, qualiter videlicet intuitu enormis ac crudelissimi facinoris
criminaliter per processum ventilati praevia magistratuali deliberatione
in anno adhuc 1539. universi judaei ex praenominata libera regiaque
civitate Tyrnaviensi, ejusdemque territorio in perpetuum magistratuali-
ter proscripti, tandem eodem anno 1539. die 9. mensis Februarii piae
reminiscentiae Ferdinandus 1. praeviam et perpetuam judaeorum crimi-
nalem proscriptionem non tantum clementissime confirmasset, sed etiam
virtute specialis benigni sui decreti et privilegii eandem perpetuo dura-
turam et observandam clementer demandasset et decrevisset, quernad-
modum etiam piae memoriae Leopoldus I. in anno 1696. die 28. Maii
pari benigno suo confirmatorio decreto erga praefatam civitatem erna-
nato mentionatam proscriptionem et eliminationem judaeorum tum in
suo esse relinqui, tum etiam contra refractarios et praeviam proscrip-
tionem violatores quoscunque judaeos et liberam puniendi et mulctanti
facultatem penes inclytum magistra tum ultronee etiam permanere be-
nigne debere resolvisset, quod ipsum ex mentionatis privilegiis, decre-
tis et consensibus regiis clarius et uberius apparebit. Quia vero praeno-
minatus Jacobus Aaron tanquam propria confessione sua judaeus teme-
rario incitatus ausu postpositis et vilipensis praementionatis clernentis-
simis privilegiis et decretis, alioquin ex praxi et consuetudine universis
judaeis apprime cognitis, perindeque criminalem proscriptionem univer-
sorum judaeorum solidantibus non tantum ex proscriptione eruendam
cautionem aperte violare, sed etiam in manifestum contemptum auth o-
ritatis magistratualis, superindeque habitorum privilegiorum praefatam
civitatem Tyrnaviensem ausu ternerario ingredí, in eademque palam et
publice circumvagari, ideoque paenam violatae proscriptionis, conse-
quenter ad originem et causam interventae proscriptionis reducendae
capitalem incúrrere nihil pensi duxisset, cum autem ipso facto violatae
proscriptionis in eiusmodi refractores et violatores cum observamine
privilegiorum et authoritatis magistratualis graviter, idque criminaliter
animadvertendum esset, talique incasu paena proscriptionem inducens
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eadem proscriptione violata recrudesceret, ideo idem fiscalis A. com-
perta aliunde proscriptionis violatione ac exinde deducto privilegiorum
et magistratus contemptu, que et quem humillime manutenere vellet,
eundem praenominatum Jaeobum Aaron, veluti judaeum 1. aliis judaeis
horribile et forrnidabile in exemplum, sibi vero in demeritam violatae
proscriptionis et contemptus privílegiorum paenam cum execratione in-
faligendarn laqueo adjudicari expostularet ac in reliquo privilegiis suis
fiscalibus inhaerendo praemissaque decretoria et confirmatoria manute-
nendo reservaret.

Nincs folytatása.
Kívül: Processus fiscalis liberae regiaeque civitatis huius Tyrna-

viensis ut A. contra et adversum Jacobum Aron ex Bohemia oriundum
judaeum velut 1. ex eo, quod praenominatus judaeus contra privilegia
huius civitatis hancce civitatem ingredí attentaverit, motus et suscitatus
die 21. mensis Septembris anno 1727.

Nagyszombati városi levéltár, Processualia, Karton nr. 102. fasc. 128 nr. 16.

484.

(1728) Nagykároly. Lazár József bérlő bérlete enyhítéséért folyamodik
szóbelileg, s ezt az uradalom így foglalja írásba:

Arendas Sido Lázár Joseph árendájának relaxatíoját kívánnya, ex
iudiciis istis, hogy edig in natura azaz serrel alkalmas részét fizette taxá-
jának, mostan pedigh kész pénzüll imminente angaría, ha interesre is
kintelenéttetik felvenni és ugy azonnal be fizetni.

2-0. A cselédek az kit megitták, az is acceptáltatott, most pedig
nem.

OL. Károlyi cs. It. ll. cs. (21.)

485.

1728. I. 22. Nagykároly. Az ottani zsidók kérvénye az urastufhoz, bér-
enyhítésért.

Méltóságos Groff Urfi és Méltóságos Iffiu Aszony
érdemek felet való jó Urunk és Aszonyunk!

Alázatosan kivánván Nagyságtok előt jelentenünk, hogy az elmult
esztendőben Méltóságos Generalis Groff Vrral eö Excellentiajaval oly
conditioval menvén eontractusra három száz Rhénus forintokigh, hogy eö
Excellentiaja számunkra építet tíz házakat, melyekben lakhatnánk, és
egy templomotis erigáltat eö Excellentiaja. oskolátis és az sido bor
keresmát is meg engedvén s nem külömben az mészár széketis, az ki
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magunk szükségére való lészen, azt magun.közöt el költhettyük és az
más részét az marhának husát, valakinek akarjak. el adni, eLadhattyuk.
Minthogy pedig nékünk mostan tiz házunk nem lévén, két házat kellett
forditanunk az megigért templom és iskola helet s az mészárszéket sem
birjuk azon jussal, melyel eö Excellentiája kiadta, mind az által mégis
rajtunk az három száz Rehens forintokat csak meg vötték, azon insta-
lunk Naghságtoknak, mint hogy már közülünk BeItekre három jó gaz-
dagh Sidó el ment, Szántóra egy, az is leg gazdagab lévén közöttünk, már
csak egy néhányan vagyunk leg szegényebbek, nem adhattyuk meg
azon 300 Rh. forintokat, mivel már azok közinkhez semmit sem fizet-
nek, az kik el mentenek, az kik még itten maradtanak, készülnek el
meni sokan, mivel a leg szegényére is 30 negyven forintis esik egy esz-
tendőre, ha el mennek, az hazak mind pusztán maradnak, igy Naghság-
toknak semmi haszna nem lesz benek.

Kivántunk jelentenunk temetési alkalmatossággal holmi gyászhoz
valo portékat töllünk quietentia szerent ide be hordottanak, azokat az
quietentiakat tiszti uraimék nem akarj ak acceptál(ni), jól lehet praefec-
tus Uram eö kegyelme parancsolt már, s - Danyai uramnak, hogy min-
ket eö kegyelme exolvályon, de eö kegyelme sem akar exolválni, s Vog-
mán ur sem akarja angaríankban acceptálni quietantiainkat, minkis pe-
digh aban kart nem valhatunk, kikhez képest ez irant is kérjük alazato-
son Naghsagtokat, méltoztassek parancsolni Vogmán urunknak, hogy
angarianknak defalcatiojaban acceptaltassanak quietantiaink.

Emellet kivántato detegálnunk ezt is Naghsagtoknak, hogy az mely
két hazat fordítván ez felyeb meg irt oskolakra és templomra, melyet
meg igért volt eö Excellentiaja, hogy meg csináltati, s meg nem csinál-
ván, csak azon ket haztol valo arendat méltóztassanak el engedni, mivel
duplason nem lehet fizetnünk semmiért, vagy az hogy az templom és
oskola készitessék el, mint hogy pedigh meszsze lévén az Méltóságos Vr
eö Excellentiaja, nem lehetvén eö Excellentiajával végeznünk, hanem
kivánván Naghsagtokat meg talalnunk, kérnünk alazatoson Naghsagto-
kat, hogy mint az Méltóságos Vr eö Excellentiája szarnyai alat edigis
meg maradhattunk, s ugy az Naghsagtok szarnyai alattis maredhassunk
meg, s kérjük Naghságtokat, hogy hazainkat is meltoztassek parancsolni
az hol az eseö bé mosta s bé dölt, azokat is meg csináltatni és be fedez-
tetni.

Ezel Naghságtok uri méltóságos gratiaját és jó valaszat alázatoss on
el várván s maradván

Naghságtoknak

alazatos érdemtelen szolgay az Karolyi Sidosagh közönsegese, Ki-
vülről reá irva a végzés: Praefectus ur vizsgallya meg contractussokat s
referallya el igazittasokat. Karoly 22 Jan. 1728.

Károlyi Ferencz s. k.

OL. Károlyi cs. lt. ll. cs. (18-19.)



486/7.

1728. 1. 28. Pozsony. Károlyi Sándor végzése Mihály zsidó kérvényére.

Méltóságos Generalis és Groff, Kegyelmes Uram!

Tavul létében alazato5an kintelenitettem Excellentiadhoz folyamod-
nom s egyszersmind detegálnom igyes bajos allapotomat, melyrül is
nagy alázatessággal leg elsőbenis követem jó kegyelmes Vramat Jólle-
het már finalis computusom Vogmán Ferencz Vramnál meg lévén s
maradtam adossa eöt száz hatvan négy forintokkal, kitis már, magam
tapasztalván az mint latom, kelle tik exolválnom, ha az egy angaria nem
fog acceptálni és az épület, melyet magam költségén, Excellentiád,
ki adot resolucioja, s ugy az Méltóságos Aszonyunk eö Excellentiája
confirmalt, egy angariarul való elengedését, kintelen lészek kifizetnem,
csak Excellentiad méltóztassék angariatim esztendeig pacientalni és
annak angariatim való kifizetését és Szamostői arenda házat az révvel,
három esztendeig kezembe bocsátani ugy mint, minden esztendőre két
száz eötven Rh. f.-igh, oly conditioval, hogy az ocska kis serföző üstis
resignaltassék kezemhez és szabad legyen az ot való malomban szaladot
öröltetnem mindenkor.

Kivántam aztis alázatosan detegalnom Excellentiadnak, hogy én
continuo arestomban tartatom s költsigemet csak költöm s magam ados-
ságát nem comparealhatom egyben, hacsak mindenkor arestáltatom s
magam fazékaimatis az Báttyám semmi nélkül usuaIlya s magam dolgát
nem continuálhatom, lévén nagy hátra maradásom az pénznek szerzé-
sében. Méltóztassék ez irántis kegyelmesen parancsolni, én kész vagyok
még fizetni mind, csak az egy angaria maradgyon esztendőre, elég kezest
fogok ezen egy angariarul állitani.

Ezel Kegyelmes Vram Istenemet imádván Excellentiadért minden
napon, hogy az Isten tarcsa és éltesse Excellentiadat fris [ó egészségben,
maga contentussa szerent s várván Excellentiád kegyelmes jo valaszat
s maradok

alázatos szegény szolgája
Károlyi arendas Sido Mihály s. k.

Kivülről: Az egy angaria hogy el engettessek, nem lehet, nem is lehet-
seges, mert mire valo volna az exarendatio, ha megént el engedödnek,
hanem az megh engedhető, hogy jó cautio alat az arestombul az instans
ki bocsátassék, s ha az rez fazek hozzá adatassek, vagy is az restantiát
angariatim exolválván, az révet három esztendeigh birván korcsmájával
együtt, azért annuatim az két száz eötven forintot tartozzék megh adni.

Datum, Posony 28. Jan. 1728.
Karolyi Sándor s. k.

OL. Károlyi cs. It. ll. cs. (20.)
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488.

1728. VIlI. 18. A Szepesi Kamara Ottlik Péterhez, a Sárospatak-Re-
gécz-i Trautsohn-uradalom prefektusához írt levelében értesíti, hogy
Szalamonovics Mihály Fonu-i zsidó bérlőre, aki bérlet címén 3000 rénus

forintot fizetett az uradalomnak, 150 frt toleranciális adót vetett ki .

. . . Literas praeattactae dominationis vestrae die 8 praesentis ema-
natas percipientes, ex eontextu earum adversus Judaeum Miehaelem
Szalamonovies, peeunia tolerantialis per Judaeos in dominiis celtissimi
domini sacri Romani imperii principis a Trautsohn residentes, eum in
finem exolvendos ordinasset, fusius intelleximus.

In ordine, quarum respondendum habemus: nunquam eius intentio-
nis fuisse regiam hane cameralem administrationem, ut per antelatum
arendatorem aut eiusdem homines, occasione exactionis aut incassationis
praedieti census, in Judaeis excessus paterentur. Quia tamen unusquis-
que Judaeorum ab eiusmodi solutione sese exemptum habere vellet.
benignissima interim suae sacratissimae caesareo-regíae maiestatis, do-
mini domini nostri clementissimi mens et intentio ea esset, ut universi
Haebrei in recognitionem supremi dominii et tolerantíae sui in regno,
pro alleviatione Aerarii sui regii ad praestandum talismodi censum
etiam inviti adigantur. Hinc intuitu notabiliter adauctae, respectu
praecedentium annorum antelatae arendae, sumpta a facultatibus et be-
neficiis, per Judaeos tentis, ac ipsis etiam arendis proportione, pro re-
medio, ne videlicet ansa ulterius querulandi haberi queat, extractum
per officinam rationariam hujatem, quantum quis eorum solvere debeat,
elaborari, ipsique Judaeo arendatori pro futura sui directione extradari
curavimus. Vigore cuius, siquidem a Judaeo Fonyiensis et 4 eiusdem
subalternis, arendam 3000 f. dominiis praestantibus (exclusis Tallyae
quaestum exercente et altero in oppido Mad commorante) 150 f. Rh.
aequa proportione adrepartiri haberentur, speraverimus, praeattactam
dominationem vestram non modo nihil eatenus in contrarium habitu-
ram, verum etiam tum intuitu bonae vicinitatis, tum ad evitaridas ulte-
riores molestationes et querimonias, eandem summam, a qua recéssus
fueri nequit, totiesfato Szalamonovics, per sibi subalternos Judaeos exol-
vendum ultronee eommissuram, ut eo pacto, terminato negotío tam nos,
quam ipsamet praeattacta dominatio vestra ab ulterioribus molestiis li-
bera et immunis esse queat, quam in reliquo ad vona sua salvam et in-
columem valere desideramus.

Cassoviae, die 18 Augusti, 1728.
1. Camerae H. et Carneralis Administrationis

Scepusicnsis consiliarii.

Ol .. KAIVI. Misc. B. - 2056. 184-92.)
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489.

1728. XI. 22. Nagyszeben. Az Erdélyben állomásozó császan lovasság
poromcsnoka, gróf de Tige, megkeresi a Guberniumot, hogy.a meUékelt
panaszlevél szerint a lengyelországi Bolkoffból származó zsidóknak,
Hirsch és Chaim J(oUmann-nak, akiket Erdély felé való utjukban a

mármarosi határon kiraboltak, szolgáltasson igazságot. .

Exellentíssime Domine Comes Gubernator,
Domine mihi colendissime.

Non gravabitur Excellentia vestra uberius intelligére et adjacento
originali, cur Judaei quidam e regione Poloniae quaestores, subditique
thesaurarii Litvaniae (tituli) domini Poniatowsky supplices comparuerint,
quos tam intuitu, quod a praefáto domino thesaurario mihi honestissime
recommendati sint, quam etiam, ut absque hoc ex aequo sua per tale
infortunium et rapinam amissa rehabere valeant, ad Excellentiae ves-
trae gratiam et administrandam iustitiam studium remitto, unde mini-
mum dubitandum, quin eadem proelivis imo silicita erit, quatenus autho-
ritate gubernali disponatur, ut cum comitatus Marmaros in iuridicis
suam a Transilvania dependentiam habeat, negotii circumstantia stric-
tissime examinentur, patrátores incaptiventur, rei inventi iuxta rigorem
iustitiae luant et Judaei suam assequantur cum restitutione restituendo-
ram plenariam satisfactionem, sicque etiam externis pateat, iustitiam in
Transsilvania administratam et bonae vicinitatis officium exhibitum
fuisse. Commendo me pristinis Tavorfbus maneoque solita cum existima-
tione excellentiae vestrae

Cibinii 2-2. 9-bris 728.
obligatissimus servus:

De Tige

O;L. E, Gubernium Pol. 3'16,

490.

1728. XII. 29. Kassa. A kassai Kamara, anagykárolyi rab,biról szóló
héber levél téves fordítását helyreigazítva, annak, fordítóját: Josephovics

, . Lázárt' eléqtéteuulásra k6telezi a rabb{ iránt. ' ' .

Querulosas excellentissimi generalis domini quippe comitis
Alexandri Kar-oly, una cum JudeoBerko Dalovics, ad Judaeos Karo-
Iyienses in haebraíco idiomate datis, graciose secum communicatás lite-
ras, Officina Ratíonaria debite 'perlegít, et extenore' Judaicarum per
hujatem lanionem Franciscum Creith in lingua germaníca fideliter ex-
plicaturum invenire non potuit, in quantum praelibata sua Excelleneia
se' iniuratum esse compert possit, quod porr o repetitus Berko Dalovics,
in suis literis rabi num Karolyiensem crimine falsi et commissi cum filia
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nefandi ineestus affírrnans, sei si neeessaríum fuerit, authentioe compro-
baturum, eundem rabinum, illa duo scelera, et quidem incestum in Po-
lonia commísisse, quare Officina Rationaría demísse censeret, suam Ex-
cellenciam per Judeos Karolyienses interpretatione literarum perperam
facta sinistre fuisse informatum, secus enim posset sua excelleneia spe-
cifioe Inclitum Camerale Consilium informare, in quantum a prefato
Berko Dalovics fuerit injuriatus. Caeterum id quoque Officina Rationa-
ria, pro maiori eiusdem incliti Cameralis Consilii informatione adden-
dum duxit, videri omnino iustum, ut Judaeus Karolyiensis Lazar Jose-
phovics, literarum utpote Haebraicarum falsus interpres, ad satisfactio-
nem Berkeni praestandam attrahatur.

In reliquo etc. Servi humillimi
Georgius Boskovies m. p.

Rationum magister
Christianus de Imsom m. p.

Vice rationum magister

Ex Officina Rationaria Camerali
Cassovie, 29. X-bris 1728.

Mellékelve az emlitett héberbetűs levél:
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491.

1730. Kolozsoár. Az Erdélyi Gubernium kártérítésre szólítja fel Már-
maros vármegyét az ott kiraboU lengyelországi zsidók kártalanítására.

Minek utan na repraesentaltatott volna a Regium Guberniumnak
uton állo tolvajok által bizonyos erdőn lett meg karositatasok e mostani
supplicansoknak, méltónak itéltetett a Regium Guberniumtól inquisitiot
peragaltatni serio committalván, hogy indagaltassék melyik vármegye
territoriumához való erdőn esett azon gonosz patratum, oly végre, hogy
a damnificatus LengyelOrszági Sidok karba ne hagyattassanak. Midőn
tehat a demandallt és végbe vitetett inquisitiobol eluciskalt, hogya nagy-
sagos marosi erdőn esett a tolvajoktol az emlitett Sidok fel verese, prae-
dalasa és megkárosítása. Kegyelmetek eddig is nem várván ujabb no-
gato parantsolatot, satisfactiot impendálni, vagy az obstaculumot cum
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sufficienti ac genuina declaratione eddig rescribalván repraesentalni
melto és szükséglet volna. De mindig ezeket Kegyelmetek el mulatván,
azon damnificatus Sidok ujjabban recurralni ketelenitettek, sőt ezen do-
log Méltóságos Generális Commendans Excellentiájának is fel adatván,
recommendatio mellet a Regium Guberniumnak altal adatot pro irro-
ganda satisfactinne. Annakokaert ex superabundanti serio ac districte
injungalja a Regium Gubernium Kegyelme teket , absque protelatione ac
dilatione, ezen damnificatus supplicansoknak satisfactiot impendalni és
impendalttatni sub grave in renitentes animadversione tartsa maga ob-
sequiosa submissiojanak, hogy többé ez irarit se praetitulalt Generalis
Commendans, se Regium Gubernium ne rnolestaltassek de protelata aut
denegata iustitiae ac aequitate consona satisfactione.

Fogalrnazványból. OL. Erdélyi Gub. Polit. 1511735.

492.

1730. A Mármaros-i területen kirabolt két lengyel zsidó kártérítési ké-
relemmel fordul a katonai főparancsnokság hoz, ez az erdélyi Guber-
niumhoz, utóbbi pedig a mármarosi főispánhoz: Bethlen Józsefhez uta-

sítja igényüket, aki a kártalanítást kereken elutaBít}a.

Méltóságos Gubernátor Ur és Méltóságos
Királlyi Regium Gubernium!

... meg találtuk volt azon nemes Maramaros vármegyének méltósá-
gos főispány urát, ugymint bethleni Bethlen Josef ur eö nagyságát, hogy
mi contenáltatnánk Issten s igasság szerént, de eö nagysága quibus nes-
citur inductus respectibus nem considerálván az excellentiátok és nagy-
ságtok kegyes atyai parantsolattyát, diversis prorogationum cautelis et
subornatis procrastinationibus minket magától el igazitott, sőt utollyára
igy resolvált ; "Mennyünk el, mert satisfactlot nem tétett". Erre nézve
kételenettünk ujobban recurralni Excellentiatok és nagyságtok kegyes
atyai succursossához ... mi meszszünen való lengyelországi embe-
rek vagyunk és igy es sokat költöttünk. Excellentiátok és nagyságtok
méltóztassék mutatni oly utat, az mely uton már mi sok kárainknak re-
f'usioja s contentatioja iránt consoláltassunk ...

Lengyelországi meg karosittatott
Avram és Kálmán Sido és társai.

Mellékelik a tőlük elrabolt értékek jegyzékét:

Verzeichnisz derr Sachen, welche Uns sind geraubet worden.
Rf. d.

210 Ducaten in Gold
300 Siebenzehner Silber Geld

1300 Lambhaüth von allerbeste 1300

4:20



20 Wolfshaüth von allerbeste
15 libra Seyde
15 Iibra Roth gesponnene Baumwolle
20 Ellen Tuch
3 Stück Fátholy

10 Stück Taffet Bogasie
10 Stück Moscovitische
20 Stück Marder

Rothe Wallachische Kürtel pro
8 Stück Halber Rasch
2 Stück von Gutten Rasch
5 Rothe Decke
5 Neue Sattel
1 Gold Gewicht
1 Türkische Starigen Wage

15 Meerschaumene Pfeiffe

70
90
20
34
63
33
33
40

100
120

80
6
9
1 20
2 40
7 20

OL. E. Gubernium. Polit. 220.

493.

1730. Ill. 3. Kassa. A Szepesi Kamara s a Reqéci urada lom között olyan
megállapodás volt, hogy az urada.lom védelme alatt letelepedett zsidók
adóját bérbeadták, de az uradalom támogatást ígért annak behajtására..

Non dubitaverimus ad notitiam devenisse praetitulatae dominationi
vestrae, omnes in hoc regno Judaeos in hocce Regno residentes aut quo-
quomodo quaestum exercentes, facultatibussuis aut quaestui proportio-
natam taxam pecuniariam, idque ob beneficium tolerationis eorundem
in regno, quodve quaestum exercere permittentur, ad Aerarium Regium
quotannis teneri, id ipsumque ab immemorabili tempore usque in prae-
sens semper et continuanter in usu fuisse,ac ut eiusmodi taxae, in sub-
levamen praedicti Aerarii Caesareo Regii, ab omnibus Judaeis ubicum-
que, et sub quorumcumque dominorum terrestrium protectione residen-
tibus, exigantur, positivám esse suae sacratissimae Caesarco Regiae
Maiestatis domini nostri clementissimi mentem ac voluntatem. Quia
vero dictus tolerantialis census Judaeo Michaeli Szalamonovics, in nota-
bili summa in arendam elooatus haberetur. is vero arinis superioribus,
predecessore suprafatae dominationis vestrae, domino videlicet Paul o
Ottlik, cooperante Regia ista Administratione Camerali, ita convenisset,
ut Judaei in dominiis Regecz et Saaros Patak, cura praetitulatae domi-
nationis vestrae concreditis residentes, praemisso fine annuatim 110
Rhenenses florenos praestare teneantur. Hinc commemoratam domina-
tionem véstram requirendam esse duximus, quatenus praedictam sum-
mam, respective satis exilem (dum et quando praedictus arendator aut
eiusdem homines sémet insinuaverint,) medio Judaeorum, uti praemis-
sum esset, in antelatis dominiis residentium exolvi curare haud grava-
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tim velít, et in exactione eiusdem precedenti turbari non permittat, ser-
vitio Caesarea Regio et promotione Aerarii eiusdem ad ipsum exígente.

Cassoviae, 3-a Marty, anno 1730. . .. Consílíaríi

OL. KAM. Mise. 20!)6 (91-92).

494.

1730. V. 1. Nagykároly. Szerenesi István magyar kereskedő feljegyzése:

Anno 1730may 1 atam Salamon jo Sidónak kölcsön kisvárdai vásá-
rig négyaranyott kölcsön azon napig.

OL. Károlyi cs. It. Lad. 76. Szerenesi cs.

495.

1730. V. 13. A gyulafehérvári zsidóknak a Guberniumhoz intézett pa-
nasza városuk ellen.

Méltóságos Erdélyi Gubernium.,
nekünk Kegyelmes Urunk s Pátronusink!

Ujabban kéntelenittetünk Excellenciád és Nagyságtok eleiben ala-
zátosan terjeszteni Károly Fejér Vári becsületes Biró és Assessor Urai-
méktól régi szabadságunkban való háborgattásunkat, mivel ő kegyelmek
nem gondolván az el mult Méltóságos Regium Gubernium confluxussam
de dato 13. May nékünk kegyelmessen adott Patens Comissioval, do-
hánnyal való szabad quaesturankot impedialni nem szünnek; mi penig
rakazkodván az Excellenciád es Nagyságtok Comissiojahoz, mellyet ö

kegyelmek elött producaltunk is, árulni kezdettük az dohánt, azt ö ke-
gyelmek észre vévén, boltunkat bé zárták és a dohánt bálostól vitték el
némelyikünktöl s máig is vissza nem adták.

Könyörgünk annak okáért alazatossan Excellenciádnak és Nagyság-
toknak, hogy az élébbeni kegyelmesen resolvalt és ki adott Patens co-
missionak nem engedelmeskedők ellen exemplariter animadvertální
méltóztassék és Méltóságos Károly Fejérvári dominus terrestris Urunk-
nak ö Nagyságák is intimálni, hogy minket azoknak arulásában, mellyek
az ö Nagysága jussának Patens Comissioja mellett, hogy régi szabad ke-
reskedésünkben az Méltóságos dominus terrestris urnak járandó taxát
praestálhassuk s magunk életét is abból táplálhassuk. Mélly Excellen-
ciád és Nagyságtok kegyelmes resolutiojat várván, alázatossan mara-
dunk az Méltóságos Regium Guberniumnak alázatos leg kisebb szolgai

Az Karoly Fejérvári Sidok.
OL. Erdélyi Gubernium. Polit. 212.
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496.

1730. VI. 7. Kassa. A Szepest Kamara Fronth Adámon keresztül meg-
fenyegeti a Reqéc-i zsidókat, akik nem akarják megfizetni a tolerantialis

adót.

Esto quidem iam in mense Martio anni modo currentis, vigentem
inter Judaeum Michaelem Szalamonovics vini Koscher et pecuniae to-
lerantialis arendatorem ab una, Judaeos vero in dominio Regécz resi-
dentes partibus ab altera, intuitu taxae tolerantialis controversiam,
omni meliori modo accomodatam, praelibatae dominationi vestrae re-
commendaverimus. Quia nihilominus idem Judaeus Michael Szalamo-
novics iterato quaerularetur, sibi per dictos Judaeos quod praescitam
taxam tolerantialem, ne in praesentiarum etiam satisfactum haberi.
Hinc praeattactam dominationem vestram iterate requirendam esse duxi-
mus, quatenus praenuncupatos Judaeos ad praestandam debitam dicto
Szalamonovics taxam tolarentíalem, quam tolerabilem satis ab eisdem
praetenderet, serio compeliere velit, ne pro casu ulterioris renitentiae,
alío iam tandem ad eosdem compeliendos adhibere nos oporteat remedio.
In reliquo praelibatam dominationem vestram ad vota sua diu salvam
et incolumem cupimus.

Cassoviae, die 7. Junii, anno 1730.

Regiae Camerae Hungarieae Consílíaríí

OL. Mise. B. 8. 2056. (93-94.)

497.

1731. 1. 1. Nagykároly. Lázár József szerződése anagykárolyi vám-,
vendégfogadó-, pálinka- és sörfőző- s majtényi korcsma bérletére.

Én aláb is megh irt Lázár Joseff magamra válaiván Ieleségemnek,
gyermekeimnek, rokonságomnak és minden hozzám tartozand6imnak ter-
heket, adom tudtara az kiknek illik, hogy én keresetemnek folytatássára
s - életem subsístentiájára és protectiomra nézve válaltam fell Méltó-
ságos Generalis Nagy-Károlyi Groff Károlyi Sándor Kegyelmes uram eö
Excellentiája ezen Károly várossi vamját vendégfogad6jávall, pályinka
és serfözöjevel, palyinka és serkorcsmájával, ugyan Fényi vámját és ott
való, ugy Csinálossy bor ser és palyinka, nem külömben Majtényi ser
és pályinka koresmáit, három esztendeigh alább írtt conditiok alatt:

1-0. Tartozom eö Excellentiajanak, successorainak és legataríusinak
négyezer száz Rhenus forintokhall, id est f. Rhenenses no. 4100, ugy
hogy ennek ezer három száz forintyát ezen folyo 1731-dik esztendőben
kész penzull angariatim le fizessem, minden fogyattkozás nélküli az kö-
vetkezendő esztendőkben pedigh az többit, ugy mint esztendönkent
Rhenenses florenos 1400, mindenik esztendőben hasonló képen angaría-
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tim tartozom megh adni és fizetni kész pénzün minden fogyatkozás
nélküli.

2-do. Valamenyi moslék és malata leszen, és esik, az Méltosságos
Urasagnak valamikor kivántatik, tartozom administrálni és senkinek
másnok.

3-io. Az vámoleon csak a jövedelem lévén az magamé, keresztény
ember vámost tartok, ell vesztesse alatt.

4-to. Kezem alá adott edényeket és requésitumokat annak idejében
resignalnom kesz leszek és kötelessís, vagy az fell állítandó szaraz mal-
mot is, melynek az szabad darállásán kivüll egyéb jövedelme az méltó-
sághos uraságé.

5-o. Az épülletett conservalom és nem vesztegettetem, sem pediglen
az Méltosaghos Urasagh, avagy arra rendelt tisztej hire nélkülI épülle-
tett nem tétetek.

6-o. Az soo arulásban magamot ezen orszagh s - tekéntetess nemes
vármegye vegezesseihez magornat alkalmaztatrii tartozom és kötelezem
es igyekezem haszna kereső alázatoss szolgája és hiven bé fizető aren-
dassa lenni eö Excellentiajanak s - Méltoságos házának, sőlt arra ezen
levelemnek erejével személyemmel le kötésévelI kötelezem - is ma-
gamat.

Mellynek nagyob erejére és alIandóságára való nézve adtam ezen
saját kezem irássávall és usualis pecsétimnek appressiojaval megh erő-
sitett contractualis levelemet.

Karollyban, die l.-a Januarii anno 173l.
Hoc addito, hogy az M. Uraság reszérül nekem administralandó

borseprőbül, valamenyi eget bort fözeték, annak tizedik iczéjét tartozom
azon M. Urasagnak administralni és az sert is az urasagh számára egy
pénzel alabb iczéjét adni.

P.H.

OL. Károlyi cs. It. Cs. ll. p. 117.

498.

1731. 1. 1. Nagykároly. Károlyi Sándor új szerződést köt anagykárolyi
zsidókkal.

Én Nagy Károlyi Groff Károlyi Sándor, Erdődnek és Csengrádnak
eörokkös ura, Feölseghess Romai Császár és Koronás Király Kegyel-
mes Urunk eö Felseghe Intimus Felseghes Regium Locumtenentiale
Consiliumnak Actualis Consiliariussa, Cavalieriájanak Generalissa, ezen
Nemess Magyar Haza Provincialis Comissariussághanak Directora, Ne-
mes Szatthmár Vármegyének Feő Ispánja, adom tudtára mindeneknek,
valakiknek illik, notariter pedigh magamhoz tartozandíomnak, tiszteírn-
nek és szolgháimnak ez levelem rendjében, hogy ezen Nagy-Károlly vá-
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rasomban resideálo Zsidókkal, jóllehett már anno 1723 contraháltam lé-
gyen itt való lakossokért és protectiomért, de mint hogy már azolta sza-
porodtanak s magam - tőb házakat is kettővel augeáltatnom fogom, a
mint hogy már mind a felől, mind pedigh mostani házok hová hamarab
leendő reparatiojok végett dispositio tétetett és a Kosserbor irántis
(melly iránt dolgok még eddigh nálam kétséghes volt) szabadságot sta-
biliáltam, arra nézve az eddigh annuatim fizetni szokott három száz Rh.
f.-tokat augealtam eötven Rhenessel és igyennékem annuatim fognak
tartozni háromszaz eötven Rhenes frtokkal, id est Rh. frt. 350, azt pe-
digh angariatim mindenkor megh fizetni obligaltatnak cum Rh. f. 87 xr.
30 kész pénzül, úgy hogy ennek defalcatiojaira senkinek semminemű
vásárlást tenni s - tétetni nem lészen szabad, hanem tulajdon csak ma-
gam vagy fiam Groff Károlyi Ferencz commissiojára administrálni fog-
juk, annak a kinek rendeltetni fogh quietautiaja mellett, kiért én is igi-
rem arra magamat nekiek, hogy amint fellyeb megh vagyon irva, a két
házat, az mostaniakon fellyül nekiek fel állittatom, az mostaniakat repa-
ráltatom, eddigh való contractus szerént mindenekben megh tartom, ki-
vül alább bövebben, sött.

Ha ennek utánna töb efféle szegény sellért fogadnanak magok
mellé, a kik nem különös kereskedők és külön sátor alatt magok kezére
kalmárkodnak, fellyeb már augeáltatík taxájok, ide nem ér tvén ha kik-
nek külön házakot adatok vagy állittatok.

Minthogy pediglen panaszképen detegállyák, hogy eddigh egytül
s - mástul háborgattattak, tehát az törvényes dolgok revisioján és bir-
ságon kivül senkinek rajtok fiamon kivül semmi dispositioja nem lészen
és legh kissebben háborgatni semerészellye, kiváltképen lovakot, sze-
reket semminemű praetextus alatt forspontozás alá praetendállya, ke-
mény animadversio alatt.

Koser borra lis, koser mészárszékkel, pap, mester tartással és szaba-
dos kereskedéssel, mint más zsidóságh az hazában, szabadosok lesznek,
az mészárszékkel, aki husok magok szükségétül marad, Keresztények-
nek is adhattyák, ellenben az keser borban, ha csak egy iczének Ke-
resztény számára való el adássában tapasztaItatnak, eöt száz forinttal
bünhödgyenek; hasonlót observálván, a ser és palinka iránt; az mészár-
székért, az feljebb irtt summán fellyül, két mása fadgyut superaddálni
tartozzanak, és minden sátoros ünnepeken illendő és tisztességhes min-
denféle fü szerszámmal diseretlóval és honorariummal, Sz. Márton nap-
ján egy hizlalt kövér luddal minden zsidó külön fognak tartozni. Hoc
addito, hogya koser bort hordo s - cseher számra sem idegennek, sem
itt valónak senkinek az Keresztenyek közül fellyeb irtt büntetés alatt
adni semmi uton ne praesummálhassanak.

Mint hogy pedigh instantiajokra azt is megh engedtem nevezett vá-
rosomban fellyeb megh irtt Zsidóságnak, hogy ha valamelly ellenkezés,
veszekedés s - akár minemü egyenetlenségh vagy törvenyess allapot
veti elő magát közöttök, birót választván magoknak, elsőben zsidó tör-
vények szerént, magok között, revideáltassek, olly conditioval, hogy ha
tizenkét forintos és fellyeb való büntetés esik, számomra obveniállyon,
mellyekértis sátoros ünnepeken a megh irtt honorariummal tartozzanak.
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Hogy ha Isten ü Szent Felségbe töb házaknak erectiojara reá segét
és azokban az fellyeb megh irtt Zsidósághon kivül töb Zsidók fognak
szálni és telepedni, minden egy háztul, kamarátul, esztendő forgássa
alatt külön külön per f. Rh. tizenöt tartoznak taxát fizetni. Az kik pe-
digh magam számokra épitetett házaimon kivül nemessek vagy más la-
kossok házánál sellerül telepednek megh, szarnyom alatt nyugodván,
protectiomért annuatim eöt Rh. f. taxát tartoznak fizetni.

Melly kötelességnek eleget tévén, en is protectiom alatt mindenek
elen ezen levelem mellett conserválni és mind ezekben ezeknek usussá-
ban eöket megh tartani magamat igirem és fogadom is. Azt is hozzá té-
vén, hogy ha valamellyik földemen szántást, vetést tenne, az illendő ki-
lenczeddel tartoznék és magam vagy tisztem hire nélkül senki közüllök
jószágha vesztésse alatt ne merészellyen el menni. Azoknak hirévei pe-
digh taxát s - jószágomban való adósságit eomplanálván, mindenével
szabadossan mehett.

Kinek nagy erejére adtam ezen saját kezem irássával és szokott pe-
csétemmel megh erősitett levelemet.

Signatum in castro Nagy Karolly, die 1-ma January 1731.
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(Az egyik példányt Károlyi Sándor, a másikat a zsidóság írta alá.)

OL. Károlyi cs. It. Cs. ll. p. 119-123.
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499.

1731. II. 28. Kassa. A Szepesi Kamara Fronth Adámnak, a Reqéez-
Sárospataki urodalom teljhatalmú igazgatójának beavatkozását kéri,
hogy az urodalom teTÜZetén Trautsohn herceg oltalma alatt levő zsidók
Szalamonovichnak, aki a káserborokmak: és a toleranciális adóknak is

bérlője, megfizessék az ad6t .

. . . Michael Szalamonovics vini Koscher et pecuniae tolerantialis
arendator, lamentabiliter repraesentavit Regiae huic Administrationi
Camerali, qualiter Judaei sub protectione celsissimi domini principis a
Trautczon (tituli) existentes nihilomnino eidem titulo Tolerantialis
Census praestare vellent. Nulli dubitaverimus interim ex prioribus nos-
tris ad praetitulatam dominaticnem vestram exaratis literis aburide per-
cepisse, cum omnino esse positívarn suae supremae sacratissímae clemen-
tissimi mentem ac voluntatem, ut ab omnibus Judaeis in gremio regni
huius, sub eiuscumque tandem ditione ac dominio residentibus in re-
cognotionem supremi dominii summa terrae principi debiti et toleran-
tiae eorum in regrio facultatibus et quaestui proportíonata taxa, in sub-
levamen Aerarii Caesareo Regii exigatur, quod ipsum etiam in exoticis
regionibus passírn et ubique in praxi haberetur. Hinc iterato officiose
requirendam esse habuimus praefatam dominationem vestram, quatenus
eos instituere velit ordines, quo idem Judaeus Michael Szalamonovics
contentatíonem sui, iam tandem aliquando adipisci valeat, ne pro casu
contrario ad exactionern eiusmodi tolerantialis census regia haecce Ca-
meralis administratio de alio et iisdem Judaeis nefors manus grato re-
medio prospieere neeessitetur. In reliquo praefatam dominationem ves-
tram ad vota propria diu feliciter valere cupimus.

Cassoviae, die 28 Februarii, Anno 1731.
Sacratíssimae caesaree regíe maiestatís, Regiae Cameralis adminis-

trationis Scepusiensis administrator ac inclitae regíae Camerae Huriga-
ricae respective, praetataequa admirristrationis consiliarii.

OL. KAM. Mise. B. - 20iXi(95-96).

500.

1731. VI. 27. Pozsony. Károlyi Sándornak a pozsonyi zsidóktól kért 1000
[rt. köksöne fejében, Hirsch Spiro 113 frt.-ot gyapjúban felvett.

Nullus dubito, quia non in recenti memoria excellentissimi ac il-
lustrissimi comitis benigne constabit, quod ob debitum ad 113 florenos
se extendens pro lana a me percepta iam vicibus aliquibus supplex con-
venerim, et siquidem mihi gratíose resolutum fuerat, ut me arendator
Patorkisy in totum solvat.

Cum vero ab illo dicto arendatore hoc denegat.am sit, se nihil deberi
et per hoc temporis spatium familiae in nomine excellentissimi uti ex
adiacenti consígnatione patebit. merces ad 37. flor. 22 xr extenderim.
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Ea propter ad excellentissimum ac illustrissimum comiten supplex
recurro, quatenus clemenfia illa erga me haberetur, a hoc in annum
quartum fere se debitum delatens, una cum novo si ulteriori proloriga-
tione solutione benigna me aspicere et comitare non denegaretur. Si in
posterum aliquid necesse foret, mandatum gratiosum omni tempore ob-
sequiose exhíbere cupio, prout denuo de largienda gratia illa submisse
quaeso, ita etiam resolutionem benignam expecto. Permaneo excellentis-
simi ac illustrissimi comitis

obsequen tissimus
Hirschl Spiro

Mellékelve : Chartabianea
Super florenis Rhenensibus mille, quo ego intrascriptus ab Hebraeis

Spiro et Venczl norninatis Posoniensibus, in certam necessitatem meam
in anno die infrascripti mutui titulo adeoque erga quantocyus futu-
ram reluitionem rite levavi.

Posony, die 27 mensis Juny, anno 1731.
Idest pro fl. Rh. no. 1000

Alexander comes Karolyi m. p.
L. S.

OL. Károlyi cs. It. Cs. Lad. 75. Spiró cs.

501.

1731. X. 5. Kassa. A Szepesi Kainara a Regéczi uradalom prefektusát
kéri, hogy szorítsa a dényei zsidó bérlőt a tolerantialis adó megfizeté-

sére.

Judaens Michael Szalomonovics pecuniae tolerantialis antehac aren-
dator rursus quaerulatur, quod Haebreus Ujfalusiensis arendam etiam
in Dénye tenens, eidem dido tolerantiali censu pro praeterito restaret.
Ne proinde dictus Szalamonovics ulterius nobis molestus esse pergat.
neve Regia ista administratio Cameralis praetitulatam dominationem
vestram expost eatenus interpellere rursus necesse habeat, eam officiose
requirendam esse duximus, quatenus dictum Ujfalusiensem Judaeum ad
complanandum eius restantiae negotium compellere haud gravata prop-
ria diu feliciter valere cupimus.

Cassoviae, die 5. Octobris anno 173l.

Regiae Camerae Hungarieae administrator ac
Consiliarii

OL. Misc, B. - 2056. (47-68.)
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502.

1731. XII. 7. Kassa. A Szepesi Kamara a Trautsohn-uradalom preiek-
tusát, Fronth Adámot arra kéri, hogy a zsidó adó bérLőjének a Reqécz-
Sárospatak-i zsidók fizessék meg a hátralékos tolerantialis adót, külön-

ben bebörtönözteti őket.

Siquidem Judaeus Michael Szalamonovics (qui pecuniam tolerantia-
lem a Judaeis exigi solitam a die l.-a medii May anni 1728 usque ad ul-
timum medii Aprilis) anni decurrentis in arenda tenebat, indesinenter
quaerulatur, apud Judaeos in dominiis Sarospatak et Reghecz sub dis-
positione praetitulatae dominationis vestrae existentes, pro annis prae-
notatis in hodiedum restantiam sibi suecurere. Hinc modofatam domina-
tionem vestram amice ac in simul honorifice requirendam esse duximus,
quatenus antelatos Judaeos ad persolvendam restantiam aut negotium
eiusdem cum Judaeo Szalamonovics ami ce terminandum compellere,
haud gravatim velit, aut tandem iam et Regia ista administratio Carne-
ralis et praetitulata dominatio vestra a molastationibus eiusdem libere-
tur. Fiscus Regius toties commernorato Judaeo tempore initi contine-
tur contra venierites omnimodam assistentiam spoponderit, is pono sti-
pulatam arendam etiam de proprio ad Aerarium Regium rite administra-
verit, aequum esse dignosceretur, ut is' quoque indemnis reddatur, ac
proinde si et in quantum praenotati Judaei dictam restantiam ulterius
adiustare nollent, eos ex parte Fisci Regií etiam personali arestatione ad
id compellere opporteret.

Cassoviae, 7. Decembris, anno 1731.
... Consiliarii

OL. KAiVI. Misc. B. - 2056. (99-100.)

503.

1734. r. 6. Nagykároly. A Szepesi Kamara által megidézett Lázár zsidó
kérésére a Károlyi uradalom felküZdi a bérZő által fizetett bérletek ki-

mutatását három évre visszamenőleg.

(Kívül:) Illustrissimo domino Davidi Libero Baroni ab Uhlein S. C.
Il. Maiestatis Incliti Cameralis Scepusiensis consilíarío, domino mihi
gratioso! Cassoviae

(Belül :)

Illusuissime Domine Baro mihi gratiose!

Salutem humillimorumque servitiorum meorum in gratiaru praéti-
tulatae D(ominatio)-nis V(estra)e demisse recommendationi praemissis.
Literae I(llustrissimae) D.-nis V.-rae adhuc de dat o 16-ta iam elapsi



mensis Novembris ad I-m Dominum Comitem, gratiosum principalem
meum exaratae, nescio quo fato, tardius et quidem his solum proxime
praeteritís diebus ad manus praetitulata.e Domini Comitis pervenire,
quia vero idem 1. D. Principalis meus publicis summe obrutus, mihi
mándare dignaretur, quatenus tenore eorundem literarum 1.~ae D.-nis
V.-ae Judaeum Lazar arendatorem Karolyiensem pro initu computu ad
I.-am D.-em V.-am expediam, id praemissae commissionis effectuaturas,
praefatum Judaeum ad 1.....amDi-em V.-am expedívíssem, ipse etiam li-
bentissime ei satisfacturus, nisi praeter alia impedimenta praecipua
uxori suae partui proxime vicissitudo eundem impediret, taliter sua ne-
gotia, cui concredere posset nullum haberet, unde non exiguum damnum
eidern causaretur, ob quas praemissus rationes, dum solus compareri
nullatenus quiret, solitum cum eo dominalern computum et negotíí sui
deductionem ex actis dominalibus domesticis oretenus humillime
expraesento: alto Illustrissime Dominationi iudicio submittens, quonam
pacto tanto et fere incomporabilis, ab eodem tollerantíae summam ex
supposito ne fors maioris importantiae arendas exeundam in eo solius
eiusdem non contractis, rerum quoad reliquae dominaliae nudae obliga-
tionis suae praetendi posset, ubi manifestissime eluceret, dictam aren-
dam eiusdem nullo pen itus anno plus constituisse flor. Rh. 300. Jugiter
itaque sagací et gratiosae 1.-mae D.-nis Vestrae discessioni humillime
submitto et pro eodem favorabilem eamque gratiosam iustititae conso-
nam resolutionem praestolo, cui et me gratiae humillime commendans
maneo:

Eiusdem I.-mae D.-is V.-rae
servus humillimus

Gabriel Bradda de Predo fudense.
Karol, 6. Jan. 734.
Deductis obvenientis et administrationis arendae Haebrei Karolieri-

sis ex actis dominalibus domesticis seu computibus cum eodem initis
eruta.

Rh. f.
Pro anno 1731-mo, quae arendae ordinarie quidem tem-

pore praedecessorum suorum constituebat ad summam Rh. f.
200, sed elevata ad 554

Adiectis titulo inspectionis eidem concreditis aliis per
Christianos adstratis teloniis praetenduntur ab eodem 200

Provisio dominalium educillorum vini 246
Pro foecibus dominalibus tenetur 200

In summa 1200

Ex quo solvendo impar esset, considerareturque arenda
ad normam annorum praeteritorum in florenis solummodo
300, relexari debuerunt 254

Et si pura arenda constituit non nisi 732
Pro anno 1732-do constítuit arenda Karolyiensis 624
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Pro teloniis titulo suprascripto aequi
Pro foecibus soluti
Provisio dominalium educillorum vini

200
176
200

in summa 1200

In cuius defalcationem solvit florenos 300, itaque re-
laxati 324

Et sic pura arenda constituit solutionem modo
Rh. f. 300
Pro anno 733. constituitur arenda 614
Pro. teloniis modo suprascripto eidem concreditis 200
Pro foecibus dominalibus vini 86
Provisio dominalium educillorum vini 100

in summa 1000

Ez quo ab insufficíentiam solutionis administrasset so-
lummodo Rh. f. 300 deffalcari debuerant 314

Et sic pura arenda sui etiam constituisse tantummodo
Rh. f. 300

Proscripto itaque capitale a f. 300 sex pro cento compu-
tando obvenirent 54

Soluti vero sunt per arendationem secundum annexam
invidinatis puribus quietantiae It. A. signatae 43

Huíc tandem restavit 11

Quam quidem restantiam compIanat obligationi ex an-
nexo Lit. B. signato instrumento Rh. f. 96 kr. 30., praeterea

eundem praetensionis habere adhuc 83. 30

Quo vero ad praetensíonem intuitu arendae traleetus Oesoensis,
esto quidem omnino quempium inivisset contractum, quia vero detri-
mentum sibi exinde ipsínaturus evoluta una angaria, statim deprecatus
fuisset et eidem rementiassem intuitu huius cessat omnes praetensio.

Quam quidem deductionern ex actis dominalibus domesticis taliter
ut praemissum est erutum esse praesentibus testor.

In castro Karoly, die 6-a January 734.
Idem, qui supra.

OL. Károlyi cs. it. ll. cs. (136-137.)

504.

1734. II. 21. Nagykároly. Károlyi Ferenc nyugtatja Lázár Józsefet,
utóbbi által Erdélyben vásárolt pokrócokért és nyergekért.

Quietantia.
Szaz eötven három id est 153 Rhen, forintokrul, mellyeket Lazar
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Jóseph Károlyi arendatorom Erdélyben veendő pokroczokra és nyer-
gekre administrált, in sortern dumtaxat angariae primae anni 1734-ti,
praesentibus quietalom.

In castro Nagy Károly, 21-a Marcii 734.
P. H. Károlyi Ferenc m. p.

OL. Károlyi cs. It. ll. cs. (141.)

505.

1734. IV. 27. NagykároLy. A Károlyi-uradalom zsidó bérlöjének ezüst-
eladásáról.

Az melly 50 latt ezüstött Lázár árendásom ezüst szerszárnainknak
fell keszitetéssére adott, lattyat a Groschen 17, az ára extendaltatik
Hung. f. 51 idest ötvenegy magyar forintokot. Mellyis jövendőbeli aren-
dajaban fog acceptaltattni.

Signatum Karoly, die 27 Aprilis in 1734.
Károlyi Ferenc

OL. Károlyi cs. It. cs. ll. (200)

50f),

1734. VII. 18. Nagykároly. A Károlyi-uradalom zsidó bérlője lovat ad el.

Az melly egy szörke lovat adott szörke czugba Lazar Joseph ka-
rolyi arendatorunk, annak az ára harmincz Rh. for. id est 30., arenda-
jában acceptáltatik.

Karoly, 18. July 1734-to.
Csáki Krisztina s. k.

OL. Károlyi cs. It. cs. 11. (198.)

507.

1734. VII. 24. Buda. A budai katonai parancsnokság sürgeti a hazai zsi-
dóság pozsonyi megegyezését a tolerantia-adó szétosztása ügyében.

Excellentissime ac Illustrissime Domine Comes et Generalis
Domine mihi gratiose.

Ad praetiosissimas Excellentiae Vestrae literas sub 14-to currentis
huc exaratas in absentia Excellentissimi Domini Generalis ordinarii hu-
jas Commendantio comitis de Jorger obsequentissime hisce reinservieri-
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dum duxi, qualiter in notificatione negotio quaestionata pecuniarum
Summa, non obstante reiteratarum a contra parte modo illo levanda ur-
gentissimarum instantiarum adhuc in securo deposito hicce haereat et
res in eo unice consistat, quod eates habraei cum Posoniensibus de
certo invicem conveniant termino, quo ad semovendam determinandam-
que hancoe causam Budam confluere velint, ubi dein inclitus hujas
Commando nullatenus deerit pro finiendo facilitatem, quod dummodo
gratiosa dispositione polliceor omnigenam vovens prosperitatem, neque
gratissimae favoribus recommendans, peculiari cum respectu moneo Ex-
cellentiae Vestrae obsequentissimus obligatissimus servus

D. Helfreich colonellus.
Budae, die 24. July. 734.

OL. Károlyi cs. It. 11. cs. (196-197.)

508.

1734. VII. 26. Nagykároly. A nagykárolyi zsidó község elpanaszolja
!öldesurának a tolerantia-adó behajtása körüli visszaéléseket.

Méltóságos Groff Generalis, nekunk [ó kegyelmes Urunk.
Hogy az Ur Isten eö Szent Felsége excellentiádat számos esztendő-

kig szerencséssen éltesse szivunkbül kivánnyuk. Nem kétllyük, bölcsen
fog constálni Excellentiád kegyes szemei elött, mely sullyosan agravál-
tassunk arendator urunktul eö Nagyságátul, tolerantía név alatt rajtunk
esztendőnként szedetni szokott bizonyos pénzzel, kit annyira meg szok-
tak rajtunk venni, hogy akár holott talállyon is azon pénzt exigáló Sidó
bennünket, mindenütt szabadon arestál ; már az hadd lenne, de most oly
szokást vett elő, hogy nem csak azt, aki restál, hanem ha azt nem kap-
hattya, akár melyikünket is a hellyet szabadossan árestál: Lázár Sidó-
nál lévő praestensiojáért azon két Sidót mind szekerestül, lovastul meg
árestálta, magokat tömlöcben és kalodában tette, azt mondván, hogy
vagy Lázarért fizessenek meg, vagy Lázárt az jövendő debreceni szabad-
ságra allicsák s - hozzák az eö kezében, másként el nem bocsáttya és
ha ollyas portékájok lett volna, más praestensioját desummálta volnais
rajtok, de mivel hogy nem volt, arra kénszeritette, hogy adgyanak néki
olly obligatoriát, hogy az jövendő Debreczeni szabadságra Lázárt elő ál-
littyák, másként akkoris akár mellyiket kaphatjy, arestállya és addig
el sem bocsáttya, valameddig Lázárral nékie contentumot nem tétetnek.

Azon két attyánkfiai kéntelenségtül is féltetvén s - szabadulásnak
reménysége alatt adtanak oly obligatoriát magokrol s - termi nis im-
mineálván alázatossan reménkedünk Excellentiád kegyes Személye
előtt, méltóztassék ezen dolgunkat az emlétett Szabadságig el Igazitani,
hogy vagy Lazar mennyen és dolgát eligazitsa, vagy az hogy ha az to-
terantiával aggravatatunk is, leg aláb egyik a másikért ne arestáltassék,
hanem kiki visellye maga terhét, másként sem jövö Debreczeni szabad-

28 Zsidó oklevéltár Vill. 433



sághra, sem más utainkon soha bátran nem mehetvén - s - követke-
zőkeppen el szegényedvén, kéntelenittetünk eletünk folytatasára alkal-
masabb hellyet keresnünk, a mint hogy már egy házi nemes emberek
keze alatt lévő zsidóknak jobban vagyon állapottyok, mivel senki eöket
másért nem arendálhattya, töIlünk pedig, mihelt meg tudgyák, honnan
valók vagyunk, mindjart, igazán nem igazán-é arestálnak.

Kivánván ezért Excellentiadnak kegyes szárnyainak árnyékában to-
váb-is maradnunk emlétett nyomoruságunknak, signanter azon emlétett
casusnak remediumát nagy alázatossággal kérjük, maradván minden-
koron ExceIlentiádnak

P. S. Mégis alázatossan remenkedünk Excellentiádnak, méltóztassék
ezen dolgunkat az jövő Debreczeni szabadságig remediálni másként oda
sem mehetunk, consequento életunk folytatására való eszközöktül meg
fosztatván, tellyességgel nem subsistálhatunk

alázatos hiv szolgái
Károlyi Sidóság közönségessen.

OL. Károlyi cs. lt. 11. cs. (193-195.)

509.

1734. X. 3. Nagykároly. A nagy károlyi zsidó bérlő épületeinek javítási
költségei.

Lévén specialis comissioja Méltóságos Generalis Uramtul eő Excel-
lentiajatul itt valo károlyi arendator Lazarnak, hogy az meIly épületét
szükséges képen tétett az arenda háznál, az acceptáltassék, mellyre nézve
magam is meg vizsgalván ottan tölt munkát, leg elsőben is az kőmivese-
két a kik ser és palinka haz, ugy szalad szárasztó ház körül dolgoztak
harrnan tizen eött nap, de mind néha kesőbben aluttak, az munkahoz
azon okbul mindeniknek desculcaltam két - két napot és igy fizetödott
Lazar altal

Az köméves mesternek 13 napért a gr. 7 Rh. f.
Az két kőméves segétők ugyan tizenhárom napokért

a gr. 5 Rh. f.
Az épülethez kivantato 200 kéve nadért, kettejével

egy poltura tészen
Azon épületeknek nadal valo kötesseert 9 nap

á márias 1, egyikének
másikának, a ki segétésere ugyan 9 napra a gr. 4 teszen

4 sing vas az szabad szarazton lévő két gerendák öszve
foglalassaért a polt. 7

Kovácsnak munkajaert
Daralo malomnak reparatiojaert 9 mariás

4 X. 33

2 x. 30

2 X. 30

2 x. 33
1 - 48

42
30

2 33

Mind öszve tészen Rh. f. 21 X. 39
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Ezeken kivül Méltóságos Generalis Vram eö Excellenciája paran-
csolatából vött képírónak valo Fain goldtot. hat papirossal, mellyet maga
eö Excellentiaja praetestaltatott. Rf. 3-
item 6 lat kénessőt á gr. 4 1 x. 12

Melly is pro anno 1734 obvenialo arendajabul fog acceptáltatni,
meg irtt Lazárnak.

Signatum Karoly. 3. 8-bris 734.
Badda Gábor m. p.

OL. Károlyi cs. It. Cs. 11. (191.)

510/l.

1734. XII. 28. Nagykároly. Lázár József bérleti szerződése.

En alabb is irtt Lazar Joseph recognoscalom, hogy Méltóságos Groff
Nagy Karolyi Károly Ferencz (tituli) Vramtul eö Naghságatul arendal-
tem meg ezen Károly dominiumában lévő koresmát a dato die 1-a Ja-
nuary 1735.-ti harom esztendeig, alabb irtt conditiok szerint:

Elsőben is Károlyi eő Naghsága varossában az vendég fogadó házat,
abban leendő ser és palinka korcsmaltatassat, hozza való vammal együtt.

2-do. Majtinban bor ser és palinka korcsmat, és vámját.
3-io. Csanaloson bor ser és palinka korcsmat, ugy
4-to. Fenyen is bor ser és palinka korcsmat, ahoz való vammal

edgyütt.
Mellyekért fogom tartozni fen titulalt Méltosagos Groff Vramnak

tavalyi mod szerint esztendőnként ezer ezer rhenus forintot, száz száz
ako sert és száz száz ieze palinkat, non obstante eo, hogy Méltóságos
Groff Vram eö Naghsága maga kiváltképen valo nagy kegyelmességébúl
az Camerabéli tollerantiajára nézve, melly én rajtam nagy számában
praetendaltatott, csak három három száz Rhénus forint egy egy eszten-
dőre, ki adattatott légyen eö Naghságatul az Contractus, sőtt inkább az
felsőbb esztendőben ugy mint de dato 1-ae January 733. sonalo contrac-
tusban expressalt punctumokot meg tartani és magamat ahoz alkalmaz-
tatni tartozom. Melly praespecificalt summat minden esztendőben anga-
riarulangariara minden fogyatkozás nélkül, valahon Meltosagos Vraság-
tul parancsoltatik, administrá1ni köteleztetem, el sem mulatom, az száz
száz akó serret és száz száz icze palinkaval edgyütt, mellyet ha el mulat-
nám, vagy fizetni nem akarnam, adok tellyes hatalmat, praetitulalt Mél-
tóságos Groff Vrnak s Méltóságos successorának, akar mi uton modon
rajtam és maradékimon meg vehessi és vitethesse, nem különben meg
vehessek és meg vetethessek. MeUynek is nagyobb erejére adtam ezen
obligationalis levelemet, szokott pecsetemmel és saját kezem irasavai
meg erősitvén.

Károlyban, die 28-a X-bris, 1734.-to.

~~N'iNp~'i';'iN ~"t ~C,~ 'i"'i;"j~ N"N~'it~~t,N

OL. Károlyi cs. It. Cs. 11. (132-133.)
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512.

1735. Nagykároly. Lázár bérlő befizetett összegeiről 1734. évi kimutatás.

Lazar arendatoral pro anno integro 1734-to inealt generalis com-
putus.

In parato secundum reductas quietan-
tias administrata pro 1-ma et 2-da angaria
De dato 21-a Mar. 734. Nagyságos Regi-

ment számára Erdélyben vött pokro-
czokra

De dato 21-a Apr. ezüst szerszámokra való
50 lat ezüstért á gr. 17

De dato 30. Apr. Tisztelendő Patres Piaris-
ták victualia

De dato item 17. Jun.
item 29. eiusdem
Administratio 3-iae angariae

De dato 18. July egy szürke lovat
ne dato 24. Aug. R. P. P. Piaristák

victualiajanak
item 27 Septembris
item 21 Novembris
Administratio 4-tae angariae

De dato 26. January 735 R. P. P. Piaristák
nak serül
Az egész serhaznak s épületeknek re-

paratioja secundum recognition em invest.
M. Generalis Uram eö Excellentiaja pa-
rancsolatara 6 papir fein Goldt és 6 lat
kénesső

Summa universalis

Ad eassam
dominalem
Rh. f. kr.

AdR. P. P.
Piaristas
Rh. f. kr.

153

42 30

54 30
100
100

30

20
150
100

21 39

4 12
339 661 = 1000

Item száz akó sert egeszben in natura megadta. Palinkával restál
pro 732, 733 et 734 164 iczével, melyet azonnal meg adni magát obligálja

OL. Károlyi cs. It. 11. cs. (140.)

513.

1735. V. 8. Nagykároly. Lázár bérlő által elvégeztetett épületjavításole

Hogy Lázár arendator Meltosagos Generalis Uram eö Excellentiaja
kegyes levele mellett bizonyos reparatiokat, igazitassokat az ser háznál
tétetvén, praevie pedig én velem meg nézetvén. szükséges képpen talál-
tatván annak igazitatássa, ugy mint
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1-mo. Az seres haz mellett valo egy darab ki döllt falnak be rakata-
tassa.

2- do. Azon ser haz kemenynek bojt hajtassának megcsinaltatassa.
3-io. Azon ser háznak egetett téglával valo padimentumoztatassa.
4-to. Az Száraztó ház és ser ház közölt valo falnak, melly egészben

ki dőllt volt, ujonnan égetett téglával valo rakatássa. Melly munkat
Hanez Jorg és Janko kőmivesek meg tévén, dolgoztak rajta nyolcz nap
aki tészen 16 napot, szamlalvan napját a gr. 8, tészen Rh. f. 6 kr. 24

Item egy sütő kemenczét csináltak, azért 1

Rh. f. 7 kr. 24

Azon epületeknek és kemenczenek födelére kiván-
tato nádert 1050, mellynek 150, readas volt 900, fi-
zetve a den. 2. egyegy kévéért számlálván, tészen Rh. f. 15

in Summa Rh. f. 22 x 24

Mellyeket reeognosealom Károlyban 8. May 1735. Badda Gábor m. p.

Die 30. Juny 1735 vött Lazar arendator ugyan ser
haz szükségére 45 fenyő deszkát, mellynek párját a
poltura 15 vette, mely tészen Rh. f. 16 52 l/ZX

NB. Melly deszkának kettejét az Méltoságos Groff-
né itt valo szükségire hozám be.
<\zon deszka pedig padlásra szegeztetet fel szalad
tartássára
Item: párkanyoztatássára tölgy fa közönséges deszka
ment 12 szal, párja poltura 3, facit 1 27

Item serház felett és annak a szegéleti felöl náddal
meg kötetvén fizetett Lázár

Méltóságos Groff Obester Uram ... méltóztat-
ván parancsolni pinczének és ház fedelének repara-
tiojarul

melly pineze épen semmire valo lévén, bolt haj-
tás alá vetette, aceeptálván maga az kőmüvesekkel
fizetést 10 Rh. f., két köböl buzában, egy ako serben
és ket ieze palinkaban, mellynek tiz frt maga fizette
zecundum accordam

1 54

10

Az egy ako sert és az két ieze palinkat maga jó
akarattyából adta meg, semmit nem praetendálván
azért az M. Uraságtul.

Azon pinczehez arkusoknak való deszkát hoza-
tott Lazar arendator Szathmárról 6. med. 21

,.of rt -,
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Maga fogadta manuariusokat azon munkahoz
31, mindegyiknek gr. 3., facit

Azon pinczehez kivántató téglát, fövejét maga
szekerén hozta, azért nem praetendált semmit.

Item ugyanazon pinczehez nemet asztalossal,
(mivel az magyar asztalos halá ra beteg volt) egy aj-
tot csinaltatván és pincze ablakaihoz ket tablat
maga deszkabul az asztalos, tészen
Annak pantyaira és sarkaira 5 sing vas, a kr. 10.
tészen

Ugyan azon pinczének nadal vala fel veresseért s.
kötesseert
Az seres katlant ujonnan be rakatván az kőmüve-

sekkel. azért
Ahoz valo egyezer egetetlen téglaert, Téglavető
Andrásnak

Tészen
Superadditur sub dato 8 Mayacceptalt expensae
Item die data 6 Octobris acceptalt

Rh. f. x.
4 39

51

50

2 23

1 8

1

Rh. f. 6 12
22 24
35 5511'2

Summa acceptata 64 55112

Signatum Nagy Károly die 6 January 1736.
Per me Gabrielem Bradda m. p.

OL. Károlyi cs. It. ll. cs. (152-153.)

514.

1735. VI. 6. Nagyszeben. Az Udvari Kamara felszólítására az erdélyi Gu-
bernium kiadja a vármegyéknek a rendeletet a bolgárok, örmények, gö-

rögök és zsidók összeírására kormányszékenként.

Bizonyos okokra nézve szükségesnek itéltetvén és az idevalo incli-
tus Cameralis directionalis concertáltatván a dolog végeztetet, hogy az
egész pricipatusbéli akárholott lévő Bolgárok, Örmények, Görögök és
Sidók, magok és facultassok mostantol fogva usque ad primum proxime
affuturi mensis Septembris diem, provincialis és cameralis személyek
által hitelesen conscribáltassanak, conficiáltassanak két két rendbéli
exemplárok, mellyeknek edgyike ad praefixum terminum Kegyelmetek
által a Guberniumnak praesentáltassék, másika pedig mennyen az incli-
tus Cameralis Directio kezéhez, minek okáért igy értvén Kegyelmetek a
dolgot, ollyan dispositiot tégyen sui in gremio, hogy azon consriptio
munkájának véghez vitelire magok közzül értelmes arra capax és ele-
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gendő két subjektumot keresvén, előre denominálván és elkészitvén,
mino, legottan maga hellyíségébe levő Bolgárok, Örmények, Görögök és
Sidok a fal meg irt mód szerint cum deputatis Camaraticis leendő
hellyes, igaz. és trnparcíalís oonscriptiojára compareálván, azt minél job-
ban, rendesebben lehet, vigye véghez és maga részéről a Guberniumnak
ad praefixúrn terminum infallibiliter exhibeállya.

Cibinii, die 6. Juny anni 1735.

OL. E. Gubernium. Polit. n. 151.

1735. IX. 2. A Gyulafehérvári zsidók hivatalos összeírása.

515.

Conscriptio Judaeorum in civitate Albae Carolinensi, comitatuque
Albensi Transilvaniae degentíum et commorantium, quos nos infra-
scripti anno currenti 1735 die vero secunda mensis Septembris ad spe-
ciale exoelsi Regni Gubernii et incliti caesareo-regii Transsilvanici su-
premi Camerae Directorii mandatum mutuo consilio determinatum, íuxta
instructionem et puncta ab eodem inolito Cameratico Directorio nobis
transmissa exacto ab iisdem decretali íuramento, fassiones eorundem
sequenti methodo recepimus, quorum series sequitur hoc modo:

Constitutus primus fatens David Beniamin, annorum circiter 25,
iudex actualis et primarius totius nationis Judaioae in Transilvania de-
gentis.

Interroga tio:

1-mo Unde oriundus, cuius natio-
nis, an uxoratus?

2-do A quo tempore Transsilvania
et in loco, quo moratur?

3-Uo An sit in Transilvania domi-
ciliatus? An scilicet habeat
propriam domum? et a quo
tempore?

4-to An antequam domicilium fi-
xisset, fuerit sub aliqua com-
pagnia, et cum illa contribue-
rit, sub quo et quantum an-
nuatim?

5-to An non etiam post fixum in
Transilvania domicilium con-
tribuerit ad aliquam Com-
pagniam, praeter quantum
cadens in domicilium?

Responsoria:

Originern trahit ex Polonia, loco,
quo nascit, natione Judaeus, est
uxoratus.
Natus est in Transilvania, Albae
Carolinae.
Nullam habet domum propriam,
sed in taxa conductam.

Est sub compagnia Judaeorum
Transilvaniensium, solvit annua-
tim in taxam episcopalern et quan-
tum provinciale florenos Hung. 25
den. 60.
Ad nullam aliam compagniam
praeter iamdictam contribuit.
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6-tO'Cum sit domiciliatus, quo ti-
tulo et an simul appertinen-
tias possídeat?

7-mO'Qualem et quibus rebus
suwn quaestwn exerceat, an
solum intra limites huius
principatus vel etiam in alias
provincias?

8-to Si non sit amplius sub CQm-
pagnia a quo tempore ab ea
recessit et qua de causa?

9-nO'Sub qua potestate, iurisdic-
tione et sub cuius protec-
tíone de praesenti persistit et
ubi contribuit?

Titulo taxaticio, cuius taxa annua-
lis extenditur ad fIor. Hung. 25.

Quaestum exercet variis mercibus
ex Tureia et Vienna allatis, in qui-
bus starit pro capitali flor. Rhen.
952, et hoc intra limites Transil-
vaniae, unde nihil lucri hoc anno
habuit propter suum socium, qui
ad varia eum inducens, ubique
damnum ei causavit.
Uti praemissum. Sub Compagnia
Judaeorum est.

Est sub potestate, iurisdictione et
protectione excelsi Regii Gubernii
et excellentissimi domini epis-
copi Transilvaniae, vacante autem
sede episcopali, sub iurisdictione
inclitae Camerae Transilvanicae,
et contribuit ad communem con-
tributionem provinciae.

Constitutus secundus fatens Mojses Judas, annorum circ. 28.: Origi-
nem trahit ex Turcia, et quidem civitate Nicapoly, natione Judaeus est,
uxoratus. Natus est in Transilvania, Albae Carolinae. Nullam habet do-
mum propriam, sed in taxa conductam. Est sub Compagnia Judaeorum
Transilvaniensium, solvens in taxam episcopalem et quantum provinciae
flor. Hung. 30. den. 40. Nullam aliam Compagniam praeter iamdictam
contribuit.

Titulo taxatico possidet domum, cuius taxa annualis extenditur ad
flor. Hung. 30. Quaestum exercet Turcicis et a potiori mercibus Vienna
allatis, intra limites Transilvaniae, unde habet lucri, praeter expensas
domus hoc anno flor. Hung. 200, post capitale bis mille floreriorum Hun-
garicalium.

Tertius fatens Aron Isac,annQrum c. 48, ortum ducit ex Moldovia,
ex oppido Jásvásár, natione Judaeus, est uxoratus. Moratur in 'I'ransil-
vania ab ann is c. 40, Carolinae vero ab annis 30.

Quartus fatens Joseph David, annorum c. 30. Originem trahit ex
Polonia, ex Stanislo, natio Judaeus, est uxoratus. Moratur in Transilva-
nia ab annis 20, Carolinae vero in annum semiquartum. Nullam habet
domum propriam, sed in taxa conductam, cuius taxa annualis extenditur
ad flor. Hung. 8. Est in Compagnia Judaeorum Transilvaniensium, solvi-
tur in taxam episcopalem, et quantum ordinarium provinciae flor. Hung.
4 den. 40. Quaestum exercet mercibus 100 flor. Hung. valentibus, unde
sunt proprii 50, reliqui vero sunt creditorum, ex cuius Iucro vix onus
domus et publicwn supportat.
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Quintus fatens Abraham Rosu, annorum c. 37. Originem trahit
Belgradino, natione Judaeus, est viduus. Natus in Albae Carolinae. Nul-
Iam habet domum propriam, sed in taxa conductam, cuius taxa annualis
extenditur ad flor. Hung. 22.

Est in Compagnia Judaeorum Transilvaniensium, solvitque in taxam
episcopalern et quantum ordinarium provinciae flor. Hung. 25. den. 60.
Quaestum exercet mercibus Vienna allatis, quae in pretio Viennensi va-
lent flor. Hung. 1200, unde habet lucri, praeter expensas domus suae
flor. Hung. 25.

Sextus fatens Joseph Abraham, annorum c. 36. Originem duxit ex
Polonia, civitateque Colonia, natione Jud aeus, est uxoratus. Natus in
Albae Carolinae. Nullam habet domum, sed in taxa conductam, solvit
in taxam episcopalem et communem contributionem provinciae, flor.
Hung. 13. den. 60. Est in Compagnia Judaeorum Transilvaniensium. Ti-
tulo taxationis domus annualiter flor. Hung. 12. Quaestum exercet mer-
cibus Vienna ablatis in valore Viennensi 400 fl. Hung. valentibus, intra
limites Transilvaniae, unde habet lucri f. Hung. 25.

Septimus fatens Effraim Lévi, annorum cc. 34. Originem trahit ex
Polonia, ex oppido Janoff, natione Judaeus, est uxoratus. Moratur in AI-
bae Carolinae ab annis 12. Nullam habet domum propriam, sed in taxa
conductam, cuius taxa annualis extenditur ad flor. Hung. 13. Est in
Compagnia Judaeorum Transilvaniensium, solvit taxam ordinariam epis-
copalem et in contributionem communem provinciae fl. Hung. 7 den. 60.
Quaestum exercet mercibus parum valentibus pecunia mutuata emptis,
unde vix onus domus et publicum supportare potest.

Octavus fátens Mojses Lebel, annorum cc. 44. Originern ducit ex
Moravia ex civitate Helesaw, natione Judaeus, est uxoratus. Moratur in
Transilvania, ab annis 12, Carolinae ab annis 5. Nullam habet domum
propriam, sed in taxa conductam, cuius taxa annualis extenditur ad fl.
Hung. 12. Est in Compagnia Judaeorum Transilvaniensium, solvitque in
taxam episcopalem et communem contributionem provinciae flor. Hung,
3. Quaestum exercet mercibus parum valentibus, quorum pretio credi-
tori defacto quoque tenetur, unde vix se et suos sustentare potest.

Nonus fatens Abraham Michael, annorum c. 23. Originem ducit ex
Hungaria, comitatu Nitriensi, oppido Frojstat, natione Judaeus, est
uxoratus. Moratur in Albae Carölinae in annum semissecundum. Nullarn
habet domum propriam, sed in taxa conductam, cuius taxa annualis ex-
tenditur ad flor. Hung. 10. Est sub Compagnia Judaeorum Transilva-
niensiurn, solvitque in taxam episcopalern et communem quantum pro-
vinciae fl. Hung. 2. Quaestum exercet destillatione Rosoly et Coctione
Cave, ex cuius lucro vix se sustentare potest.

Decimus fatens Zacharias Abraham, annorum 28. Originem trahit
ex Valachia, ex civitate Bukurest, natione Judaeus, est uxoratus. Mora-
tur in Transilvania, ab armis 12, Carolinae vero ab annis 8. Nullam ha-
bet domum propriam, sed in taxa conductam, cuius taxa annualis exten-
ditur ad flor. Hung. 18. Est sub Compagnia Judaeorum Transilvanien-
sium solvit annuatim in taxam episcopalern et communem contribu-
tíonem provinciae flor. Hung. 8. den. 80. Quaestum exercet ustione ere-
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mati, ad hoc etiam requieita mutuo levata ab aliis pecunia comparare
neoessitatur, unde vix se sustentare potest.

Undecimus fátens Elias Szintoff, annorum cc. 36. Originem trahit
ex Turcia, civitate Szalonik, natione Judaeus, est uxoratus. Moratur AI-
hae Carelinae ab annis cc. 30. Nullam habet domum propriam, sed in
taxa conductam, cuius taxa annualis extenditur ad. flor. Hung. 20. Est
sub Compagnia Judaeorum Transilvaniensium, solvens annuatim in
taxam episcopalem et communem contributionem provinciae flor. Hung.
11. den. 98. Defacto, cum nullas habeat merces, cum nullis etiam quaes-
tum exercet, sed solum ab aliis mutuo levatis pecuniis se et farniliam
sustentat.

Duodecimus fatens Elias Lebil, annorum cc. 29. Originem trahit ex
Polonia, civitateque Lublin, natione Judaeus, est uxoratus. Moratur AI-
bae Carolinae ab anno uno. Nullam habet domum propriam, sed in taxa
conductam, cuius taxa annualis extenditur ad flor. Hung. 12. Est sub
Compagnia Judaeorum Transilvaniensium, solvitque in taxam episco-
palern et communem contributionem provinciae flor. Hung. 2. Quaestum
exercet crem:atura et pipere, unde VÍx se et domum suam sustentare po-
test.

Decimus tertius fátens Mordocheus Isakár. annorum cc. 20. Origi-
nem trahit ex Polonia, natione Judaeus, est coelebs. Natus Albae Caro-
linae. Nullam habet domum propriam, sed in taxa conductam, cuius
taxa annualis extenditur ad flor. Hung. 15. Est sub Compagnia Judaeo-
rum Transsilvaníensium, annuatim in taxam episcopalem et contribu-
tionem communem provinciae, cum parente suo Isakár Mardochaeo, qui
de facto Pazmanfalvae in sede Marus moratur, solvit flor. Hung. 13. den.
60. Quaestum exercet variis minutiis tam ex Polonia, quam Vienna alla-
tis, cuius capitale proprium stat in mercibus fiúr. Hung. 400, unde prae-
ter expensas habet lucri flor. Hung. 30.

Decimus quartus fatens Samuel Matathia, annorum cc. 24. Originem
ex Polonia, loco, quo nescit, natione Judaeus, est uxoratus. Moratur in
Transsilvania a diebus vitae, Albae Carolinae vero ab anno uno. Nullam
habet domum propriam, sed in taxa conductam, cuius taxa annualis ex-
tenditur ad flor. Hung. 12. Est in Compagnia Judaeorum Transsilvanien-
sium, solvitque in taxam episcopalern et communem contributionem
provinciae flor. Hung. 4. den. 60. Quaestum exercet ustione cremati,
unde vix se alere potest.

Decimus quintus fatens David Mayer, alias Lévi, annorum cc. 20.
Originem ducit ex Valachia, ex oppido Kampolung, natione Judaeus, est
uxoratus. Moratur in Transsilvania ab annis 10, Carolinae vero <ibarmis
7. Nullam habet dornum propriam, sed in taxa conductam, cuius taxa
annualis extenditur ad flor. Hung. 8. Est sub Compagnia Judaeorum
Transsilvaniensium, solvitque in taxam episcopalem et quantum provin-
ciae flor. Hung. 2. Quaestum exercet minutiis cc. 10 flor. valentibus
unde vix se sustentare potest.

Ad relationem iudicis Judaeorum : Nathan Abraham propter con-
tracta debita aresto subleetus est, ideo ad fatendum constitui non poturt.
Anno praeseuti solvit in contributionem provinciae flor. Hung. 11. den.
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20. taxam vero episcopalem, cum sit ferme ab anno sub iurisdictione
generalatus, nullam.

Isak David, Abraham Beniam, Léb Sámuel defacto serviant, sunt
coelibes, et nullarn taxam, tributumque solvunt,

Samson Kohen, Joseph Lévi, Bárók Sámuel sunt ex Moravia, et
cum non ita pridem venerint, nondum solvunt tributum.

Joseph Turia et Jachim Elias, ex Tureia defaeto exeunt, quorum
consortes sunt iam praesentes.

Conscriptionern hane fideliter esse peractam, fide mediante, sub si-
gillis usualibus, manuumque propriarum subseriptionibus testamur, ad
praemissam eonseriptionem peragendám specialiter deputati et exmissi,
datum anno et die in praemissis, Albae Carolinae.

L. S. Moses Zejk m. p. L. S. Herman Szebeni m. p.
L. S. Joannes Harsányi m. p.

OL. Erdélyi fiscalis it. VI. b. 1. A.

516.

1736. 1. 12. Lázár József bevásárlásai a Károlyi-uradalom számára.

Memoriale die 12. Januarii 1736. Debreczeni vásárláson expediala-
tatván Lázár Joseph arendator.
Fajlanghis 28 reff
Veres falangis 10. reff
Padovai posztó 64I reff
Veres padoai 20 reff
Remek posztó 88 reff
Ketszer vanyolt posztó
Veres anglia hajtokanak
Vass szin fajlandis
hajtokanak
Veres fajlandis hajtokanak
Veres Padvai hajtokanak
Sellyem sinor
Fejtő sinor
On gomb
Kapocs másfél forint ára
Zöld sellyem tiz forint ára
Veress sellyem harom forint ára
Zöld s kék czerna hat forint ára
Szattyán haszony nyolc vagyon harmincz
Kalamunka harom végh
Joféle ződ Rása tíz reff
Zöld lenyen Rása 16 reff
Sárga galand két vég egy unyi szelességü

711/2 reff
1 reff

3
2
2

960
748
72

reff
reff
reff
reff karmasin szin

reff
rendbeli
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Sárga réz csipke két unyi szélességü tiz reff
Kisnyiczer sárga két fertálly
Felső legenyeknek 21 eöv veres
Alsó cseledeknek 13 eöv veres
Tiszteknek való 9 eöv veres

Continuatio
Kordovány két kötés, egyik veres, masik fekete
Két vég középszerő Sléziai gyolczot
M. Groffné asztal keszkenőknek vallo patyolatot 4 ref.
Gyermekeknek hat pár strimphli.
Dajka gyermekének egy zubbon.
Dajkának egy pár piros csizma, kordovány.
Bors hat font.
Gyömbér hat font.
Szerecsen Dio Virag 241att.
Kave egy oka, ha ocso lesz, két oka.
Saffrany 241att.
Fahéjj egy font.
Riskása két oka.
Svabisi kersli 12 font.
Két tuczat czitrom, da ha draga, egy tuczat.
Fige egy font.
Malcsa zőlő egy font.
Apro szőllő egy font.
Fa olaj egy oka.
Kaperli egy font.
A körmes és terjéket, kit pecsét alatt árulnak materialistatol.
Mondola egy oka.
Barat szin kamellott ket reff az M. Urfinak.
Négy kötés papiros.
Egy font spaniol viasz.

OL. Károlyi cs. It. 11. cs. (15Q-151.)

517.

1736. II. 15. Nagykároly. Josephovics Lázár, a nagy károlyi zsidó község
főbírája kibérli a kóser-mészárszéket s a másikat is.

En alább is meghirt Lazar Josephovics adom tudtára mindeneknek,
valakiknek illik, ezen levelemnek rendi ben, hogy Méltósagos Generalis
NagyKárolyi Groff Karolyi Sándor (tituli etc.) Kegyelmes Uram eö Ex-
cellentiaja alázatos instantiámra kegyessen resolvalvan énnekem ket
esztendőre a zsidó feü-biróságot, a zsidó mészárszéket, ugy az városbéli
mészárszéket is, tartozom azokért magam és maradékim, esztendőnként
eö Excellentiajanak és Méltóságos Házának:

444



Elsőben a zsidó feö biróságert eötven eötven Rhenes forintokat.
azonkivül az melly honorariummat és minden fele fü szerszammat,
minden sátoros ünnepeken, ugy mint Szent Márton napján, minden
zsidó egy egy hizlalt kövér luddal, a zsidó communitas contractualiter
tartozik aztat annak idejében megh adni és megh adattni magamat kö-
telezem.

Másodszor a zsidó-mészárszékért zsidó communitasnak negyven hat
Rhenes forinth arendat és attol járo Méltóságos Urasagnak esztendőn-
ként két - két masa fagyut, nemkülömben a zsidó mészárszéknél lévő
házért annuatim husz - husz Rhenes forintot, minden fogyatkozás nél-
kül administralok.

Harmadszor. A várossi mészárszékért eötven négy magyar forintot,
egy mása hust s tiz font fagyut, az Méltóságos Urasagnak pedigh eszten-
dőnként eötven eötven Rhenes forintokat és eöt eöt mása fagyut, nem-
különben az Méltóságos Uraság konyhájára valamennyi hus fog kiván-
tatni, annak fontyát egy pénzelolcsobban, mint varosbelieknek, ugymint
két két magyar pénzen administralni és jó kövér hussal az Méltóságos
Urasagh konyháját s - az egész várost tartani magamat tovább is aján-
lom és obligálom.

Mellynek is nagyobb erejére adtam ezen obligationalís levelemet
saját kezem irásával és szokott pecsétemmel megerősítvén.

Signatum Karolly, die 15-a Febr. anno 1736.
Coram me Gabriele Badda m. p.
i. comitatus Satthmarénsis perceptore. P. H.

~~~'~p"j,~ ~"t ~C,~,.,:-r:: ~"~~ ,tl'~~~
OL. Károlyi cs. It. Cs. 11. p. 210-211.

518.

1736. II. 15. Nagykároly. Károlyi Sándor a zsidók főbírájává nevezi ki
Josephovics Lázárt, s kezére bízza a mészárszékeket is.

Én Nagy Károlyi Groff Karoly Sandor Erdődi és Csongrádi Dominiu-
moknak eörökös Ura, Felséges Romai csaszár és Koronás Kirally Ke-
gyelmes Urunk eö Felsége Intimus, Fölséges Regium Locumtenentiale
Consiliumnak Actualis Consiliariussa, Cavalleriae Generalissa, ezen Ne-
mes Magyar Haza Provincialis Comissariatusságának Dircetora és Nemes
Szathmar Vár Megyének Feö Ispannya, adom tudtára mindeneknek va-
lakiknek illik ezen levelemnek rendiben, hogy tapasztaiván ezen Ka-
rolyi varosomban le telepedett Sidoság között olykor tudatlan birájok
tételek miatt sokszor megesett confusiojokat és az által mind az Vrasag-
nak mind tiszteimnek, mind pedig önnen magoknak okozott alkalmat-
lansagokat, kivántam mindazokrul prospicialnom s jobb rendben hoz-
nom, ítélnem is arra alkalmatosnak lenni Lazar arendatoromat, kit más-
ként is mind jó erkölcse, mind maga jó viselesse én előttem, ugy mások
elött meltan recommendahatyak, tapasztaiván ezen kévül nem csak ma-
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gamhoz és hozam tartozandoimhoz sok esztendőktul fogvast viseltető
szíves indulatyat, sölt az egész Sido communitashoz sok alkalmatossá-
gokban mutatott hüse - s - esedezessét, ahoz képest meg nevezett La-
zar Josephovics arendatoromat rendeltem feö birajoknak s - elegekben
is allitottam, hogy nem csak tőle főgjenek, sölt ha valamelly causák kö-
zöttek ocurahatnak az Rabival és Sido Eskütekkel consideálván, törvé-
nyek szerint revidealyon es hat forintokig büntethessen, azon felől ma-
gam számára diferrialyon a büntetés, reservalvan az criminalis casusak-
nak dominalis szekernen valo revisiojat.

Leszen azomban az is biroe kötelessegében, hogy Sido communitas-
sal inealtt contractus szerint, minden satoros ünnepeken, illendő és tisz-
tességes honorariumot: mindenféle fő szerszámot és discretiot, ugy Szt.
Marton napjan egy hizlalt kövér ludat minden Sido külön az Vrasagh-
nak kedveskedni s meg adni s adatni tartozik.

Engettem azonkévül és kezében bocsátottam megh irtt Lazar aren-
datoromnak az Sido meszarszéket, alkalmatossabb léven annak folytat-
tassára és jó hussal valo tartassára mostani Sido mészárosnál, olly condi-
tioval mindazon által, hogy valamit fizetvén mostani mészáros az Sido
communitasnak negyven hat Rh. forintot, a szerint eö is esztendonként
fizessen, tartozván azonfelöl az Vraságnak az eddig praestaini szokott
két mazsa fagyuval, azonkévül pedig az meszarszékbéli haztul eszten-
dőnként husz husz Rh. forintokat fizetni, mostani Sido mészárosnak pe-
diglen rendeltetik és epittetik maga számára más jo alkalmatos ház.

És nem külömben, minthogy az mostani Makk Márton nevü Károlyi
várossomnak meszárossa naponként betegeskedés se miatt defficiál, azon
mészaros széknek provisiójára s folytatassára elégtelennek lattatván
lenni, engettem és keze alá bocsátattam mind ezen varoson mészaros
széket, mind pedig fen irtt mészar széket és adato praesentium két
esztendeig, ugy mindazonáltal, hogy az varosnak szokott arendaját eöt-
ven négy magyar forintokat, egy mazsa hust és tiz font fagyut meg ad-
ván, jó kövér marha hussal tarcsa az Vraság konyháját és az egész va-
rast, keresztény és ahoz alkalmatos s - tanult meszaras legényeket tart-
ván és azokkal vagatvan a marhát. Melly kötelességének eleget tévén,
en is minden impetitorok ellen meg oltalmazom és protectiom alatt tar-
tom.

Kinek is nagyobb erejére adtam ezen saját kezem irassaval es szo-
kott pecsétemmel meg erősített levelemet.

Signatum in castro Nagy Károly, die 15. Februarii anno 1736-to.

OL. Károlyi ·CS. It. ll. cs. (203-209.)

519.

1736. II. 21. Nagyszeben. Az Erdélyi Gubernium a gyulafehérvári zsidók
szeszmérési jogát megvédi a szászsebesi székkel szemben.

Mi okra nézve supplicáltak légyen Kegyelmetek irant a Károly-
városi Sidok, ex annexo instantiae eorundem extractu bövebben és job-
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ban meg fogja Kegyelmetek érteni, kire nézve praesentibus Kegyelme-
teknek serio injungáltatik, hogy ezen dologral a Guberniumot Kegyel-
metek minél hamarébb, voltaképpen és circumstantialiter informalni s
tudositani el ne mulassa, sött neis differalya.

Fogalmazványból. OL. Erdélyi Gub. Polit. 36/1736.

520.

1736. Ill. 6. Nagyszeben. Az Erdélyi Gubernium a zsidók szeszmérési
jogait hozza a szászeebesiek tudomására.

Patens pro Judaeis Caroliensibus.

Ugy tudniillik, hogy sokadalmakban s heti vásárokban (az edgy
Szász Sebes várossa ide nem értetvén. quo ad fora hebdomadalia), pá-
lyinkát, égettbort in grosso, vagy is általlyába, azaz általaggal, s veder
számra szabadosan árulhassanak s adhassanak; ejtelenként vagy poltu-
ránként adni pedig nem facultáltatnak külömben, hanem ha a hellység-
nek magistratussa, vagy a dominus terrestrisek önként meg engednék
és Iacultálnák ököt arra és a hol eddigis szabadságok volt affélét árulni.
Az idegen és más országból ezen hazába kereskedés kedviért bé jövő, s
kivált itt jó darab ideig commoralo Sidoktol pedig, in subsidium contri-
butionis sibi a provincia quottannis solitae, hogy iuxta statum et facul-
tates eorundem, esztendőben edgyszer illendő taxát vehessenek, arra fa-
cultatnak, de hogy felettébb taxállyák őköt, a meg nem engettetik.

N. B. Amennyiben az articulusoknak és mások privilegiuminak
nem praejudicálnak, mindenekben manutenealtassanak.

Fogalmazványból. OL. Erdélyi Gub. Polit. 36/1736.

521.

1737. VI. 4. Kassa. A Szepesi Kamara a regéci uradalom prefektusát
kéri fel, hogy hajtsa be Herskovics Jakabon azt a 300 frt-ot, amellyel
Berko Dalovics felesége tartozik a kincstárnak tolerantialis adóképpen,
s amelyet - mint a mellékletből kitűnik - Herskovics a maga céljaira

fordított.

Anna Jezkovics consors Judaei Berko Dalovics, qualesnam adversus
Judaeum Ujfaludiensem Jacobum Herskovics formet praetensiones, ex
praesentibus annexo eius memoriali uberius patebit. Velit ob id domina-
tio vestra eas instituere dispositiones, quo idem Judaeus Jacobus Hers-
kovics, super praetensis trecentis eiusmodi florenis alias directe Aera-
rium Regium respicientibus in praesentia eiusdem dominatianis ves-
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trae, Judaeo Berko Dalovics debítas reddat rationes, ac in quantum li-
quida emerserit restancia, debitam quoque ad incassandum talem eidem
Judaeo non gravetur praestare assistentiam et de effectu rei Regiam
etiam Cameralem istam administrationem informare.

Cassoviae, 4.-a Junii 1737.
. .. Consílíarii.

Mellékelve: Extractus ínstantíae Judaeae Berko Dalovicsianae, in-
cliti Regiae Camerialiae administrationis Soepesiensis consilio, die 3 Junii
1737 exhibitae:

Caeterum cum Judaeus Ujfaludienis ac ad dominium Saras Pata-
kiensem pertinens Jacobus Herskovics, alias tolerantialis census per
memoratum filium meum, qua arendatorem constitutus exactor, stante
hacce arenda, plusquam Rhenenses fl. 300 incassaverít, illos vero in
proprios usus converterit. Hinc apud i. oamerale consilium demissime
supplico, quatenus de incassata eiusmodi tolerantialí pecunia, qua pra-
ventu regio rationes dein ineundum computum actandam refusionem
refundendorum, medio officialibus antelati dominií Saros-Patak gratia-
sissime adígí curare dignetur.

OL. KAM. Mise. B. - 2056. (lOl-1{)2.)

522.

1738. 1. 23. Gyulafehérvár. A Kincstári ügyészség nyomozast Jegyző-
könyve Havasalföldről a tatárok elől menekült Hersei Abraham élet-
körülményei s hagyatéka iránt, aki Gyulafehérvárott pestisben meghalt;
Gyulafehérvár városa ez ügyben lefolytatott tanukihallgatási jegyző-
könyvét felküldi a kincstári ügyésznek, aki kiegészítve tovább küldi a

kincstárnak.

Inclita Interimalis Directio Cameratica!
Domini domini nobis Gratiosissimi enixe Colendissimi!

Gratiose noverit indi tum Directorium Cameraticum, quod nos pe-
ries sigillum egregii domini Stephani Biro liberae regiaeque civitatis
Albae Caroliensis iudicis primarii citatorium et inquisitorium pro parte
et in persona spectabilis domini domini Petri Dobra de Zalathna Sacrae
Caesareae Regiaeque Catholicae Maíestatis per principatum Transsilva-
niae partesque eidern reincorporatas Causarum Regium Fiscalium Direc-
toris, ratione officii sui directoratus legitime confectum et emanatum
certos quosdam homines vigore eiusdem sigilli nostri in praesentiam, ad
domum alterius nostrum videlicet Joannis Posaházi legitime citatos et
accersitos (exacto prius ab iisdem firmissimo iuramenti sacramento)
iuxta utrum nobis nomine domini Causarum Fiscalium directoris exhi-
bitum, praesentibusque infrainsertum diligenter et conscienciose exami-
naverimus et inquisiverimus, perceptamque ab iisdem inquisitae rei ve-
ritatérn sede sequeriti descripsimus:
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Utrum autem nobis exhibitum erat tale?

1. An et utrum advena Judaeus Abraham Hirsei nuncupatus, hic
Carolinae ad initium mensis Decembris anni 1737 defunctus habeat ali-
quos successores?

2. An et utrum remanserit ab eo aliqua substantia et merces, aut
aliae res, quales, ubi sunt, ac sub cuius sigiUo?

3. An et utrum sit post ipsius mortem statim obsignata vel vero
tardius et quoto post mortem Die?

4. An habuerit aliquos domestieos privatos et qui fuerint praesen-
tes quando est mortuus?

5. An et utrum tempore mortis vel ex post aliquis de pecunia de-
functi Judaei aut de mercibus eiusdem surripuerit, quis et quid, vel
quantum?

6. An Judaeus ille cum veniret Carolinam, non reposuerit aliquas
cistas Coronae, in Szász Sebes vel Szeredahely aut alibi, et apud quos,
nominanter? Cum circumstantiis congruis fatetur testis.

Nomina testium eorundemque fassiones sequuntur:

Primus testis strenuus Judaeus Isák Hersel, antea servit or (dum
viveret) Judaei Abraham Hersei nuncupati, annorum circiter 20, c(ita-
tus) i(uratus) e(xaminatus) fatetur: Quod in quaestione nominatus Ju-
daeus Carölinae defunctus Abraham Hirsei nuncupatus quondam suam
cistam (in qua pocula argentea, uniones, seu margaretae praetiosae, an-
nuli aurei, verbo: res eiusdem defuncti meliores fuere) reposuerit Coro-
nae, ad fornicem, cuiusdam Saxonis Coronensís, Vizaknae autem apud
quemdam Valachum 4 (sit venia) boves et unam vaccam idem Judaeus
ad intertenendum hyemale reliquerit, cui intertentionis hiemalis pretium
paratis solverit. Insuper huc Carolinam in duabus ligaturís (in una qui-
dem tallerones in altera vero ducatos) secum tulerit, tandem ex ducatis
Compagnia Judaeorum nro 20, vetulae autem ad latus eiusdem existenti
pariter 20 reliquerit, reliquam vero pecuniae summam genero suo item,
quod dictus Judaeus Carolinam tulerit, quondam currum ferricatum,
bovum iuncturae paratum ac etiam in quibusdam saccis res et merces
quosdam inclusas, quae autem bona secum Carolinam al1ata habuit,
ante suam mortem consignaverit et praementionatae vetulae eum in fi-
nem tradiderit, ut ipsa genero praedicto tradet. Caeterum, quod idem de-
functus Judaeus Ploestini defosserit quandam ollam pecuniis repletam,
quam dictae vetulae insinuaverit, ut ipsa eiusdem defuncti genero re-
velaret ibidem esse.

Secundus testis strenuus Judaeus Isák Jonás, aeque defuncti Judaei
servitor, annorum 21 fatetur: Quod audiverit tam a defuncto Judaeo,
quam etiam a dieta vetula duas eistas Coronae apud quendam Saxonem
fuisse per defunctum Judaeum repositas in una quidem repositas mer-
ces, in altera autem ipsi fatenti non constant inclusa. Caeterum fatetur
uti praeeedens, hoc adhue addito: Quod Carolinam idem defunctus tule-
rit unum equum et 4 saceos mercibus repletos.
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Has fassiones loco supranotato, dieque ac anno ibidem specificatis
fide nostra mediante receperimus ac inclitae Cameralis Directioni sub
sigillis nostris et chyrographis rescripserit.

Franciscus Bánhorváti m. p. Joannes Posaházy m. p.
iuratus civitatis Alme Carolinensís iur. Caroliensis notarius

assessor.
Papíron, két gyűrűs záropecséttel.

Inclita Cameralis Directio!

Noverit inclita Carneralis Directio nos literas S(uae) S(acratissimae)
compulsoria:spariter et attestatorias pro parte et in persona egregii Petri
de Dobra Causarum Fiscalium directoris legitime confectas et emanatas,
nobisque inter alios S. M. S. similes perpetuoque fideles subditos et ser-
vitores literis in eisdem nominatis conscriptis praeceptorie sonantes et
directas summa quo decuit honore et oboedientia recepisse (quibus hu-
millime receptis,) nos mandatum S. M. S. ubi tenemur et par est obe-'
dire satisfacereque volentes in hoc anno Carolinensi, in domo circum-
specti Stephani Szabó in platea vulgo Nagy Boldog Asszony Ucza vocata
situata, testes infrascriptos univers os et singulos vigore praesentatorum
S. M. S. literarum compulsoriarum pariter et attestatoriarum nos in
praesentiam legitime citatos et accersitos exacto prius ab iisdem firmis-
simo iuramenti sacramento, iuxta utrum nobis per antelatum exponen-
tem exhibitum et praesentatum insertum ad fidem eorum Deo debitam
exanimavimus, perceptamque ab iisdem certitudinem veritatis, serie
subsequentí descripsimus, utrum autem erat:

Utrum nobis oblatum:

1. An et utrum advena Judaeus Abraham Hersl, hic Carolinae ad
initium mensis Decembris 1737 defunctus habeat aliquos successores?

2. An et utrum remanserint ab ipso aliquae substantiae et merces,
aliaeque res, quales et ubi sint et sub cuius sigillo?

Sequuntur fassiones testium modo sequenti:

1. testis Judaeus Joseff Tobia, annorum 45, fatetur: me audivisse ab
aliis Judaeis, quod praementionatus Judaeus e vivis sublatus proprio
vocis oraculo Coronae fassus fuisset se divitem esse et duodecim ahena
aerea Bukuresdini reliquisse.

2. testis David Joachim Judaeus, annorum 25. fatetur: nullos scio
habuisse hic in Transsilvania successores... domestieos suos habuit
praesentes unam senem ancillam cum duobus servis, dum mortuus
fuisset.

3. testis Leb Lázár Judaeus annorum 26., fatetur: scio, quod habuit
filiam et generam in Transalpina... Scio quod remanserint aliquae
substantiae ab illo Judaeo, sed ubi sunt, nescio, pecunias etiam habuit,
ex quibus 'íudex noster accepit cum suo iurato Judaeo et alio iurato, sed
quot et quantum nescio; res et merces ab illo relictae Judaeo obsígílla-
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tae sunt sigillo domini Kuncz et nostri iudicis ... a Judaeo Mojses Leb
ita nuncupato audivit unam bulgam ducatorum plenam habuisse.

4. testis Judaeus Isák Fránk, annorum 54, ... hoc adjiciente , quod
Coronae habuerit 30 occas serici. Audiverit a Moyse Lebel, quod cum
Elia nomine Judaeo viderit apud nominatum Judaeum duos bulgas pe-
cuniae.

5. testis Judaeus Zacharias Abraham, annorum 30.: Audivi, surri-
puisse ex mercibus et pecuniis, sed quis ille fuerit, nescio ...

6. testis Moyses annorum 34.: ... quae habuerit, primum a domino
Kunez, dein a commendante hujate post iterum a nominato Kuncz ex
mandato inclitae Camerae obsignatae sunt aliquot post mortem diebus.
Pro funere ille testatus est 70 fl., ex quibus sepeliretur debito modo.
Hoc tamen audivit, quod 2000 tallerórum Ploestini reposita habuerit.

7. testis Josef Abraham, annorum 43 ...
8. testis Isák Dávid, annorum 25 .
9. testis Ifraim Levi, annorum 36 in Szászsebes et Szerdahely

nihil quidem, uti mihi innotuit reposuit, merces tamen quasdam Coro-
nae positas habuit.

10. testis Isák Aáron, annorum 46. -
11. testis Elias Lebl, annorum 31. -
12. testis Salamon Márk, annorum cc. 41.
13. testis Hasl Serbul iudex Judaeorum ex Valachia, annorum 26.,

fatetur: habet filiarn cum suo mari to in Valachia Turcica in civitate
BuZiOhabitant et hic in Transsilvania habuít secum adductis fílium et fi-
liam sibi nepotes, Ego ipse Coronam proficiscens obviari nominati Ju-
daei uxori ingredienti Coronam una curru unam cistam et saccum bom-
bacii et aliarum rerum venalium plena, ac postea illae substantiae quo
positae sunt, nescio.

14. testis Rosa Abraham.
15. testis Rosa Majer annorum 38.: In nundinis Vinciensibus vidi

in utro positum Judaeum, sed cum illo notitiam nullam habui.
16. testis Gászta Petru Christianus, libertinus, annorum círcíter 30.,

fatetur: Quando ille Judaeus huc appulit Carolinam, venit in meam vi-
cinitatem apud Iván Pakarnyika et tunc erarit cum illo duo pueri sibi
nepotes, ut mihi ex aliorum relatione constat, habuit praeterea duos ser-
vos et unam senern ancillam, scio quod remanserit ab illo unus currus
ferraminatus et saccus aliquis serici plenus ... Audivi ab aliis, quod
saepefatus Judaeus habuerit Coronae unam aream laboris plenam sepo-
sitam et in aliquo pago canabem.

17. testis David Beniamin Judaeus, annorum 25., iudex iudaeorum
Transsilvanicorum, fatetur: in Deutro positum Judaeum nunquam vidi,
retulerunt mihi, quod habeat elocatam filiam in Transalpina et quod
eius mariti non longo post tempore sui socri bona investigare huc in
Transsilvaniam veniet, ... Coronae cistam unam reliquerit audivi ex ore
sui nepotis; adolescentuli illius quem secum adduxerat retulerunt mihi,
quod boves aliquos iugales et unam vaccam Vizokna pro intertentione
concrederit alicui homini (cui etiam 9 vel 10 florenos dedit in solutio-
nem) relati sunt mihi.
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18. testis Petrika Fodor, annorum 42, ... eircumscriptive fatetur:
interrogata. aliquando ab aliquo senex illa ancilla, habuitne nummos aut
non, denatus Judaens respondens illa ait: Quod viderit apud ipsum octo
vel novem monetas 'I'urcicas et non plus; dein interrogatum est, quid
Compagniae Judaicae pro funere datum est, dixit, quod 30 ducati ex
testamentaria sua dispositione dati sunt.

19. testis Baba Rifka annorum 58., defuncti Judaei Abraham Hersl
saepe memorata ancilla fatetur : Habet successores, in Valachia, filiam
emaritatam et nepotes, quos habuit praesentes, quando expiravit. Re-
mansit unus eurrus bene ferraminatus, erat etiam unus equus, sed acce-
pit dominus Kunez, cura hactenus in hospitio relieto. Ducatos Turcicos
Compagniae Judaicae ex testamento illius defuncti dedi, supermanenti-
bus mihi 369 aureis, quos pro necessariis quotidianis exsolvi.

20. testis Anna consors praefati Guszta Petru, annorum 18. Quo-
niam apud vicinum meum hospitatus est, vidi illum Judaeum eo venien-
tern cum una curru mercibus bene onerato, ad quem interrogatione facta
dixit: quod onus illud constat ex serico pipere, gospícío, canabe et aliis
rebus vendibilibus: ille Judaeus veniebat eques et equum habebat spa-
dicem.

21. testis Elisabetha Balog consors libertini Stephani Kadar, anno-
rum 41., fatetur: occasione quadam anno praeterito contigit me pro aqua
euntem illum Judaeum in mea porta offendere, ubi sedebat in trunco
aliquo portae applicato, quem cum interrogassem unde nam huc vene-
rit? respondit ex Valaehia. Cur inde? forte metu contagionis? At ille:
minime, quia morti omnes naturaliter sumus obnoxii, sed metu Tarta-
rorum; ulterius cum ad eum locutus fuissem dicendo forte cum omnibus
rebus huc migravit? Respondit non, quia imrerit importunitas, nonnisi
mihi concessit, imo ex substantiis meis Coronae unam cistam et viduium
argenterii et alii rebus plenos reliqui ...

23. testis libertinus Joanries Orbonás Graecus, annorum 44, fatetur:
ille Judaens venit cum curru aliquo bene ferramínato sex boves Illum
trahentes. duo boves ex Vízakna erant conducti ...

24. testis Stephanus Kádár, annorum 64.
25. testis libertinus Paharnyik Iván, annorum 40, fatetur, vidi apud

ipsum Judaeum adhuc superstitem praeter propter 20 fl. Turcicos Va-
lachico idiomate Leu, quibus nundinari quidquam potuit ... Synagoga
Judaica 20 ducatos Turcicos pro funere dedisset.

26. testis Barbara Szabo, annorum 20, consors modo praecedentis
Iibertini ...

27. testis Jina relicta iudaei Zakariás, annorum 40., fatetur: dictus
Judaeus mihi fuerit patriota et me desponsaverit, eius successores bene
scio, in Valachia in pago Broso habet unam filiam emaritatam ... Vin-
czini, occasione nundinarum, dum me ipsi desponsasse voluisset, offere-
hat mihi 50 aureos Turcicos, titulo paraphernii, sed ego putavi nescio et
rumoris pestis (quem prae se ferebat) timida accipere formidavi et in
suo discursu, quo me devincere conabatur, non me amplius paupertatis
onus sufferre, quin eius iugum excudere dicendo gloriabatur.

Praemíssi hi omnes testes recensiti et descripti legitime citati, iurati
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et examinati sunt, exactoque prius ab iisdem firrnissimo iuramenti sac-
ramento fassi sunt in illum modum.

Cuius quidem praemissae huiusmodi inquisitionis nostrae ac testium
praefatorum fassionum seriern, prout per nos extitit expedita et peracta,
eidern inclitae Caesareo-Regiae Carnerali directioní sub sigillis nostris
usualibus, munitumque propriarum subscriptionibus corroborantes fide
nostra mediante rescripsimus ac praenotatae exponenti iurium suorum
futuram ad cautelam necessariam extradedimus, eandem de reliquo in-
elitam Cameralem Directionem feliciter vivere desiderantes.

Datum anno, die, locoque ut in praemissis.
Eiusdem 1. Cameralis Directionis obligati et humiles servi:

Stephanus Kastel m. p. et Adám Apáti m. p.
Tabulae Suae Maiestatis in Transilvania Judiciariae scribae ac iurati

notarii.
Papíron, kívül két gyűrűs záropecséttel.

Erdélyi Fiscalis lvt. Vlfb. l-A, (pag, 16-23.)

523.

1738. III. 1. Nagykároly. Lebel Aran szerződése a Károlyi-uradalom
korcsmái bérletére.

Én alábbis megirtt Áron Lebel adom tudtára mindeneknek, az kik-
nek illik, vagy is jövendőben ilethetnék ezen levelemnek rendi ben, hogy
én Méltóságos Nagy Karolyi Groff és Cavaleriae Generalis Károlyi Sán-
dor Ur eö Excellentiaja (tituli tituli) Karolyi és Erdődi dominiuminak
mostani praefectussátul tekintetes nemzetes és vitézlő Redel Cristoph
uramtul, ugyan Károlyi jozaghoz tartozandó Majtényban lévő vambéli,
Két Hid Közi és Hegy allay bor korcsmákot, nem külömben nagy Maj-
tényi és kis Majtényi bor korcsmákot, ugy az Károlyi mészár széket,
Kaplonyban lévő mészár székel együtt exarendáltam harom esztendeigh,
ugymint ab anno modo currenti 1738 die 1-a Marty, usque ad affuturum
annum 1741 diem ultimam February, esztendönként hat szaz Rhénes fo-
rintokban id est in f. Rh. 600, ea tamen conditione, hogy az föllül irtt
Majteni vambelli Két Hid Közi és Hegy allyai bor korcsmákot, ugy az
megh irtt myszár székeket én nekem szabad légyen egész négy kánto-
ron által folytatnom, de nagy Majténi és kiss Majténi bor korcs-
mákot helységek kántorin kivül. Mely megh irtt ölt korcsmáknak
és Karolyi és Kaplonyi mészár székeknek arendationalís summát hat
száz Rhenes forintokbul állót angariatim minden esztendőben per flo-
renos Rhenenses centum quiquaginta id est f. Rhen. 150 Károlyi szám-
tartó uramnak vagy is akinek fog parancsoltatni, annak, kezéhez, min-
den fogyatkozás nélkül tartozni fogok be adni és az Méltósághos Ura-
ságh konyháját és az egész várost is egésséges jó kövér marha hussal
tartani, ugy az Méltósághos Udvar szükségére és titulált Méltósághos
Uraságh általlölt deputumokra, husnak fontyát két két pénzen id est
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a dénario 2 mérni, nem külömben azon megh irtt hat száz Rhenes fo-
rintokon föllül specif'icált Méltósághos Udvar szükségére minden eszten-
dőben, migh kezemnél lészen, ölt mássa fagyutt id est saevi centenarios
5 administrálni, magamat obligálom. Elemben pediglen fön titulált te-
kintetes nemzetes és vitézlő Rhedel Cristoph uram az mészár székeket,
mint hogy mostanában rosz státusban vannak, Károlyi tiszt uraírnékkel
megh igazétatni és engemet is Méltóságos Urassagh részérül qua actua-
lis praefectus, minden impetitorok ellen oltalmazni és énnékem az asis-
tentiával lenni, nékem Méltósághos Urasságh részirül ki adott contrae-
tusnak tenora szerént tartozni fogh, magam peniglen mindennemü dis-
positioknak és rendeléseknek tenora szerint mindeneket véghez vinni
és az szerint élni. Melynek nagyobb bizonyságára és erejére attam ezen
saját kezem subscribált és szokot pecsétemmel meg erősitett obligatíona-
lis levelemet.

Signatum Károly die l-a Marty 1738.

tt'''N~ 'N~~~C:1'~N '::l i~~~,i':1N '~:1 C~N)

Hem az Sido comunitas részirül is az fölül irtt Méltósághos Uras-
sagnak két mássa fagyutt tartozom minden esztendőben administralni.

OL. Károlyi cs. It. 11. cs. (295--296.)

524.

1738. Ill. 24. Nagykároly. Josephovics Lázár levélbeli kérelmet Károlyi
Sándorhoz.

Méltóságos Generalis Kegyelmes Uram!

Excellenciád kegyes parancsolattját Szigeti Janos uram által nagy
alázatosságall vettem az vasarlashoz, hogy ő Kigyelminek assistentiaval
legyek, az minthogy megis cselekedtem, es meg alkudtum 200 mása Do-
hant öt forinton másáját, kit másnak hatnak alatta nem adták volna, de
mint hogy Excellenciádnak magának kivántatott, ugy vertem le az árát,
a dohány jó ordinarius, negy esztendős. Gombabul is nem lészen fogyat-
kozás és a posztok irant is convenialtam, kit maga ö kegyelme szoval
bövőn declarálhat ExceIlenciadnak, és valamiket őkegyeime mondott,
mindenekben tehetsegem szerént szolgáltam. Ez mellet kivantam aztis
Excellenciadnak tudtára adnom, hogy most két esztendeje, bölcsen em-
lékezhetik Excellenciád reá, a mészárszéket s Majtenyi korcsomákat
meg árendáltam vala, olly viggell, hogy nékem az több Sidoktul ne le-
gyen mocskolodásom, hanem biroságombanis meg becsüllyenek, de ők,
az miket parancsoltam is, nem fogadták, hanem mingjart panaszkodtak
utánam, és szavokat el hitték, s sinistra informatiojokat, már noha Ex-
cellenciád nékem engedte vala az fent nevezet arendákat, mások többet
igérvén két száz forintal, azoknak adatot, kit én nem bánok, mert azért
hogj hasznát látom benne Excellenciádnak, az arendáért io szoval igér-
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tek 1800 forintot, de nem olvastak, látván méltóságos groff oberster
Uram ő Nagysága csak ellenem valo járásokat, az Isten algya meg, jó
resulitiot nem nekik, hanem nekem adot, minthogy csak haragbul cse-
lekedték rajtam. Az biroságot pedig mi illeti ExceHenciád ha továbbis
meltoztatik nékem parancsolni, visellyeni kész vagyok, csak olly paran-
csolatot méltóztassék adni, hogy amit én az esküttimel vegezek, azt
senki fel nem bonthassa, hanem tulajdon Excellenciád, s másuva pa-
naszra ne jarhassanak, kit nem azert kivanok, hogy hamissagal akarnék
jarni, hanem hogy inkább fogadják szómat, s ha én Excellenciád instan-
tiara menek s fogja tapasztalni Excellenciád hamisságom, magamat mél-
toztassék büntettetni, nem mást, mig pedig duflán, de másként lehetett-
len fel válalyam, mert mind irigyem az egész Sidóságh, s ha akár van
vétkem, akár nincs, csak futnak panaszra s a sok vádokat meg unván
osztán reám Excellenciád emberei is, megharaghatnak.

Ezzell Excellenciád tapasztalt Kegyelmes gratiajába ajonlom ma-
gamat, kérvén alázatosan ennek utánais méltoztassék pártomat fogni,
hogj minden rosz Sido ne mocskollyon. Én is Istenemet Excellenciád ele-
téért imadni meg nem szünöm, és az még irgalmas valaszat várom is,
maradok Excellenciádnak alazatos kész szolgája

Karoly, 24. Martii 1738.
Josephovics Lazár
Karolli Arendator

P. S. Minthogy pediglen én már réghtül fogva Excellenciádnak
arendatora vagyok, hogy én is mindenütt Magyar Országhban Békével
járhassak, kérem alázatossan Excellenciádat, méltoztassék énnékem Ge-
neralis Passualis levelet adatni és Szegedi János urtul, vagyis postán,
megh küldetni, hogy én udvari arendatora lévén Excellenciádnak, mind
magam, s ugi embereim is, rév, vám és harminczad nélkül, intra Regnum
járhassak s kelhessek, ez irántis Excellenciád válaszát alázatosan el vá-
rom.

Az Gomba iránt pedigh méltoztassék Excellenciád oly parancsola-
tot küldeni, hogj azon Gombákat, nem más, hanem én szedhessern bé és
megh vehessem Excellenciád számára.

OL. Károlyi 'cs. It. cs. ll. (280----282.)

525.

1738. IV. 28. Nagykároly. Josephovics Lázár bérlő által Nikolsburgból
hozatott áruk jegyzéke.

Die 28 Aprilis 1738 Szigeti János uram minemö portekat hozot Ni-
kisporgbul Lazar Josephovics Karolyi arendator számara, melynek kö-
vetkeszik ez alább irtt mod szerint specificatioja.

1. Aniszt mazat
2. Srétett mazat

no 4
2
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3. Jökért nagyot
4. Egy mente alá valo fejér beles
5. Flanel szoknyakra valo: mindenszinyö
6. Fekete Camelot
7. Selyem keszkenyőt mindenféle szenyő
8. Aranyal ezöstel varot igen szép keszkenyö
9. Dupla selyem keszkenyő

10. Sárga Kamelot
11. Kamuka abroz nagy
12. Muselin vég szép
13. Nyari strimffli
14. Selyem varnyi valo mindenfile sziny
15. Halo sövegh
16. Sziles fátyol
17. mindenfile szinyö gallan
18. Felkartony
19. Papiros gyolcs
20. Kék gyolcs
21. Vijaszkos fekete vaszony
22. Csukor
23. Cávé
24. Bors
25. Gyömbér
26. Fejer gyömber
27. Szerecsen dio virágh
28. Szekfő
29. Citrom
30. Tisztitó seprő
31. Nemet nadragh
32. poszto
33. Ezöst gomb nimet ruhara
34. Kesztyő
35. Kalap
36. nag parta aranyos gombal

1
1

reff 50
egy
59
4
2

végh 1
1
1

tuczet 4
font 3
tuczet 2
reff 34
vég 20
végh 4
vég 8
vég 5
veg 4
font 125
font 100
font 25
font 50
font 10
font 1
font 1
no 200

25
4

reff 21/2
trakt 3
tuczet 1

6
3

OL. Károlyi ·CS. It. cs. 11. (283.)

526.

1738. IV. 30. Kassa. A Szepesi Kamara bórtönnel fenyegeti meg a fonyi
zsidó özvegyét, aki megtagadta a tolerantiaZis adó [izetését, sőt négy

éve tartozik a sztropkói vámon át kivitt bor vámjávaZ is.

Judaeus Michael Szalamonovics pecuniae tolerantialis arendator
repraesentavit Begíae huic Administrationi Camerali, Haebrei Fa-
bian dicti relictam in possessione Fony residentem, tolerantialem cen-
sum solvere recusare, quis ante 4 annos 21 vini vasa per tricesimam

456



Sztropkouiensem medio hominis Sztropkoviensis Kuruczik dicti, non
persoluta tolerantiali taxae educi curavísse. Cum autem ea sit positiva
benignissima mens nostri clernentissimi, ut omnes et singuli Haebrei, in
hocce regno residentes, aut quaestum exercentes, in recognitionem sup-
remi dominii et tolerantialis sui in Regno facultatibus et quaestui com-
petentem censum et taxas, pro allevamine Aerarii Regii solvere tenean-
tur. Velit ob id praefata dominatio vestra antefatam Haebream Fonyien-
sem praevie eatenus exauditam, compertam rei veritate, non modo ad
complanandam iam praevie conflatam restantiam, verum etiam ad sol-
vendam pro futuro tolerantialem proportionatum censum compellere,
ipsique Szalamonovics, dum eatenus sese insinuaverit, assistentiam prae-
bere, cum secus eadem Haebrea pro casu renítentiae ad persolutionem
persolvendorum etiam ares to mediante, dum nímirum semet ad quaspias
public as nundinas contulerit, compelli debebit.

Cassoviae, die 30 Aprilis anno 1738.
. . . Consiliarii

OL. KAM. Misc. B-2056 (177-180).

527.

1738. Mózes Benjámin válaszlevele Lázár Sitnonhoz.

Sok bekeseget kivánok kedves tarsam Lazar Simon.
Kegyelmed levelet kezemhez vettem Pium által. Im azt irod te ne-

kem az sem David soltáraban 38-dikban, kinek az ember jot teszen, azt
roszszal szokták viszsza fizetni, az nem en ream szoll, hanem teread.

2-do. Aszt irod te nekem hogy en tiltot tam meg neked az Terebesi
erdőt, közeleb nekem az ing mint az mente, enis vagyok árendas.

3-io. Aszt irtál nekem, miképen egy madár az tengerrel veszekedet,
en attul nem felek, mert mar rea szoktam, de nem tudod aszt a histo-
riat, mikepen egy kis bárány veszekedet egy medvevel, de hogy hogy ta-
nította meg az kis bárány az medvet.

4-to. Aszt irod te nekem, hogy ha Terebes Szatmár Varrnegyeben
vagyon, azért csak az nadragomat eresztem le, azért az mit ennekem te-
tülled lehet cselekedni, csak cseleked meg, ha en az varnosnak az vamot
meg adom, bekeseges uton jarhatok, de jól vigyaz magadra, mit fogsz
en velem kezdeni, mert többet en terad fogni mint te en ream, nem 01-
vastad az Sámson historiajában, micsoda erős ember volt, megís az sze-
met ki szurtak. Aszt irod te nekem hogy ha az penzt nem adom, Püs-
pöki István fog jőni; el vegezem vele es meg mutatom, hol fekszik az
kutya. Aszt irod nekem, ne bízzam senki urasagaban, magad bizol az
Urban, en bizom az en Istenemben, már az egesz dolgomat meg montam
az én Uramnak, maradgyal en tülem egessegben.

Moses Beniamin

'~ ~~ ~*t ~••~O i~~~!l'!l ~~~ tN" ~N~~~'NtN' N'" tN to"~ '''~Np N"
'l' ~!l~~C'N : '~N'p ~l' ~N'N' l~ l!l"~';t ,~ t~~~~N't~~
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P. S. Ha akarsz te en velem jo szomszed lenni, irj nekem egy szép
levelet, meg mutatom teneked az mely követ bantam az kutban, viszsza
fogom huzni, annak utanna az fat mig olcsobban fogom venni, mint ma-
gad veted.

OL. Károlyi cs. It. 11. cs. (303.)

528.

1739. Ill. 6. Gyulafehérvár. Kincstári vizsgálat néhai Herschel Abraham
hagyatékának megkárosítói iránt.

Sacratissima Caesarea Regiaque Catholica Maiestas
Domine Domine nobis naturaliter clementissime Benignissime

Vestra clementer nosse dignetur M.(aiestas) S.(acratissima), quod
nos literas eiusdem M.-is Vestrae S-mae compulsorias pariter et attesta-
torias pro parte et in persona egregii domini Petri Dobra de Zalathna
Causarum M.-tis V.-ae Si-mae per Transsilvaniae principatum, par-
tesque eidem reincorporatas Fiscalium directoris, ratione officii sui Di-
rectoratus legitime confectas emanatas, nobisque inter alias M.-is V.-ae
S.-mae humiles perpetuoque fideles subditos ac servitores literis in eis-
dem nominanter consríptis praeceptorie sonantes et directas, summa
quo decuit honore et obsequio receperemus in hac Verba:

Carolus sextus etc. et princeps Transsilvaniae fidelibus nostrís uni-
versis et singulís illustribus spectabilibus magnificis generis egregiis, no-
bilibus pariter etiam ignobilibus ac alter cuiusvis status, bonae tamen
honestaeque famae et conditionis utriusque sexus hominibus ubivis in
haereditario principatu nostro Transsilvanie partibusque eidern reincor-
poratis constitutis residentibus et commorantibus, praesentium notitiam
habituris gratiam nostram Caesario Regiam!

Exponitur M.-i nostrae in persona fidelis nostri egregii Petri Dobra
de Zalathna causarum nostrarum per haereditarium nobis Transsilva-
niae principatum partesque eidem reincorporatas Fiscalíum Directoris,
ratione officii sui Directoratus, qualiter idem medio vestri ratione et
praetextu certorum quorumdam negotiorum suorum coram declarando-
rum in praesentia egregiorum nobilium et agilium Thomae Bors, Fran-
cisci Elekes, Petri Török oancellariae nostrae Provincialibus, necnon
Andree Rapóti, Francisci Kis, Stephani Kastel et Pauli Szegedi Tabulae
nostrae Regiae in TranssiJvania iudiciariae scribarum ac ius notariorum
per nos ad id specialiter exmissorum, itern vicecomitum iudicum, více-
iudicum nobiliumque iuratorum Sedriarum, Comitatuum Albensis
Transsilvaniae, Bordensis, Colosiensis, Dobocensis, Szolnok utriusque in
territorio Transsilvaniae et medioeris Krasznensis Hunyadiensis, Zarán-
diensis et de Küküllő, viceiudicum, porro regiorum eaetercrum iurasso-
rum ac notariorum Sedium Siculicalium, Udvarhely, filialiumque huius
Keresztur et Bardócz, trium insuper Sepsi-Kézdi Orbavit et Miklósvár,
Csik, item utriumque Gyergyó et Kaszon Marus denique et Aranyas ho-
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minum videlicet nos trium Regiorum pro iurium suorum tuitione et de-
fensione, certas quasdam fassiones et attestatíones celebrari facere vel-
let iure admittente.

Proinde vobis harum serie committimus et mandamus firmiter, ut
dum quandocumque cum praesentibus simul vel divisim fueritis requi-
siti, statim vos sub oneribus singularum sedecim marcharum gravis pon-
deris, per eos quorum interest, seu intererit, irremissibiliter exigenda-
rum, ad diem et locum per dictum exponentem vel homines eorum ad
id transmittendos vobis praefigendum in praesentiam dictorum homi-
num nostrorum regiorum personaliter accedere, ibique ad fidem ves-
tram Deo debitam. qualiscumque vobis, de et super rebus coram iriterro-
gandis constiterit certitudo veritatis, suo modo dieere, Iateri et att estari ,
modis omnibus debeatis ac teneamini. Super quibus quidem fassionibus
et attestationibus vestris Iiteras tandem per praefatos homines nostros
regios sub sigillis subscriptionibusque suis, fide eorum mediante, conscri-
bendas, annotato exponenti iurium suorum uberiorem futuram ad cau-
telam necessariam extradari volumus et iubemus, communi iustitia ab
aequitate suadente. Secus non facturi, praesentes perlectis exhibenti res-
titutis.

Datum in possessione Kiskend, die vigesima nona mensis Aprilis,
anno domini millesimo septingentesimo trigesimo octavo. Et subscriptam
erat a dextra: Lecta, eraritque sigillo eiusdem M.-tis V.-rae S.-ae iudi-
ciali et authentico, eoque Transsilvanico in inferiori parte earundem
margine, in medio loco videlicet solíto super cera rubra diutili impres-
sione communitae et roboratae patenterque confectae et emanatae.

Quibus humillime receptis nos mandatis M.-tis V.-ae, semper et in
omnibus, uti tenemur et par est, obedire, satisfacereque volerrtes hoc in
anno domini millesimo septingentesimo trigesimo nono, die vero quarta
mensis Martii, in et ad liberam regiamque civitatem Carolinensem ac-
cessimus, ibique testes infrascriptos vigore antelatorum M.-tis V.-ae S.-ae
literarum compulsoríarum pariter et attestatoriarum ad domum senáto-
riam dictae civitatis Carolinensis nostri, in praesentiam legitime citatos
et accersitos, exacto prius ab iisdem firmissimo iuramenti sacramento,
de et super utro nobis antelatam dominium exponentem proposito, prae-
sentibusque infrainserto diligenter examinavimus et inquisivimus, per-
ceptamque ab iisdem inquisitionis veritatem serie sequenti descripsimus:

Utrum autem nobis exhibitum erat tale:

1. Tudgyae a tanu nyilván és bizonyossan, vagy hallottae világos-
san, hogy az el mult 1737 esztendőben decemberben itt Carollyvárott
pestisben meg hólt Hersei nevü Havasalföldi Sidónak mobile bonumi
sóperceptor Kuncz uram által sequestráltatván, ide való Iván Pohárnik
nevü ember házában hagyatattak volna, és most micsodás statusban
vadnak azon bonumok?

2. Hát az tudgyae vagy halottae világossan a tanu, hogy azon Sidó-
nak itt Carolyvárott mag Sidóknál maradtanak volna holmi portékái,
vagy clenodiumi, és kinél nevezetessen és minemüek azok?
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3. Tudgyae vagy hallottae bizonyossan a tanu, hogy emlitett Iván
Pohárnik kamarája felveretvén, a feIlyebb megirt bonumok el vitettek
volna, és az el vitt bonumok micsoda speciessekből allottanak, volte köz-
tök kész pénz is, s menyi számu lehetett? és ki verte fel azon camarát,
és ugyan mind el vittéke a bonumokat, vagy tsak némely részét s a
többi a mellyek megmaradtak, ki kezénél vadnak?

4. Ha nem tudja a tanu bizonyossan, hogy ki verte fel a kamerát,
kire vagyon nagyobb suspitio. Cum omnibus congruis circumstantiis mit
tud ezen dologban, mondgya meg igaz lelki isméreti szerent a tanu.

Nomina testium eorundemque fassiones sequuntur:

1. testis egregius Petrus Angyal de Alba Carolina, annorum 57,
iudex primarius civitatis Albae Carolinensis legitime requisitus iure
examinatus fatetur: Azt bizonyossan tudom, hogy in anno in deutri
puncto posito 1737et Decembri, midőn néhai Hersei nevü Sido meg hólt
volna, so perceptor Kuncz ur ez nemes episcopale dominium forum elött
sokat forgatta ezen dolgot, penes praetensionem, de miben terrnináló-
dott, nem tudom.

2. testis prudens ac circumspectus Franciscus Szalkár iurassor ci-
vitatis Carolinensis, annorum 70.

3. testis egregius Michael Szent Kirallyi ur, de Sepsi Szerit Királly,
tam incliti comitatus Albensis Transsilvaniae, quam civitatis Albae Ca-
rolinensis iuratus assessor, annorum 49, fatetur: Egyebet mondani nem
tudok, hanem azt hogy midőn az utrumban fel lelt Hersei new Sido
megholt volna, egy bizonyos napon, midőn az episcopale dominale fa-
rum celebraltatott volna, az magam praesentiájaban elegett disceptálod-
tak Kuncz uram és a Sidok birája: Dávid egy más között az meg holt
Hersel new Sidonak bonumi iránt németül, de miben terminálodott le-
gyen dolgok, nem tudom.

4. testis prudens ac circumspectus Joanries Kuncz iuratus assessor
civitatis Carolinensis, annorum circiter 45.

5. testis egregius Paulus Havasallyi iurassor civitatis Albensis
Transsilvaniae, annorum circiter 45., fatetur: Azt láttam, hogya Pohár-
nik boltján volt egy lyuk, mellyen ha volt Herschelnek abban a bolt-
ban portekai, ki hordhatták, de ki hordta, vagy lopta, én se nem láttam,
se nem hallottam.

6. testis egregius Stephanus Palotai de Csiba iuratus assessor civi-
tatis Carolinensis, annorum circiter 36.

Die iromediate subsequenti, quinta videlicet mensis annique prae-
expraessorum, in praedicta civitate Carolinensi, domoque nobilis foe-
minae Sophiae Dobra, nobilis quondam Stephaní Tokai de Alba Caro-
lina, ibidem extructa et situata inquisitionem nostram continuavimus se-
rie subsequenti:

7. testis spectabilis ac generosus dominus Franciscus Hermán Sze-
beni venerabilis Capituli Albensis Transsilvaniae requisitor ac praefatae
civitatis Carolinensis iurassor, annorum 31. legitime citatus et ad fidem
nobilem examinatus fatetur: Hallottam, hogy azon meg holt Sido szállá-
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sán egy öreg Sidoné maradván, ez az öreg asszony adott volt ide valo
Jékutiel nevü Sidonak kezében négy ötös aranyat, hat kettős aranyat,
ismét 190 szem öreg jóféle gyöngyöt, amellyeknek szeme egy egy tallért
ért, azon kivül két vagy három petsét nyomo arany gyűröt, valami
arany fülbe valókat, és egy néhány ezüst kalánt, ismét holmi szkófium-
ból való varrásókat. Hallottam azt, hogy az említett Jékutiel nevü Sido,
az ötös aranyakból lsák Frank nevü Sidoval el is vátatott volt. Azt tu-
dom mondani, hogy midőn már azon kamarát felverték volna, az hol az
el petsételt bonumok voltanak, a Sidok birája Dávid hozzám jöve és meg
jelenté, hogy fel vertek a kamerát, nékem mint Cameralistának, és hogy
tekintsük meg, s - ha valamit benne találunk, én a kamara részéről el
petsétel1yem, de a kamarában semmi egyebet sem találank, két üres va-
jas fazekat s - az egyikben egy hosszui üres zacskót, melynek a feneke
ki vala vágva, de az házban a mi együtt portéka volt, alig ert volna egy
krajczárnál többet. Ki verte volt volna fel azun kamarát, melyben a bo-
numok voltanak, nem tudom, hanem hallottam közönségessen a Sidok-
tól, hogy suspitio volna egy Jékutiel nevü Sidora és az Hersei szolgaira,
hogy azok verték volna fel a kamarát.

8. testis agregíus Stephanus Bányai praefatae civitatis Carolinensis
iuratus assessor ... fatetur: Egyebet mondani nem tudok, hanem azt
hallottam aSidok birájátol Dávidtól, hogy azon Hersei nevü Sido testált
volt temetésire tiz aranyat, tizet pedig a templom számára.

9. testis strenuus Judaeus David Beniamin, Judaeorum iudex, an-
norum circiter 27, legitime citatus, iureiuratus, examinatus fatetur: Hal-
lottam bizonyossan azon öreg aszszonytól, . . . hogy ő maga az Hersei
pénze félét adott Jekutiel Abraham nevü Sidonak, négy négyes aranyat,
11 kettős aranyakat, holmi nagy szemü jóféle gyöngyöket, arany fülbe
valókat, meg két vagy négy gyürüket, ismét holmi szkófium varrásokat,
ingre valókat. Hallottam ugyan az öreg aszszonytól, hogy egy zacskóban
feles ezüst pénz volt és Iéllyel az pénzen vaj volt, ugyan azon az hely-
ben is találtuk az fazekat, ahol meg mondotta volt az öreg aszszony.

10. testis honesta foemina Jene Marincza libertini Balomiran Juon
consors, residens in civitate inferiori Carolinensi, annorum errciter 22,
legitime citata, iure iurata, examinata fatetur: Magam is láttam a ka-
mara oldalán a lyukat, melyet a tolvajok csináltak volt.

Die iterum immediata subsequenti sexta videlicet mensis et anni
quae praernissorum in domo praefatae Sophiae Dobra inquisitionem
nostrarn continuavimus.

ll. testis strenuus Judaeus Moyses Lébel ex Compagnia Judaeorum
Carolinae commorantium, annorum circiter 47, ... fatetur: Azt is hal-
lottam, hogy Juda nevü Sido kért Jekutiel Abrahámtól, hogy agjon neki
is abból a pénzből valamit, mert ha nem ad, bé arullya a méltóságos Ca-
marának, de Jékutiel azt felelte, nála nintsen töb nyolcz aranynál, azaz
négy duplás aranynál ...

Tudom, hogy mikor a kamarát felverték egjebb nem maradt egy
10 parantsolatnál, melyet Juda Moyses 10 vagy 11 márjasokon vött meg
és most is nálunk a templomban vagyon. Tudom bizonyossan, hogy mi-
kor még élt Hersel, volt három fazék, melyekben mind arany és ezüst
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penz volt és fellyel vaj volt egy kevess, azonkivül maga mondotta Her-
sel Abrahám hogy vagyon sodratlan selyme öszszeséggel 20 oka., és pap-
lan, egyébb sok portékai is voltak, a bonumi öszszeséggel megértenek
volna circiter 5 vagy hat ezer forintokat pénzel edgyütt.

12. testis strenuus Judaeus Elias Lebel e Compagnia Judaeorum Ca-
rolinensium, annorum circiter 30 ... fatetur: Láttam, hogy az Hersei
szolgája, Herschel Isák az Herschel Abrahám portékai közül el adott
egy aranyon egy mente-forrnát Eliás András nevü Sidonak ... Hallot-
tam, hogy azon vén aszszony, az Hersei Abrahám holta után elásott volt
egy fazék pénzt ...

13. testis strenua Judaea Rebeca Lazari strenui Judaei Isac Hersei
commorantis Carolinae consors, annorum circiter 29,... fatetur: Egy
alkalmatossággal az Jekutiel Abrahám ablakja alatt meg állapodván,
hallám, hogy mondá azon vén aszszony, hogy "Jaj-jaj nekem, jaj; ezen
szavaira kezét is a fejére kapesolván, melyre mondá Jéketiel az öreg
aszszonynak: Halgass, azzal egy ingben az Jékutiel felessége hátra me-
nének az kertben, annak utánna én haza menék, és az uram akkor szol-
gája lévén Jekutielnek, mondván, vallyon mit jajgat a vén aszszony, a
mely Herselnél lakott; arra mondá: Azért jajgat és sir, hogy az Hersei
pénze felét és holmi drága jóféle gyöngyeit, fülbe valóit a kertben elásta
volt egy fazékban, és arra rátalált Jekutiel, a gazdám.

13. testis strenuus Judaeus David Joachim e Compagnia Judaeorum
Carolinensium, annorum circiter 24.

14. testis strenuus Judaeus Isák Frank e Compagnia Judaeorum Ca-
rolinensium, annorum cc. 56.

14. testis Judas Moyses Judaeus strenuus e Compagnia Judaeorum
Carolinensium ... fatetur: Azt bizonyossan tudom, hogy ... ki jöve Ha-
vasföldéből egy Malka nevü leanya Herselnek, és egy öreg aszszony lé-
vén mind holtáig Hersei mellett, attól az Hersei leánya kéré előttem az
attya holmi portékáit, arra a vén asszony azt mondá: Nálam nincsen,
mert én adtam volt a Jekutiel kezében az Hersei penzit: 4 ötös aranyat,
11 kettős aranyakot, item 190 jóféle gyöngyöt, amelynek szeme egyegy
tallért ért, item két gyürüt és két pár fülben valót, de Jekutiel ki nem
adta ... Mikor haza akara menni Havasalföldébe az Herselleánya, mondá:
Hogy itten nem mulat, hanem mind pénz, mind pedig egyéb drága por-
tékák legyenek vagy a kamarájé, vagy pedig a Compániájé, de Jekutiel-
nek ne maradgyanak.

Die immediate subsequenti: septima videlicet mensis et anni prae-
expressorum, in praefata civitate Carolinensi, domoque honestae foemi-
nae Catharinae Gerely prudenti ac circumspecti quondam Martini Bi-
hari civis et inhabitatoris praefatae civitatis Carolinensis relictae viduae,
in contiguitate domorum in publico foro extructarum et situatarum ha-
bita, inquisitionem nostram continuavimus.

15. testis libertinus Balamirán Juón commorans in civitate Caroli-
nensi inferiori, annorum circiter 34.

16. testis libertinus Goszte Petru, e civitate inferioris Carolinensi
commorans, annorum circiter 40.

Die tandem nona, mensis annique praefatorum in specificata domo
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dictae Catherinae Gergely inquisitionem nostrarn iterum continuavimus-
taliter:

17. testis strenuus Judaeus Elias Andras e Compagnia Judaeorum
Carolinensium, annorum 46.... fatetur: Egyebet mondani nem tudok,
hanem hogy ez Hersel Sido szolgájától Isáktól vettem én 14 márjáson
két gyapottal töltött köntöst, mely az meg holt Hersel Sidoé volt, kér-
dettem, hogy hol vötte, ö azt mondotta, hogy Juda Moyses ajándékozta
neki.

18. testis strenuus Judaeus Josef Maje, e Compagnia Judaeorum
Carolinensium, annorum circiter 50.

Cuius quidem praemissae huiusmodi inquisitionis et attestationis
nostrae seriern, prout per nos extitit expedita et peracta, M-ti V-ae C-ae
suo modo sub sigillis et Chyropraphis nostris, fide nostra mediante re-
scripsimus. Eandem de reliquo M-tem V-am S-am quamdiu feliciter vi-
vere valere, glorioseque regnare desiderantes.

Datum in praefata civitate Carolinensi, die sexta Martii, ipso vide-
licet inquisitionis et attestationis nostrae die ultimo, anno praernisso.

Eiusdem M-tis V-ae S-ae humiles perpetuoque fideles
subditi ac servitores:
Franciscus Kiss m. p. alter Franciscus Elekes M-tis V-ae S-ae Can-

cellariae Provincialis Transsilvaniae scriba ac iuratus ad praemissa fide-
liter peragenda specialiter exmissus.

1. melléklet: 1739. IV. 10. Gyulafehérvár.

Isak Hersel, servus defunti Judaei Abraham fatetur, quod vetula
Rifka, quae erat penes defunctum, meliores et pretiosas res ad se acce-
perit et nunquam se exuebat habitans apud Judaeum Jekutiel, ne ad-
verteretur aliquid habere, donec tandem blanditiis alterius foeminae Ju-
daeae, nomine Gittela uxoris Judaei Jekutiel a1lecta se exuit et cum ob-
servasset Gitela, quod habent penes se res pretiosas, illam hecubam ine-
briavit, quia erat irisignis potatrix, et omnes res ab illaaccepit et habet
de praesenti et ex illis aureís etiam illa Jékutiel permutavit, hinc inde,
expost venit filia ipsius defuncti Hersel, et quaesivit hereditatern paren-
tis, sed ab illo Jekutiel nihil potuit praeter unum par inaureum et etiam
hane filiam Judaei hujates epractarunt, item in Valachiam, quae ante
suum discessum cum vetula publice dixit, quod relinquat apud Judaeum
Jékutiel res pretiosas 500 florenorum, quas praefatus Judaeus Jékutiel
et Frank cum sua uxore aceeperant a memorata seneca, quae simul pro-
testabatur, quod potius Fiscus accipiat, quam Jekutiel eonsummat.

Carolinae die 10-a Aprilis 1739.
Coram nobis Francisco Herman

Szebeni requisitore Capituli Albensis m. p.
et Petro Török Regii Fiscalitatis cancellarius m. p.

2. meiléklet:

Chaim Judaeus ex Vallachia oriundus, qui serviret et aritea apud
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defunetum Abraham Hersel, fatetur, quod idem Hersel fuerit in Valla-
ehia dives, sed quod non omnern substantiam secum apportaverít, ve-
rum relíquerit in Va1laehia in monasterío Martsinen; hoc tamen audivit
ab una hecuba Refka nomine, quae erat in domo ipsius defuneti Hersel,
etiam tempore mortis Hersel et ex ore filiae ipsius Hersel, quod ex
substantia ipsius Hersel extat apud Judaeum Jekutiel aliter Siczkin jo-
eulin et margarethae pretiosae praeter proprium cireiter 500 fl. Rhen.
per ipsam heeubam Refka deposito, quae in suo diseessu potestata fuit,
ut potius Camera, quam Frank Isák et Jekutiel Judaei oceupent.

OL. Erd. fiscalis It. VI/B.

529.

1740. II. 28. Erdőd. Károlyi Sándor hároméves bérietre szerződést köt
Lébel Aron mészárossal.

En alabbis irt Nagykárolyi Groff Karolyi Sándor adom tudtara min-
deneknek. valakiknek illik, ez arendatoria levelemnek rendi ben, hogy
mostani Nagy Károlyi mészárosnak Aron Lébel nevü Sidonak, ugyan
Nagy Károlyi joszagomhoz tartozando Majteni varnbeli Kéthid közi és
Hegyalyai bor kortsmakat, nem külömben Nemes Majténi és kis Majteni
bor kortsmakat, ugy az Károlyi meszarszéket, Kaplyanban levő mészár
székkel együtt exarendaltem harom esztendeig, ugy mint a die 1-ma
Marty anni eurrentis 1740 usque ad annum 1743 diem ultimum Feb-
ruarii, ött száz Rhénus forintokban, id est Rf. 500 esztendőnként, harom
esztendőre pedig fogh tartozni ezer ött száz Rh. forintokkal, id est Rf.
1500. Az mely megh irt Majteni Vambeli, Két hid közi és Hegy allyai
bor kortsmákat felül speeifieált meszarszekekkel együtt egen nagy kan-
torok által foIytathattya, de Nagy és Kis Majteni bor korstmakat az
helységek kántorin kivül legyen szabad folytatni. Mely eölt kortsmák-
és meg irt, s Kaplonyi meszarszékeknek eztendőn kent ött száz Rh. fo-
rintokból arendationalis summajat Károlyi számtartómnak, vagy is ki-
nek fogh parancsoltatni, annak kezében angariatim minden fogyatkozás
nélkül tartozik fizetni. E mellett ezen Aron Lebel arendatoromon kivül
megh nevezett helységekben és kortsmákban tartván jóféle alkalmatos
bort, senkinek sem lészen szabad árulni, nem külömben az helység-
belieknek. egy szóval senkinek. Majténban resideaIo Fötisztelendő Plé-
bánus Atyám Uramtól tsak egy itztzet is elhozni, tizenket forint bünte-
tés alatt nem lészen szabad, az mely poenalitas az Urasag reszere fogh
deservialni, Minthogy pedig mostanában az nevezett meszarszekek r082
formában vannak, azokat az Uraság mennél hamaréb reparaltatni fogja.
Azon háztól pedig, a kiben maga lakik az nevezett arendator, semmi
taxaval nem tartozik, ugy tollerantiaval is az mészárszékektül, mivel az
mészárszékek az Uraságé, ugy mellette való szobától is, melyben az veje
lakik, semmi taxaval az Uraságnak nem tartozik, ellenben őis kötelez-
tetikaz Uraság konyháját, ugy az egész várost egességes jó kövér marha

464



hussal tartani és az Udvar számára, ugy az Uraság által lött depututu-
mokra fontyát két-két pénzen, id est a den. 2. mérni, de másnak az em-
litett Udvar és depututumokon kivül senkinek sem tartozik ugy adni,
hanem Szent János napig negy-negy penzen, az után pedig Szent János
naptul fogva Szent Mihály napig három pénzen lesz obligatus, a töb-
bieknek a husnak fontyát mérni. Nem külömben keresztény és ahoz al-
kalmatos tanult meszaros legenyeket tartani, azokkal a marhát levágatni
és az Uraság szükségére a specificalt ött száz Rh. forintokon felül min-
den esztendőre tartozni fogh maga részéről ugya Sido Communitás ré-
széröl az olvasztatlan fagygyuert hat mása idest Centenaria 6 szép fejér
olvasztot fagygyut administrálni, a mikor az Uraság kivanni fogja.
Emellet minden héten egyszer az egész marha bélet az Udvar szüksé-
gére oda adni és ha vendégség avagy egy mas olyan állapot esnék, az
udvarba nyelvet és vesét fogh administralni. Mely kötelességének eleget
tévén én is minden írnpetitorok ellen megh oltalmazom és assistentiaval
lészek. Melynek nagyobb bizonyságára és erejére adtam ezen kezem
irásával es szokot petsétemmel megh erősitetet exarendationalis leve-
lemet.

Datum in castro Erdőd, die 28-va February 1740.

'It")t~ 'iN~'~O:1,::1)t '~ i::1 ::1~~i':1)t 'p:1 O,)t)
OL. Károlyi cs. It. 11. cs. (316-317.)

530.

1740. VI. 20. Nagykároly. A Károlyi-uradalom előtt kötött egyezség
Lázár Josephovics és a zsidó kommunitás között.

Mi alább is megh irtak, mint egy részről Károly Várossában lakozó
Zsidó birák, esküttek és egész Communitás, más részről pediglen Lázár
Josephovics, ugyan Nagykárolyi arendás agyuk tuttára mindeneknek,
az kiknek illik, ezen contractuális levelünknek rendiben, hogy mi az
fellyebb el mult hetekben egymás között öszve háborodván, bizonyos
Károly Fejér Várra irott levelek véget, s más egyébb controversiátus,
és a melly egymás ellen való viszalkodássok hirtelenségből származott
vádolkodássok közöttünk fel forogtanak, amellyeket akartunk az Méltó-
ságos Uraságh dominális szekén törvényessen revideáltatni, de járulván
hozzánk Méltóságos Földös Urunk eö Excellentiája kegyelmes attyai in-
tése, melly mint hogy tiszta igaságon fundáltatott, savalis eö Excellen-
tiája kegyelmessége velünk tapasztaltatott, kivánván is eö Excellentiája
aból származható kölcsigeinket és kárainkat kegyelmessen praeveniálni,
arra való nézve léptünk ezen alább megh irt transactiora megh másol-
hatatlanul, ugy mint:

Először, amelly leveleket Fejér várra mind mi, az egész Communi-
tás, mind pediglen én Lázár Josephovics cumunitásunkban lévő Kis vagy
Askanás Lázár attyánkfia ellen akár in privato, akár in comuni, ugy
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nem külömben akár az Communitás in concreto, akar pedigh valaki in
privata Lazár Josephovics ellen, hasonlo képpen én Lázár Josephovics
az Cumunitás ellen, vagy pedig más ellenis in privato ezen dologhban
irtunk volna, mind azokat praesentibus örökössen revocallyuk, eas-
sallyuk, annihillyajuk és mortificallyuk, ugy hogy senki ezen dolgot
soha egymásnak se elő nem hozza, sem pedig szemire nem veti, sőtt ha
valaki idegen ezen dologhban vala milly praetensiot vagy in concreto az
Cumunitas ellen, vagy pedig valamelyikunk ellen formálandna mint
hogy ez addigh egymás ellen való irkálássink, f'rkálássink nagyobb ré-
szint rancorból és hirtelenségből történtenek, még bizonyságott sem te-
hetünk egymás ellen.

Másodszor, szabad légyen Lázár Josephovics arendátortól minden
ellenzés, háborgatás nélkül mind azoknak, valakiknek tetzik, portekát s
holmi egyet mast vásárolni, azért se a Zsidó biró, se a Cummunitás azo-
kat, az kik ottan vásárolni akarnak, ne inpediállya, vagy ex eo capite
taxajokat, cursusokat ne augeállya, hanem a mint az igassag, s kinek
kinek a magha irtéke hozza magával, a szerint secundum iustam pro-
portionem vetettessék mindenekre a cursus.

Harmadszor, az templomban való járás Lázár Josephovics arendás-
nak az egész Cumunitással közönséges légyen, eöis mind akár melly
Zsidó, maga cultussal oeremoniáit ottan végben vihesse mind eddig, ugy
ez utáni tartozunk néki mindnyájan megh érdemlet becsületét megh
adni, de viszont őis az Cumunitásnak megh érdemlet becsületét tartozik
megh adni.

Negyedszer, Lázár Josephovics az Cumunitásban nem lészen, ha-
nem immediate az Urasághtól és fü tyszteitől fogh depondeálni, s ha
valakinek ellen praetensioja lészen, tartozik azt ottan prosequálni, és
valamint eö néki az Cumunitás semmiben is nem fog parancsolni, ugy
ellenben őis az Cumunitásnak se nem fog parancsolni, se pedig legh kis-
sebb dolgábanis a Zsidóknak nem fogja magát avatni.

Ötödször, ha Lázár Josephovicsnak a Cumunitásbéli akarmelly Zsi-
dóval baja lészen, tartozik azt először a Zsidó birónak meg jelenteni,
Zsidó forumon revidealtatván az dolog, az melly félnek az decisio nem
fog tettzeni, az eddig való urbarialis determinatioja szerint appellallya a
maga causát pro maturiori revisione az Méltóságos Uraságh székére.

Hatodszor, ha Lázár arendator vala melly cumunitasbélő Zsidora ok
nélkül rá támadna és véle veszekedne, tartozik azonnal az alább
irt vinculumott az Méltóságos Urasághnak megh fizetni; szabad lészen
mind mind az által nékie, ha mi törvényes praetensíoji lesznek az Cu-
munitas vagy prívátusok ellen, ugy mint adossághi, és ha valaki ötett
vagy cselédgyét becstelenétené, in sua competentia annak rendi szerint
prosequállni tartozik.

Hetedszer, hogy pedig annál is inkább az veszekedéseknek gyükere
ki irtatassék, se én Lázár Josephovics ne lehessek bizonyságh Abráhani
Beniamin, Sámuel és Aron Léb, Paner Hirsli Jakab ellen, ugy ellenben
ők is, ha en ellenem vádlás tésznek, vádlok lévén, bizonyságok ne accep-
taltassék, hanem masokkal jo és dissinteressatus tanukkal bizonyicsák
vádlásokat, ehez accedál, hogy senkys a Zsidok közül egy más ellen se
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titkon, se nyilván hamissan ne vádaskodgyék, hogy ha pedigh valaki
akar in comuni, akar in privato valakit hamissan bé vádolni comperiál-
tatik, azonnal az megh irt vinculumot az uraságh számára tartozik megh
adni.

Nyolcadszor, az biró s esküdtek választássa minden esztendőben az
Cumunitás votuma szerént légyen, az biró Cumunitás közül valasztas-
sék, ugy az papnak, mesternek választássa is Cumunitásson állyon, a
mint a Méltóságos Urasághtól ki van adva.

Kilencedszer, Lazar arendátornak tartozunk hust, bort és egyébb
zsidó eszközoket mind másnak akarmelyikunknek penzen adni.

Tizedszer, ha valamelly idegen vagy csak Károlyon kivül lakozó
zsidonak az maga libat terméssin kivül, ezen Károlyban livő zsidó Cu-
munitásbeli valamelly zsidó ellen panasza vagy akármi nevel nevezhető
praetensioja volna, és az utanis akkarmikor lehetne, tehát Lazar aren-
dátornak ne legyen szabad semmiképpen az ollyatén idegen zsidoknak
dolgát, tülük contraetust extrahalván,az ide való zsidók ellen follytatni,
hanem az ollyatén idegen zsidók magok személlyek szerent, vagyis más
plenipotentiariusok által follytassák magok dolgokat.

Tizenegyedszer. Mint hogy kegyelmességebül az békesség kozottünk
mindenféle veszekedésseknek el temetessével fel álétatott, tartozik Lá-
zár árendátor Áron zsidó mészáros vinculumát, melly kezinél vagyon
ki adni s azon dologhis ezen contractusban és vinculumban fog értétetni,
ugy ezen transactioban az aszszony rendek is bé foglaltatnak s őkis a 10-
csogásnak, fecsegésnek békét hadgyanak.

Utolszor. Hogy pedig ezeknek annál nagyon allandosága, erőssege
lehessen, cassalunk és annihilalunk mind két részről eddig közöttünk
Jött vinculumokat, contraversiákat s haragot, ujra kötelezzük magunkat
arra, hogy ha valaki közülünk ezen transactiokat akar in communi, akár
in privato csak legh kissebb czékelyjébenis megh nem álanánk, vagy
quoquo modo violálnánk, tehát, toties quoties az cselekszünk, szabad lé-
gyen a Méltóságos Uraságh rajtunk száz arany vinculumot azonnal és
minden engedelem nélkül megh venni. Mellynek bizonyságára proscri-
báljuk és pecsétunkel erőséttyük az Méltóságos Uraságh szeki előtt ezen
transactionalos levelünket.

Actum in castro N. Károly, die 20-a mensis Juny, 1740.

P. H. Coram me J. Dominii Nagy Karoliensi
Causarum praeside J osepho Sőter

P. H. Coram me Alexandro Gáspár eiusdem Dominii fiscalis.
P. H. Coram me Francisco Fekete íurassore.
P. H. Coram me Stephan o Málik iurassore.
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OL. Károlyi cs. lt. 11. cs. (305-306,)

531.

1740. VI. 20. Nagy'károly. Josephovics Lázár kibékülése Askanás
Lázárral.

Mi Lázár Josephovics egy részről, más részről pediglen Kis alias
Askánás Lazár Károly várossában lakozó Sidok, adjuk tudtara minde-
neknek, valakiknek illik, hogy mi felyeb elmult hetekben egymás kö-
zött öszve háborodván, némely helyeken egymást haragbul és balul be-
vádoltuk, jelesül pediglen Károly Fejér várra egymás ellen holmi hely-
telen leveleket is irtunk. Mely cselekedetunket idő közben meg bánván,
minthogy maskint is azon egymás ellen tett vádaskodásban semmi valo-
ság nincsen, mind azon okbul tehát, mind pedig becsölletes uri emberek
intésére, azon egymás között tett bal vádaskodásokról le mondunk,
mind azon leveleket, mellyeket egymás ellen titkon vagy nyilván vala-
kinek s valahová irtunk s az által vagy jószágunkban egymást károsi-
tani, vagy pedig személyünkben becsteleniteni kivántuk volna, mind
azokat praesentibus örökösen revocállyuk, annihilallyuk és mortificály-
lyuk, ugy hogy, ha ezen dolog valamely idegen vagy harmadik által va-
laha elő fordítatnék, mivel eddig való cselekedetünk csak haragból s
irigységből történt, egymás ellen se bizonyságok ne lehessünk, se pedig-
len utat alkalmatosságot s kölcséget ezen helytelenségeknek resuscita-
ticjára valakinek ne nyújthassuk, hanem félre tévén közöttünk, eddig
vigeáló mindennemü irigységet, t.artozunk egymást megbecsölní, egy-
mástól jó harmoniában élni, és se titkon, se nyilván egymást hamisan
nem vádollyuk, és soha legkisebbenis egymásnak nem vétünk s ellenére
nem járunk. Pro uberiori provocálván magunkat és egesz Sido Commu-
nitassal lett transactionkra, s mind ezeknek szentül és meg másolhatat-
lanul minden cikkéjében és részében leendő observatiojára azon Com-
munitással subsequált transactionkban foglalt cautio száz arany és vin-
culum alatt toties quoties praesentibus obligallyuk magunkat.
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Melynek erősségére és nagyubb állanduságára egymást megkövet-
vén, adjuk ezen kezünk irásával es szokott pecsétünkkel meg erőssitett
transactionalis levelünket.

Actum in Castro N. Károly, die 20-ma mensis Juny 1740.

Tempore comportationis cum reliquis
exemplaribus in Sede Dominali Nagy
Karoliensi factae, correctae praesen-
tes in vocibus supra lineam explana-
tis: Száz Arany, per me praesidem.
m. p.
P. H. Coram me J. Dominii Nagy

Karoliensis causarum praesi-
de Josepho Sótér m. p.

P. H. Coram me Alexandro Gaspár
J. Dominii N. Karollyiensis

Fiscali m. p.
P. H. Coram me Francisco Fekete

iurassore m. p.
P. H. Coram me Stephano Málik

iurassore m. p.
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OL. Károlyi cs. It. 11. cs. (304-305.)

532.

1740. X. 23. Nagykároly. Károlyi Sándor és Lázár Josephovics közti, az
uradalmi ital mérésre vonatkozó szerződés.

Én Nagykárolyi Groff Károlyi Sándor, Erdődi és Csongrádi Domi-
niumoknak Örökös Ura, Fölséghes Urunk eö Főlséghe Actualis Intimus
és a Fölséghes Helytartó Királyi Tanácsnak Consiliariussa, Cavalleriá-
jának Generalissa, Egy Magyar Lovas Regementyének Colonellussa,
ezen Nemes Magyarhaza Provincialis Commisaríatusságának Directora
és Nemes Szathmár Varmegyenek Feö Ispannya, adom tuttára minde-
neknek, valakiknek illik ezen arendationalis levelemnek rendiben, hogy
tapasztaiván s considerálván Lazar Josephovics itt lakoss Zsidonak 11
esztendőtül fogva, ezen Karolyi J oszagomban lévélt arendátorságának
ideje alatt, mind az megh alkut arendanak üdörül üdöre hiba nélkül lett
befizetésében ugy egyebbkéntis punctualitássát és hozzam való igassa-
ghat s - maga kötelességének rendes vigbe vitelit maga annuentiaja-
bul is, emlitett Lasar Josephovicsnak egyetlen adato infrascripto, ugy-
mint és levő uj esztendőtül fogva más uj esztendő napigh itten Károly-
ban hajduvarosi Piaczuczoj és' Nagy uczai, nem külömben Károlyhoz
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tartozando Mező Petriben, Hidei pusztámon, Fényi liget szélen és Mér-
ges Hidgyánállevő bor korcsmaimnak folytatását és haszna vételit, ezer
négyszáz id est 1400 Rhenenses forintokban az alább megh irt conditiok-
kal és additiokkal :

Primo. Emlitett Lazar Josephovics arendátoron kivül senkinek más-
nak praemittalt korcsmáimon az idő alatt bort árultatni szabad nem lé-
szen, kivevén a szokott törvényes kántort, melly az helységbéliektűl ell
nem vétethetik, hanem a Fényi erdő szélén, Mérges hidgyanal és Hidei
pusztamon levő bor korcsmákat (ottan helységek nem lévén, ugy és Ka-
rolyi magamnak reselvált edgyik korcsmámat) egész esztendő által foly-
tathassa és mostani szük- s dragha bor idején mih sertis arultathasson
rajtok.

Secundo. Megh engettetik nekie Karolyban folyó korcsmaim mellet
heti vasarok és sokadalmok alkalmatossoghavalis bort, miz sert és ha ki-
vánni fogja, azon vasari alkalmatossagokon (mivel a ser és palyinka
arendatorok contractusában nem foglaltatik) szabad sertis arultatni.

Tertio. Szabad lészen mindazon által mind keresztényeknek, mind
zsidoknak a bort a vására be hozni, s azokat hordo számra distrahalni,
itteze számra penigh valamint eddigh, ugy az utánis sub poena flor. 12
tiltatik és inhibealtatik, máskent ha kik attentalnak itcze számra distra-
halni, a megh irt paenalitasnak ugy az hitelben ki adando bor aranakis
desumptiojara assistentiát s - hajdukat tartoznak emlitett tiszteim em-
litett árendátornak adni, mely büntetésnek tertialitassa az arendatoré,
kétt risze pedig az Uraságé liszen.

Quarto. Mind az varosbari be hozando hordós boroknak, mind az
Piaez-utczay és Hajdu varosi, nem külömben Teremi kantoroknak
praeemptioja utannam mindgyart és mindenek előtt emlitett arendatort
illeti.

Quinto. Mező Petriis a ser és pályinka arendatorok contractussabul
excludiáltatott, azert sokszor irt Lazar Josephovicsnak megh engettetik
azis, hogy Mező Petriben palyinkat főzethessen ás arultathasson.

Sexto. Ámbár a kóser bor korcsmát is kivántam volna többivel
edgyütt emlitett Lazar Josephovicsnak exarendalni, de mivel a több zsi-
doknak izetlenségeket és kedvtelensegeket azzalis kivannya magatul el
távoztatni, ezért megengettetík, hogy kóser bort mind az zsido Comuni-
tas, mind pedigh maga Lazar arultathasson, de senkinek maga italára
hordós bort tartani, annyival inkabb Lazar arendátor kósser korcsmaja-
rul a zsidokat el tiltani 24 forint büntetés alatt szabad nem lészen.

Septimo. Tartozik Lazár Josephovics arendatorom minden fellyebb
irt korcsmaim el kelendő boroknak a seprejét, a kóser bor seprejéri ki-
vül, a serr és palyinka arendatoroknak velek valo vegezisem szerent
adni s administrálni, semmiben az eö coritractusoknak nem praejudi-
calni.

Octavo. Ezen felül tartozik az felilyebb irt 1400 Rhenus forint aren-
datjonalis summat felül denotalt esztendőnek el folyása alatt énnekem,
vagy az kinek parancsoltatrii fogh, a praemittált contraveníenseken de-
sumalando paenalitasnak angariatim le fizetni s - fideliter consignalni.

Melly praemittált punctumoknak szentül és hiba nelkül való megh
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allásara, va1:am:inten részemrül, ugy eőis magba részérül köteleztetvén,
annak erőssigére adom ezen kezem irasával és saját pecsitemmel megh
erősitetett levelemet.

Datum in castro N. Károly die 23. 8-bris 1740.

OL. Károlyi cs. It. ll. cs. (314-315.)

533.

1740. X. 25. Nagykárolyi zsidóság összeírása.
Anno 1740 die 25 mensis Octobris Nagy Karoly varossaban lett ál-

talanos az egész Sidoságnak conscriptioja. Elsőben következnek azon Si-
doknak nevei, kik az Comunitás házaikban laknak, kik az Méltóságos
Urasághnak. conventionaliter füzetni annuatim tartoznak három száz
öttven Rhenus forintokat, id est nro f. Rh. 350.

Házaknak descriptioja

1-0 Pápay Paálné háza teleke mellett
ell kezdvén, az első szobában lakik
az veres Sido

2-o Az mellette való szobában, az Sina-
gogájokon tul

3-o Következik az sinagogájok
4-o Az Sinagogán innend való harmadik

szobában
Azon házban lakott Jákov Mihálo-
vics, kinek özvegye ámbár Kiss Lá-
zárnál, mostan sellérsegben lakik,
mind az által az Comunitás közé
tartozik

5-o A mellett való 4-dik szobában

6-to a mellett való 5-dik szobában

7-mo a mellett való 6-dik szobában

8-mo az szegleten lévő 7-dik szobában

9-mo ez után következő 8-ik szobában

10 -mo Emellett 9-dik szobában

Sidok nevei Nro.

Ábrahám Isák háza
fiával Isákkal 2

Moyses Nátán
Eliás HerslI 2

Ancsél Israel
Isak HerslI
Markus Lengyel 3

Mihálovics Isak
özvegye 1
Sidó mester 1
Herss Sándor 1
Adám Lébel, ennek a
fia Adám és veje Ab-
rahám Jónás külön
kenyeresek 3
Jakob Simon
Káin Hersll 2
Kopasz Sámuel Adám
házas fiával Adámal
kenyeres 2
Moyses Isak
Samuel Keimb 2
Natan Hersl
Ancsel Subon
Ancsél Jónás özvegye 3
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Házaknak descriptioja

ll-mo e mellett lévő 10-dik és végső szo-
bában

NB. A Sido Pap háza, melyben mostan
két Sido lakik interimaliter, mely-
lyek Berébül contumacia tartással
jöttek bé, Jónás és Jákob nevüek.

12-0 az mostani Sido biro Jákob Hersl
háza mellett lévő comunitás házá-
ban, az egyik szobában

13-0 az mellett lévő szobában

Sido comunitás summaja

Sidok nevei Nro.

Paur Lazar Jósef
Simon Jákob 2

Pinkész Jerohán
Nátán Aron 3
Hersl Sámson
Jeruhin Jóseff
Sullin Salamon 2

29-350 RL

Következnek az taxás Sidók, nevezetesen kik annuatim fizetnek

J osephovics Nagy Lázár propter
arendam bátyátul és Görög György há-
zátul 1

Item azon Báttyátul es ex funda-
mentod Méltóságos Uraságh kegyes an-
nuentiajábul égetett téglábul épített há-
zatul, fogh füzetni annuatim

Kis Lázár András társaival propter
arendam az fent irt Görög házátul 1

Maga házátul Kis Lázár sógorával
Simon Jákobbal 2

Jákob Hersll Sidó biro az ócska há-
zátul 1

idem azon ócska háza mellett ex
fundamento a Mts. Uraság által égetett
és nyers téglábul ujonnand fel épített
házátul és boltjátul hat körmöczi ara-
nyat, mely tészen

Salamon Abrahám fiával Abrahám
Salamonnal, mely az Csiszár István há-
za mellett lakik, Asztalos Mihály háza
felében 2

Hersll Joll, ki az Csiszár István há-
zának általi ellenében az Lőrincz Ko-
vács háza felében lakik 1

Jónás Lázár azon soros Németh
Varga házát az idén megvevén 1

Isák Fülep azon soron Frank Szücs
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Nro 1740 fizetett 1741 fizet

f. Rh. x. f. Rh. x..
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házát az idén vötte megh 1
Hersll Ábrahám Simon Sido öttvös-

sel, azon házban laknak, mely az ser-
házhoz legközelebb épitetett az Mts.
Uraságh 2

Ábrahám Moysesnek háza a mellett
következik, mellyet a Mts. Urasagh épí-
tett, ki is, mivel hogy éjeli nappali
strása semmit nem füzett, valameddig
azon szolgálatban lészen, ell hagyván
szolgálattyát, fogh fizetni annue p f. R 4.

Moyses Salamon, Jákob Simrinek
az meg vet ház mellett lévő uj házban
lakik, mellyet az idén épitett 1

Farkas Mihály Erdődy arendas háza 1
Hersl nevü törpe Sido mester, mely

az idén az comunitás kisebb házan in-
nend, egy uj házat épitett Mts. Urasagh
annuentiajábul 1

Markus Sido régi mészáros, az fely-
lyeb irt ház mellett való kis házban
lakik 1

Hersll Jákób az Mts. Urasagh há-
zánál lakik, azon sor háznak első szobá-
jában, mely az mészárszékig tart 1

Abrahám Pauer, fiával Samuellal
az másik szobában lakik 2

Hersll Moyses az 3-dik szobában
lakik 1

Következik az mészárszék és Aron
Lébel mészáros árendánsnak háza, mely
az vejivel lakik egy kenyéren és vi
arendae házátul, még árendája tart,
taxát nem ad mostanság

Nátán Benedek, ez az mészáros há-
zán tul való és végső szobában lakik 1

Egy özvegy zsidó papné, mely az
Eördög szabónál egy kis szobában lakik,
ki is meddig az nagy szobában lakott, 1
fizetett

minthogy az kisebb szobában lakik -
Moyses nevü Sido, alias Kis Moy-

ses, mely az idén a Mts. Uraság annuen-
tiajábul az Kis Lázár háza mellett egy
uj házat épített az Kiss oczában 1

In anno 1741 fizet
1740 fizetett 1741 fizet
f. Rh. x. f. Rh. x.
- - 5 -

Nro

12 -

4 12

12 27

12 27

12 27

12 -

6

12 -

4 12
6

4 12

4 12

12 36

12 36

12 36

12 36

4

6
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In anno 1741 fizet
Nro 1740 fizetett 1741 fizet

f. Rh. x. f. Rh. x.
Báreh Ruben futosó birájok az Si-

doknak, ez is az fellyeb irt uj ház mel-
lett az Kiss uczában egy kis házatt épí-
tett az Mts. Urasagh annuentiajábul 1---------------------------

Summa taxalistarum et taxae 24

Következnek az sellér Sidók, neve-
zetessen, mellyek az taxás Sidóknál lak-
nak és semmi fixumot az Mts. Uraság-
nak nem adtanak, mind eddig, hanem
azokat és az kommunitást mongzák(!),
hogy segétették, holott azok eddig is
vnitást mongyák, hogy segétették, holott
azok eddig is vi contractus. cum com-
munitate Judaeorum initi, ugy urasag-
nak igyessen füzetni tartoznak volna,
nem az comunitas, a taxások magok fa-
jedelmire, mint hogy csak az comunitas
házaiban lehet vala filléreket tartani, s
- nem az taxásoknak maguk subleva-
minennyére, azért ennek utána azok e
szerént fogh fizetni

Judás Jakab, mely az Görög háza
felénél Nagy Lázár részére sert árult 1

Jóseff Sidó Jakel szabó, mely az
Hersll Jákob Sidó birónál lakik 1

Jelik Salamon, mely most az HersIl
Abrahámnál lakik 1

Lébel Dávid és Lengyel Salamon,
ezek az Sidó stásának házánál lakik 2

Jakob Szimon Moyses Salamonnál
lakik 1

Salamon Lébel, mely Hersl J ákob-
nál lakik 1

Farkas Isák, me1y az Kiss Moyses-
nállakik 1

Salamon Lébel, a ki Kis Lázárnál
lakik 1

Következnek azoknak nevei, kik
mint amot, az városon sellérségben lak-
nak, Sidók:

Isák, az öreg Sido Szabó, mely az
vejivel Abrahám Herslivel Király Ist-
ván szakácsnál lakik, az ócska házban 2
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Éliás Dávid, Papay Paálné házában
lakik

Abrahám Isák Csépfel Antalnál
lakik

Salamon nevü Sidó, egy kis házban
az Márkus Sidó mellet lakik

Fóli nevü Sidó, Marsalliénál lakik;
ezen megnevezett kétt Sidok, auxilio re-
liquorum életeket sustentállyák ..__

Summa inquilinorum Judaeorum
et taxae 13

1 2

1 2

26

Nro
In anno 1741 fizet
1740 fizetett 1741 fizet
f. Rh. x. f. Rh. x.

Extractussa ezen munkának
Comunitásnak annualis censusa 29 350 350
Taxások annualis taxájok 24 193 30 269 24
Sellerek annualis taxajok 13 26-------~------"._-

Summa universalis 66 540 30 645 24
NB. Az Sidosag comunitasa ezen

felül ad M. Urasagnak annue az Sido
birók electiojaert, tizenkét körmöczi
aranyakat. mely tészen

Item Kis Lázárék az Sirkay vám
arendájaért

Sido meszáros arendaja

Summa universalis

50

2000
500

3195 24
OL. Károlyi·cs. It. 11. cs. t312-313.)

534.
1743. Az Oroszvár-i uradalomhoz tartozó Lengyel-i udvarházban lakó

zsidók jegyzéke.

In curia Lengyelíana, in parte superiori adinveniuntur in curia cubicula
no. 2.

In colonicali sessione ibidem opilio.
Judaei inhabitabant cubicula no. 3.
Item Sinagoga Judaica et macellum.
In parte inferiori cubicula, in quibus Judaei inhabitabunt, no. 8.
Item diversorium et fornix no. 1.

OL. Zichy zsélyí It. f. 20. et B. no, 8.
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535.

1760. április 2. Sopron. Coreos Benjamin római zsidó Sopronban végren-
delkezik és úgy intézkedik, hogya sopronkeresztúri zsidó temetőben te-
messék el. Roboneon. háza volt és ugyanott bérelte a vámot és a dohány-
jövedéket, míg Triestben két ládában selyemszövetet tartott. Altalános
örököseivé a nővérét, Olimpiát és két unokaöccsét, Coreos Tranquillust

és Ascarelly Tranquillus Ráfaelt tette meg.

Nachdeme ich Benjamin Coreos von Romm mit embsigen betrach-
ten zu gemüth geführet, was unglückseeligen und unversehenen urifal-
len des menschen leben unterworfen, was gestalten auch die tage des
menschlichen lebens unversehend vorbey gehen, dannenhero der
mensch nicht gewissers, alss den todt zu erwarthen hat, derowegen ob-
wohlen schwaches leibes, jedoch guten sinnen, damit nach meinem todt
zwischen meinen érben oder erbnehmern meines wenigen vermögens
halber kein zwytrag geschehen möge, hab ich mein gegenwartigés testa-
ment ungezwungen einrichten wollen, wie dann auch hiemit solches auf
das allerkráftigste erkannt von allen seyn mag, verordne, setze und tes-
tire, wie folget.

Erstlich befehle meine arme seele dem Gott Israel, meinen todten
cörper aber der erden, wovon er herkomme, damit derselbe jüdischen
gebrauch nach zur erden bestattet werde, dahero soll mein todter cörper
nacher Creütz abgeführet und aldorten der löblichen confraternitet ein-
gehendiget werden, wovor der aldasig löblichen confraternitet zwölff
species ducaten vermache umb sowohl den cörper der erden zu bestat-
ten, wie auch vor meine arme seele zu betten und das gantze jahr hin-
durch ein luminari gebrennet zu werden.

Andertens dem fisco dieser königlichen freystatt Oedenburg zwey
kayserlichen ducaten.

Drittens will ich alhier zu einer ewigen gedáchtnuss herrn Petro
Hofer burgern und materialist en alhier zwey goldene ring verschaffet
haben, allwo an einem ihro majesteten Francisci primi und Mariae The-
resiae bordree gemahlen seynd, der andere mit neün diamenten ein-
gefasset.

Vierdtens herrn Petro Zanelly des ausseren rathsverwandten alhier
ingleichen einen goldenen mit carniol befasten ring.

Fünfftens nicht minder herrn Ignatio Pöckh nebst bey mir haberide
sakhuhr einem mit blauen türkischen stein und sechs diamanten in gold
befasten ring.

Sechstens alle meine in Romm habende mobilia will ich durch
meine zu end gesetzte universal-erben verkauffet haben und der alda-
sigen in Rom Castellianischen schull, alss ein pium legatum das heraus-
spriessendes geld verschaffe, damit vor meine arme seele gebettet wird.

Siebendens titl. herrn inspectori honorum excellentissimi domini
comitis palatini regni Hungariae vermache dasjenige geld, welches er
wegen verkaufften silber eingenohmen, damit mein letzter willen billi-
gen effect bekomme und mein in Rechnitz habendes hauss sambt übri-
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gen faculteten richtig und áldortigen gebrauch nach verkauffet möchte
werden und sodann das herausskommendes geld meinen bestellten exe-
cutoribus testamenti einzuhandigen, welche meinen bestellten univer-
sal-erben nacher Rom mittelst herm Marco Levi in Triest abschicken
sollen, dahero

Achtens sollen executores testamenti nebst Josephum Abbeneim
rabbiner von Trevitsch in Mayrn die hierunten angesetzte und von mir
ordentlich darzu erbetene zeügen, alss Petrus Zanelly, Ignatius Pöckh
et Petrus Höfer erkennet werden, denen nebst gewöhnlichen diurnum
alle unkosten, so bey verkauffung meiner faculteten erreigen. bonificiret
werden.

Neüntens will ich alss universal-erben bestellet haben meine liebe
schwester Olympia, meines bruders sohn Tranquillum Corcos,dann auch
meiner schwester sohn Tranquillum Raphael Ascarelly, deme jedoch
voraus die zu Triest bey Marco Levi juden und kauffman zwey ver-
schlossene trugen, in denen unterschiedliche seydenwaaren begriffen
seynd, alss ein legatum verschaffe, das übrige gantzliches vermögen un-
ter ihnen gleichen theils auszutheillen, auch alle proventen sowohl aus
der zu Rechnitz bey dem löblichen dominio contrahirte tabacc und mauth
arenda herauskommende, alss auch aus denen verkauffenden mobilien
nach verflüssung aber deren contrahirten arendae jahren, will ich auch
diejenige florin 65, welche bey dem Elia Meyer Leben in Rechnitz, alss
ein antecipata cautela eingelegt habe, mein universal-erben heimzufal-
len, doch aber meinem bey mir habenden bedienten Vitaliano wegen
erzeügten getreüen diensten sowohl in gehabten meiner schwaren
kranckheiten, alss auch sonsten nebst seinen gebührenden lohn zwöllff
ducaten, wie auch alhier habende leibs-kleydungen ohne der weiss
wasch und samettene vesti.

Zehendens Johanni Fabris bedienten bey herrn Peter Hofer ver-
schaffe mein blauen winterpeltz.

Letzten und schlüsslieh denen herren testamentariis yor ihre grosse
bemühungen einemjeden sechs Cramnitzer ducaten, welehe, alss auch
andere legaten von denen fünffundachtzig bey mir habenden ducaten
sambt anderen verursachten unkosten, alss herr doctor, herr apóthecker
etc. voraus bezahlet werden sollen.

Zu mehrere glaubwürdigkeit dessen hab ich disen mein letzten wil-
len in beyseyn der hierzu erbettenen herrn zeügen, alss herren Petr um
Zanelly, Ignatium Pöckh et Petrum Höfer, alle drey burgern dieser kö-
niglichen freystatt Öedenburg mit eigner hand unterschriben und ge-
wöhnlichen insigeln bekrafftiget,

Signetum Öedenburg, den 2-ten Aprill 1760.

P. H.
P. H.
P. H.
P. H.

Beniamin Coreos m. p.
Peter Zanelly als erbetener zeüg.
Ignatius Pöckh qua requisitus testes.
Peter Hofer alss erbetener zeüg.
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Soproni városi levéltár, Végrendéletek Lad. C. fasc. 2. nr. 32.
Ivrétű papiros vízjegy nélkül" az aláírások mellett vörös viaszba nyomott

négy gyűrűspecséttel.
E végrendelet papírborítékba volt zárva, melyet a belső oldalán két, rníg a

külső oldalán három, vörös viaszba nyomott gyűrűspecsét zárt le.
A boríték külső oldalán egykorú írással. ez olvasható: Letzter willen Benja-

min Coreos de dato 2-ten ApriU 1760. Praesentiert 16-ten Aprill760.
A soproni városi levéltár sok ezer végrendelete között ez az egyetlen zsidó-

tóI származó végrendelet, már ezért is, de tartalma miatt is érdemesnek ítéltük
közölni.
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MUTATOK





I. NÉVM UTATO-IN DEX NOMIN UM

A zárójelben álló számok évszámok, melyek az oklevél keltét jelzik. A zárójel
nélküli számok az oklevelek sorszámai.

Rövidítések: A. A. = Alsó Ausztria. csn. = családnév. hn. = helynév. m. =
rnegye, 1.= lásd.

Abbeneim József trebit-
schi rabbi Morvaor-
szagban (1760) 535.

Abraim budai zsidó
(1573) 244.

- török zsidó (1571) 244.
Aichinger János pozso-

nyi polgár (1520) 135.
Ainweig Lénárd soproni

tanácsos (1446) 43. -
neje: Margit, Gutai
György soproni pol-
gár özvegye (1447) 45.

Alaghi csn, (1609) 292.
Albert király özvegye:

Erzsébet 1. ott!
- királvnőí pincemes-

ter (1526) 169.
- prépost 1. Peregí Al-

bert
Aman János pozsonyi

polgár és ács (1515)
127.

anabaptisták (1623) 319.
Ancsél Izrael nagykáro-

lyi zsidó (1740) 533.
- Jónás nagykárolyi

zsidó özvegye (740)
533.

- Subon nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

András fiai: János és
András vasvári lako-
sok (1323) 2.

- marcheggi zsidó
(1612) 298. - (1614)
305., 306.

- mester (1264) 1.
- Sándor zsidó (1618)

315.
Andrási csn. (1724) 463.

:11 Z6idó oldevéltár vm.

Angyal Péter gyulafe-
hérvári főbíró (1739)
528.

Anselmus Ephorinus
zsidó orvos (1554) 247.

Antalfy János (1727) 481.
Apafy Mihály erdélyi

fejedelem (1673) 360.
Apáti Adám erdélyi íté-

lőszéki jegyző (1738)
522.

Apor István gróf (1702)
409.

Aranyasi László (1690)
274.

Arnold mester (1264) 1.
Arszlán budai zsidó

(157l) 244.
- török zsidó (1551)

244.
Ascarelly Tranquillus

Ráfael római zsidó
(1760) 535.

Ascher, másként Ka-
scháriel bécsújhelyl
zsidó (1485) 6G.

Askanás vagy Kis Lázár
nagykárolyizsidó
(1740) 530., 531.

Asser zsidó (1602) 278.,
279. - ifjabb (1614)
307.

Aszaj török zsidó (1551)
244.

asztaIos (1735) 513.
Asztalos Mihály nagyká-

rolyi lakos (1740) 533.
AtaIa török zsidó (1580)

244.

Auer Jakab pozsonyi
belső tanácsos (1603)
281.

Asmel (Azel) pozsonyi
zsidó (1450) 46. -
(1451) 48. ~ (1452) 49.

Abrahám zsidó (1686)
373. - Köphlein veje
(1446) 43.

- bécsi zsidó (1616) 310.
- bécsújhelyi zsidó és

neje, néhai Plumleín
(1497) 77., 79.

- budai zsidó (1581)
265. - (1619) 317.

- marburgi zsidó fia
Lebel bécsújhelyi zsi-
dó (1471) 63.

- nagyszombati zsidó
(1494) 74. - (1522)
148. - (1537) 215.

- sasvári zsidó (1716)
426.

- törők zsidó (1550) 244.
- Adám zsidó (1726)

477.
- Dávid sasvári zsidó

(1716) 426. - (1717)
439.

- Izsák és József nagy-
károlyi zsidók (1723)
456.

- Izsáknagykárolyi
zsidó és fia Izsák
(1740) 533.

- Jakab szenlcí zsidó
(1716) 426.

- Jónás nagykárolyi
zsidó, Adám Lebel
veje (1740) 533.
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Ab1'a.hám József gyula-
fehérvári zsidó (1735)
515

- Márkus zsidó (1726)
477.

- Mózes nagykároly!
zsidó (1740) 533.

- Náthán gyulafehér-
vári zsidó (1735) 515.

- Salamon zsidó (1646)
331., nagykárolyi zsi-
dó (1740) 533.

- Zakariás gyulafehér-
vári zsidó (1735) 515.
- (1738) 522.

•- Acs Miklós (1725) 465/b.
Adám Lebel nagykáro-

ly! zsidó és fia Ádám
(1740) 533. - Veje 1.
Ábrahám Jónás.

- Salamon zsidó (1726)
477.

- Sámuel zsidó rabbi
(1726) 477.

Aron lengyel zsidó (1730)
492.

- pozsonyi zsidó (1463)
60.

- Lebel nagykároly!
zsidó (1740) 533_

Baba Rifka zsidónó
(1738) 522. -- (1739)
528.

Badda Gábor (1724) 462.
-- (1734) 503., 509. --
-- (1735) 513. - (1736)
517.

- Károly (1725) 467.
Bagody Péter (1520) 156.
Balázs (1604) 285.
- váci püspök (1559)

252.
Balltngh János (1636)

324.
Balogh Erzsébet 1. Ká-

dár István.
Balomiran Juan gyula-

fehérvári lakos neje:
Jene Marinca (1739)
528.

BarMly Jeremiás (1619)
317.

Barkovfts Herzi József
zsidó (1727) 479.

Barkóczy csn, (1699) 402.
- K.risztina grófnó

(1723) 453. -- (1724)
4')9.

Barthakovith Péter (1605)
~88.
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Boruch zsidó (1552) 245.
- (1561) 258.

- Salamon zsidó (1726)
477.

Batthany esn. (1554) 246.
-- Benedek budai vár-

nagy (1518) 132. --
kir. kincstárnok (1520)
135., 156.

- Eleonóra 1. Esterhá-
zy László.

-- Ferene (1559) 253. -
(1690) 380.

Baziní és Szentgyörgyi
grófok (1519) 133. --
(1529) 180., 181., 183.

- Farkas gróf (1523)
149., 152.

-- Ferenc gróf (1518)
130. -- (1522) 146.

-- Péter gróf (1506) 107.
-- Simon gróf (1487) 67.
-- Tamás gróf kír. tár-

nokrnester (1382) 7.,
8.

Bálint (1500) 92.
- diák (1619) 317.
Bánffy György gróf

(1702) 409.
- István János (1554)

246.
Bánhorvátí Ferenc gyu-

lafehérvári esküdt
(1738) 522.

Bányai István gyulafe-
hérváli esküdt (1739)
528.

Báreh Ruben nagykáro-
lyi zsidó (1740) 533.

Báthory esn. (1559) 251.
-- llndrás (1529) 186.
-- István nádor és te-

mesi főispán (1522)
141. - kír, helytartó
(1529) 180. -- esküvő-
je (1523) 150.

-- lengyel kí ráíly (1576)
264.

- Péter (1724) 462.
Beczei Mátvás győri la-

kos (1681) 359.
Behem Bernát karnara-

gróf (1525) 159., 161.
162.

- Jakab trencsén! zsidó
(1522) 145.

Benesik esn. (1717) 439.
Benedek kremsierí zsidó

(1603) 281.
-- prépost (1264) 1.

Benes strázsnícaí zsidó
(1521) 139.

Beníam Ábrahám gyula-
fehérvári zsidó (1735)
515.

Beniczkll esn. (1717) 446.
Benjamin Ábrahám

nagykároly! zsidó
(1740) 530.

-- Dávid gyulafehérvá-
ri zsidó (1735) 515. --
(1738) 522. -- (1739)
528.

-- Mózes szeníci zsidó
(1716) 426.

Berancko (Petrowítzí)
Izidor (1525) 158.

Berzéthe (Monostori)
Miklós mester és ne-
je: Anna, Jakab po-
zsonyi városbíró lá-
nya (1382) 7. -- (1397)
9. 10., ll.

Bertalan herceg (1514)
126.

-- oorsmonostori apát
(1446) 43.

-- nagyszombat! szűcs
(1541) 232.

Bertalanffy György
nagyszombati ügyész
(1727) 483.

Besicei Vid vöröskőí of-
ficiális (1507) 109.

Bethlen Gábor erdélyi
fejedelem (1623) 319.
-- néhai (1713) 414.

-- József gróf, márma-
rosi főispán (1730)
492.

- Miklós gróf (1702)
409.

Betlehem Izsák Benedek
zsidó (1683) 370.

Bihari Márton gyulafe-
hérvári polgár neje:
Gergely Katalin
(1739) 528.

Binrier soproni polgár
(1605) 287.

Biró István gyulafehér-
vári főbíró (1738) 522.

Birsko Lórincz pozsonyi
polgár és kalaposmes-
ter (1603) 282., 283. --
özvegye (1612) 304.

BUto Gergely (1717) 432.
Blahó György és fia

András, dejtei jobbá-
gyok (1539) 224.



B/.a8atovicz Lukács
spácai jobbágy (1539)
224.

Bocskay István erdélyi
fejedelem (1605) 287.,
288.

Bocz Dániel nagyszom-
bati városbíró (1642)
328.

Bodó Ferenc (1525) 162.
- Gergely budai vár-

nagy (1451) 48.
Bodrogi Antal (1560) 257.
Boldizsár pozsonyi ke-

reskedősegéd (1612)
298.

bolgárok (1735) 514.
Bonaventura Jakab po-

zsonyi polgár (1397)
9. - pozsonyi zsidó-
bíró (1397) 11.

Bonfini történetíró (1715)
420. - (1717) 433., 439.

boros zsidó (1660) 349. -
(1661) 351.

Borost"ánkői Iván gróf
(1368) 3.

Bors Tamás erdélyi
kancelláriai jegyző
(1738) 528.

Boskovics György kama-
rai főszámvevő (1728)
490.

Bradda Gábor (1734) 503.
Brandenburgi György

őrgróf (1525) 162.
Brán Illés gyulafehérvá-

ri városjegyző (1724)
464.

Broderics csn. (1529) 186.
Broqyany János (1717)

438.
Budai Kis Jakab zsidó

deák és veje: Márton
rl":lk (l671) 358.

Burkchartné férje, po-
zsonyí polgár (1494)
73.

Carpzomus jogtudós
(1717) 433.

Chaim liszkai zsidó
(1647) 333.

- oláh zsidó (1739) 528.
Chaunspies András dé-

vényí lakos és neje
Ilona (1418) 16.

cigányok (1725) 469.
Cik9 kír. tárnokmester

(1405) 2.

Cognwna Antal pozsonyi
polgár (1664) 355.

Corcos Benjámin római
zsidó, nővére: Olim-
pia és unokaöccse! :
Ascarelly Tranquillus
Ráfael és Coreos
Tranquillus (1760)
535.

Cretth Ferenc kassai
mészáros (1728) 490.

Cuspinian (1514) 125.
csaplárosok (1645) 330.
csavargók (1725) 469.
Csák bán (1264) l.
Csáky Gábor (1511) 115.
- Krisztina (1734) 506.
cseh katonák (1514) 126.
csehek (1507) 110. -

(1605) 288.
Cseh! János szilincsi

jobbágy (1716) 424.
Csernátonyi gvőrt kano-

nok (1675) 359.
Csépfel Antal nagykáro-

lyi lakos (1740) 533.
Csiszár István nagykáro-

lyi lakos (1740) 533.
CsUkovics János tiS2)t-

tartó (1716) 422.
csizmazia (1724) 460.
csornai prépost kasznár-

ja (1724) 460.
Csosala kőműves (1724)

462.
Czech Jakab Idősb,

nazvszombatí zsidó
(1507) 109.

Czernczku János (1694)
392.

Cziba esn. (1724) 460.
CZipány Gábor (1724)

462.
Czimbalmos Geraelv

gyári lakos (1681) 359.
- János györi lakos
(1675) 359.

Czirják Demeter nagy-
kőrösí fóbír6 (1654)
345.

Czobor csn. (1534) 208.
- gr6fnő (1716) 426.
-- (1717) 439.

Danyai csn. (1728) 485.
Darabos Gergely (1560)

257.
Dauher István pozsonyi

polgár (1436) 32.

Dáni~l neusedlitzi zsidó
fia Nissam bécsújhe-
lyi zsidó (1497) 87.

Dávid zsidó (1487) 67.
- idősb. budai zsidó

(1619) 317.
- pozsonyi zsidó (1506)

107. - (1507) 108.
- török zsidó (1551) 244.
- Izsák gyulafehérvári

zsidó (1735) 515. -
(1738) 522.

- József gyulafehérvári
zsidó (1735) 515.

- Sechsel zsidó fia Áb-
rahám bécsújhelyi
zsidó (1497) 77.

Deák Mihály (1602)
277-9. -- (1604) 286.

- Pál (szombathelyi)
(1602) 277. - (1604)
285. - (tapolcai)
(1604) 286.

Deáky András szádvárí
tiszttartó (1647) 333.

Debreczeni Tamás prae-
fectus (1633) 322/b.

Dejtei István jókői offi-
eialis (1539) 224.

Deli Jahja budai zsidó
(1573) 244.

Demeter ispán (1264) 1.
De Tige gróf (1728) 489.
Deutsch budai zsidó

(1725) 467.
- Salamon zsidó, csá-

szári fizetőrnester
(1724) 4!19.

Devis Berkovics duklai
zsidó (1692) 383.

Diemer Erzsébet pozso-
nvi polaárnő (1539)
223. - (1!i40) 2::10.
23l. - (541) 23:l.

Dienessy Tamás (1511)
118.

Ditr1r" .•tein herceg
(1716) 426.

Dobra (nf' 7.:tlafna) Pé-
ter erdélví kir. fő-
Ü!!"P"Z (1738) 522. -
(17::19)528.

- Zsófia 1. Tokaji Ist-
ván.

Domaniszky János (1697)
400.

Domonkos mester (1264)
1.

Dornick Simon pozsonyi
polgár (1509) 113.
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Dóczy Ferenc (1511) 118.
Draskovics Orsik (1724)

460.
Drescher Péter soproni

polgár (1427) 22.
Dressidler János (1420)

17.
Dubick András pozsonyi

polgár (1526) 169.
Dubniczay János (1622)

318.
Dubniczky (Nemeskocsó-

ci) István (1694) 392.
Dulovics Berko zsidó

(1726) 476. -- (1727)
482. -- (1728) 490. --
(1737) 521. -- neje:
Jezkovícs Anna (1737)
521.

Dus János nagykőrösí
lakos (1654) 345.

Dzsemsid török zsidó
(551) 244.

Ebe1' Gáspár bécsújhelyí
városbíró (1441) 37.

Ebersdorf Albert és Rein-
precht (1454) 52.

-- Zsigmond soproni vá-
roskapitány (1442) 40.

l<:gyed mester (1264) 1.
-- nagyszombati aszta-

los (1543) 238. --
nagyszombati polgár
(1542) 235.

-- vasvári prépost (1405)
2.

Eiban Lőrinc soproni
polgár és neje: Do-
rottya (1427) 22.

Eisenpeck Márton po-
zsonyi polgár (1526)
169.

Eisenreich Sebestyén po-
zsonyi városkapitány
(1526) 167.

Eitlpöss Farkas ebenfúr-
ti polgár (1474) 153.

Ekecsináló Demeter
(1725) 470.

Ekerle János níkolsbur-
gi polgár (1530) 196.

Elachan Hatschl sopro-
ni zsidó és neje:
Channa (1497) 83.

Elekes Ferenc erdélyi
kan cellárí aí jegyző
(1738) 528.

Engelprecht hainburgi
polgár (1407) 14.
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Engelprecht Lipót sop-
roni polgár és neje:
Zsuzsanna (1422) --
19. -- (1426) 21.

Eppich Ambrus pozso-
nyi polgár és kala-
posmester (1606) 290.
(1607) 291. -- (1611)
293. -- özvegye: An-
na (1614) 305.

Erdődy József (1716) 424.
Erhard (1605) 287.
Ernst Konrád soproni

városjegyző (1426) 21.
-- (1427) 22. -- (1428)
24. -- (1442) 40. --
(1446) 43.

Ernust János zólyomí
főispán (1471) 62.

crszénygyártó (1604) 28!).
Erzsébet királyné, Nagy

Lajos kiráiy neje
(1382) 7. -- Albert ki-
rály özvegye (1447)
44. -- (1452) 50.

Esterházy herceg (1724)
458.

-- Antal (1724) 458.
-- László gróf (1649)

:n5/b., 336. -- (1651)
337., 338. -- (1652)
340. -- özvegye: Batt-
hany Eleonóra (1652)
342. -- (1653) 344. --
fiaik: Pál és Ferenc
(1652) 342.

-- Miklós herceg sopro-
ni főispán (1716) 422.

-- Pál gróf (1653) 344.
-- nádorispán (1694)
392. -- (1700) 403.

Everlein soproni zsidó 1.
Izsák fiai.

Ewcz Matkos (1605) 287.
EysfoTth pozsonyt pénz-

verdei inspektor
(1675) 363.

tliás Dávid nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

Fa bris János soproni al-
kalmazott (1760) 535.

Faitl Mózes oroszvárt
zsidó (1676) 364.

Farkas nagyszombati
zsidó (1539) 227.

-- György (1703) 410.
-- István (1724) 459.

Farkas Izsák nagykáro-
lyi zsidó (1740) 533.

- Mihály nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

Fábián fónyi zsidó (1726)
476. -- (1727) 482. --
(1728) 487. -- özvegye
(1738) 526.

rsue, Mihály soproni
polgár és kalapos-
mester (1617) 314.

Fcckisch 1. Pogusch.
Fekete Ferenc (1726) 477.

-- (1740) 530., 531.
-- Izsák budai zsidó

(1619) 317.
-- János soproni polgár

(1602) 277--9. --
(1604) 285-6. -
(1605) 287.

-- Maridel pozsonyi zsi-
dó (1509) 113. -- lá-
nya: Melarnen, Jane
budai zsidó özvegye
(1511) 115.

Felber György soproni
polgár (1548) 243.

Ferdinánd osztrák fő-
herceg (1523) 153..
154. - magyar ki-
rály (1527) 172.
-- (1528) 173., 177. --
(1529) 181--5., 187. ~
(1530) 191. -- (1531)
198. - (1533) 204.,
205. -- (1539) 218..
219. - néhai (1619)
318. (1716) 423.
(1717) 433., 439. --
-- (1727) 483.

-- II. magyar király né-
hai (1642) 328.

-- hadi biztosai (1531)
198.

Ferenc (1605) 287.
-- budai Nagyboldogasz-

szony templom plé-
bánosa (1440) 35.

-- pozsonyi kövező
(1512) 121.

Fe:renczffy Lőrinc kir.
udvari titkár (1616)
313.

Festő Izsák zsidó (1724)
461., 462.

Feyertag Joachim po-
zsonyi polgár (161B)
315.



Feysch soproni zsidó
(1420) 17. - (1422) 19.
- (1423) 20. -- (1427)
23. - neje: Mirl
(1423) 20.

Fides Mihály (1616) 3iO.
Finck Péter' bécsújhelyi

polgár (1497) 77., 78.
Fischer György pozsonyi

polgár és kalapcs
(1537) 169.

- János pozsonyi pol-
gár (1563) 259.

- Mihály pozsonyi pol-
gár (1521) 138.

Fiweck János bécsújhe-
lyi polgár és varga,
neje: Erzsébet (1497)
77., 78. - lányuk:
Agnes 1. Praurieis
Benedek.

Fleischacker Gáspár
soproni polgár (1442)
40.

- György kismartoni
városbíró (1434) 3l.

Flins Miklós pozsonyi
városbíró (1450) 46. -
pozsonyi polgár (1453)
5l.

Flötzer Márton pozsonyi
polgár és posztónyíró
(1526) 169.

Fodor nagyszombati zsi-
dó (1539) 227.

- Petrika (1738) 522.
Foghagymás József

nagyszombati zsidó
(1539) 227.

fogott bírák (1500) 89.
Forgách gróf (1724) 460.
Foretet csn, (1697) 398.
- Farkas pozsonyi vá-

rosbíró (1501) 93. -
(1507) 108. - (1523)
152.

- János pozsonyi polgár
(1512) 121. - (1514)
124. - (1515) 127.

F6li nagykárolyi zsidó
(1740) 533.

Föl/.eck Jakab kismarto-
ni tiszttartó (1642)
329. - (1647) 332.

Fraqner Lénárd kísmar-
toni polgár (1436) 33.

Frakn6i János gr6f
(1438) 34.

Fraknöi Pál gróf özve-
gye: Anna (I438) 34.
- (1440) 36.

francia király (1538) 217.
Francisci Tamás (1559)

252.
Frangepán Ferenc kalo-

csai érsek (1529) 186.
Frank Izsák gyulafehér-

vári zsidó (1738) 522.
- (1739) 528.

- szűcs nagykárolyi la-
kos (1740) 533.

Freyman zsidó 1. Jekel
zsidó.

Fridel hainburgí zsidó
(1377) 5. - (1382) 7.

Frigyes lignitzi herceg
(1514) 126.

- IV. német király
(1441) 39. - (1446) 43.

Fritz Iürdősné, soproni
polgárnő (1509) 112.

- nagyszombati polgár
(1522) 148.

Fronth Adám regéci és
sárospataki uradal-
mak igazgatója (1730)
496. - (1731) 499.,
502.

Prosenauer pozsonyi
polgár és kalapcs
(1533) 203.

Fuggerek (1525) 126.
- ügyvivője 1. Zers-

schwam János.
Fulczich Márton klsmar-

tond polgár (1431) 25.

Gabalicz János spácaí
jobbágy (1716) 425.

Gailhaimer Jakab bécs-
újhelyi polgár (1497)
77., 78.

Gailsam pozsonyi pol-
gár (1453) 51.

Gttllik: Mátyás vágújhe-
lyi harmincados
(1694) 392.

Garai László macsói bán
(1433) 29.

- Miklós nádorispán
(1405) 2.

Garel. pozsonyi zsidó
(1494) 73. - (1496) 76.
- (1506) 107. - (1508)
111.

Garsia oroszvárí cseléd
(1716) 429.

GartneT Kristóf soproni
polgár (1557) 248.,
249.

Gazovicz Mikl6s harang-
Ialvi jobbágy (1716)
424.

Gáspár volt nagyszom-
bati polgár (1490) 69.

- Sándor ügyvéd (1740)
530., 53l.

Gansl zsidó (1564) 260.
- zsidónő (1566) 26l. -

(1571) 262.
Gebhart Farkas pozso-

nyi polgár (1458) 55.
Geniglel' István (1440)

35.
Gerber Farkas kismar-

toni tanácsos (1504)
99.

Gerendy Miklós erdélyi
püspök (1539) 225.

Gergely Katalin 1. Biha-
li Márton.

gerim (prozelyták) (1530)
190.

Gerstl zsidó (1500) 89. -
(1603) 282., 283.
(1629) 32l.

- kísmartoní zsidó és
neje: Refka (1523)
153.

- schweinburgi zsidó
(1607) 29l. - (1611)
293., 294.

- soproni zsidó (1497)
79.

Gesellin hainburgi zsidó
(1377) 5.

Ghillány István (1716)
424., 425.

Gidófalvi István erdélyi
táblabíró (1700) 406.

Glaser Simon veje Si-
mon nagyszombati
zsidó (1539) 227.

G/Dcn .Iános trencsényi
vár gondnoka (1513)
122.

GnaseT János soproni
polgár özvegye: Er-
zsébet (1566) 26l.

Goldner Zsigmond po-
zsonyi polgár (1521)
135. - (1529) 179.

Góri Gábor (1720) 450.
Gőczl Zakariás pozsonyi

városb író (1603) 280.
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Görög György kereske-
dő (1725) 470., nagy-
károlyi lakos (1740)
533.

görögök (1680) 367. --
(1696) 395. -- (1697)
399. -- (1700) 404. --
(1702) 409. -- 1. még
Orbonás János.

Grabmer András (1479)
154.

Graisel Farkas pozsonyi
polgár és köműves
(1526) 169.

Grasperger Winter
(1368) 3.

Grefenbergi Kuncz bécs-
újhelyi polgár és ács
(1441) 39.

Gremperius János (1514)
125.

Greusser Osvát kismar-
toni polgár (1436) 33.

Gutmay1' Lőrinc pozso-
nyi polgár (1604) 284.
-- (1607) 291. --
(1614) 305., 306.

Gürsenf Pongrác soproni
polgár (1471) 63.

gyalogos katona (1514)
126.

gyerek-lányok (1645) 330.
Gyöngyösy Gábor titkár

(1723) 455.
György doktor, bécsúi-

helyi városbíró (1497)
78.

- pozsonyi aranyműves
(1502) 96. -- pozsonyi
fuvaros (1529) 179.

-- soproni polgár és mé-
száros (1505) 102.

Haan Ignác néhai gyu-
lafehérvári főb író
(1724) 464.

Haberl marcheggi zsidó
(1628) 320. ~

.-:. Ábrahám marcheggi
zsidó (1600) 274.. 275.
-- (1606) 290. -- (1612)
298-303. -- néhai
(1614) 305.

Hadigund bécsújhelyi
zsidó (1433) 28.

Hag Boldizsár hainbur-
gi tiszttartó (1504) 99.

Haimer István pozsonyi
zsidóbíró (1521) 137.
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Haindl pozsonyi zsidó
(1502) 96. -- (1505)
105. -- (1508) 111. --
(1514) 124. -- (1526)
169.

-- Musch pozsonyi zsidó
(1526) 169.

-- marcheggí és níkols-
burgi zsidó 1. Wölfel
zsidónő.

Hainrich Péter pozsonyi
polgár és kalapós
(1509) 113. -- (1529)
179.

hajdúk (1525) 162. --
(1686) 373. -- (1724)
462.

Hana schweínburgi zsi-
dó (1612) 304.

Hanez György és Jankó
kőművesek (1735) 513.

hannoveri herceg (1724)
458.

Hanusko (1453) 51.
Har ber Frigyes kőszegi

kapitány (1511) 119.
Hardeek János gróf

(1525) 162.
Harkai Péter soproni

tanácsos (1404) 12.
(1405) 13.

Harritdl Péter soproni
polgár neje Dorottya
(1543) 237.

Harsányi János (1735)
515.

Harun török zsidó (1600
körül) 297.

Hatsehl kőszegi zsidó
orvos és fia Muschl
(1540) 228.

Hatteur JaJkab pozsonyi
zsidóbíró (1497) 80.

HauenraaneT Míklós
(1377) 6.

Haug Márton pozsonyi
polgár és varga (1526)
169.

Havasallyi Pál gyulafe-
hérvári esküdt (1739)
528.

Hazko Jakab vágújhelyi
prépost (1694) 392. --
(1695) 394.

Hayden Lénárd bécsúj-
helyi városbíró (1427)
23.

Hayl Tamás pozsonyi
polgár özvegye (1603)
280.

Haymon Péter kir, ka-
marás (1533) 204., 205.

Hájim török zsidó (1551)
244.

Hitek Ján05 Iíchtenwör-
thi tiszttartó (1474)
153.

HéitschZ sopronnyéki zsí-
dónő (1564) 260. -
-- (1571) 262.

Heckel Erhard kísmar-
ton I polgár (1431) 26.

Hedvig teschení herceg-
nő (1507) 110. -- Sza-
polyaí István özvegye
(1519) 133.

HeflmaiT András helyet-
tes nagyszombati zsí-
dóbír6 (1523) 150.--
nagyszombati polgár
(1543) 238.

Heilmar András nagy-
szombati városbíró
(1534) 210.

Heínrich Péter pozsonyi
zsidóbíró (1525) 158.

Helfreich ezredes (1734)
507.

Henchek Pál spácai job-
bágy (1716) 424., 425.

Heruiel grazí származású
pozsonyi zsidó (1445)
42.

-- kismartont zsidónó
(1547) 241.

Henella nikolsburgí zsi-
dónő (1723) 454.

Henigman József pozso-
nyi polgár (1604) 284.

Henrik fia János (1294)
2.

- fia Miklós nádorís-
pán és soproni ispán
(1276) 2.

-- fia Miklós nádorispán
fia Miklós (1309) 2.

Hent/ei András mosoní
főesperes (1503) 98.

Herber Mátyás pozsonyi
polgár (1494) 73.

Herendi Miklós kir.
helvtartó (1511) 116.

Herturter Lénárd bécs-
újhelyí polgár (l497)
81. -- (1498) 84. --
neje Katalin (l498)
84.

Heriban András harang-
falvi jobbágy (l716)
424.



Hermann badeni őrgróf,
györi főkapitány
(1682) 369.

Herschel pozsonyi zsidó
szolgája Lebel zsidó
(1716) 426.

- Ábrahám havasalföl-
di zsidó (1738) 522. --
(1739) 528. - lánya:
Malka (1739) 528.

- Izsák zsidó (1738) 522.
(1739) 528. -- neje:
Lazari Rebeka (1739)
528.

Hersko Jahor zsidó
(1726) 477.

Herskovícs Jakab újfa-
ludi zsidó (1737) 521.

Hersl nagykárolyi zsidó
(1740) 533.

- Ábrahám nagykaro-
Iví zsidó (1740) 533.

-- Jákel nagvkárolyí
zsidó (1740) 533.

- JolI nag-ykárolyi zsi-
dó (1740) 533.

-- Sámson nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

- Sándor nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

Hersli árendás zsidó
(1724) 461., 462., 463.
-- (1725) 465(b. -
(1726) 474., 475. 477.
-- (1727) 479., 4110.

- Eniás zsidó (1726)
477.

-- Jakab zsidó (1724)
460.

HertZ soproni polgár
(1617) 314.

Hetscttel béesújhelyl
zsidó (1434) 30. --
(1441) 37.

- volt soproni zsidó
(1528) 178.

Heuiter Benedek (1697)
398.

Hilscher Kristóf pozso-
nyi polgármester
(1675) 362., 363.

Hirsch bécsűjhelyí zsi-
dó (1461) 58. -- (1497)
78., 80.

- kismartoni zsidó
(1505) 101.

- lengyelországi Bol-
kofból való zsidó
(1728) 489.

Htrsch Euhranicz gyula-
fehérvári zsidó (1700)
406.

- Izsák győri zsidó
(1710) 411. -- (1715)
416. -- (1716) 428.

Hirschel kőszegí zsidó
(1504) 99.

-- pozsonyi zsidó (1526)
169.

-- zístersdorfí zsidó öz-
vegye: Lea, gyerme-
keik: Izsák, József,
Merchel és Schmoll,
ez utóbbi marcheggí
zsidó és Jafet, kinek
férje József marc-
heggí zsidó (1523) 154.

-- Jakab nagykárolyi
zsidó (1723) 456.

Hirschlin bécsújhelyi
zsidónó (1485) 66.

Hodko Péter nagyszom-
bati polgár (1542)
236.

Hotizsa Jakab budai zsi-
dó (1573) 244.

Htr[er Péter soproni 1>01-
gár és droguista
(1760) 535.

Hoffman Lénárd pozso-
nyi polgár özvegye:
Magdolna 1. Piesch
Tóbiás.

Hojinqer Pál pozsonyi
polgár (1600) 274. --
(1601) 276.

Holzei György kir. ka-
marás (1533) 204.,
205.

Hoizer György bécsúj-
helyi polgármester
(1642) 329.

Homonnay Zsigmondné
(1693) 385.

Horváth János győri la-
kos (1675) 359.

- Miklós győrí lakos
(1681) 359.

-- Pál györi lakos (1681)
359.

horvátok (1647) 332.
Hoschíer Márk zsídó

(1601) 276.
Hosszuthóti György

(1559) 252.
hóhér (1494) 74. -- (1521)

138.

Hrnczek: Kelemen ld.-
rálynőí kamarás
(1538) 217.

Hueb János (15~5) 159.
Hulik Péter szíllncsí

jobbágy (1716) 424.
Hunyadi János kor-

mányzó (1451) 48. --
(1452) 49.

- Lász1ó gróf (1717) 439.
Huszár János nagyszom-

bati polgár (1619) 317.
huszárok (1525) 162.
Huszti csn. (1633) 322fb.
Húzo Imre nagyszomba-

ti polgármester (1694)
392.

1ban Mihály soproni
polgármester (1!H4)
123.

Ibn Jáfet zsidó Kuvin
(= Csepel), később
Tolna amil-ja (1558)
244.

Ibrahim budai zsidó
(1571) 244.

-- török zsidó (1572) 244.
Ichman hainburgi zsidó

(1377) 5.
Icze Mertl soproni vin-

cellér (1605) 287.
Ianáth Simon (1724) 462.
1ZZés gyulafehérvári zsi-

d6 (1738) 522.
-- András gvulafehérvá-

ri zsidó (1739) 528.
- Hersl naavkárolyt

zsidó (1740) 533.
-- Jachim gyulafehér-

vári zsidó (1735) 515.
IZlésházy Gáspár (1611)

296.
Imre ki keresztelkedett

pozsonyi zsidó (1:118)
13l.

Imsom Keresztély ka-
marai főszámvevő-
helyettes (1728) 490.

Inger János soproni pol-
gár (1652) 341.

Isakár Mordocheus gyu-
lafehérvári zsidó
(1735) 515.

Israelovtcs Jakab ho-
monnai zsidó (1693)
385.

Isserlein zsidó és fia
'I'rostel (1350) 27.
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lsserlein és neje: Sára,
bécsújhelyí zsidó fia:
Maisterlin kísrnarto-
ni zsidó (1523) 153.

- bruclti aíd Leitha zsi-
dó és neje Toklein
(1418) 16.

- budai zsidó (1436) 32.
- kismartoni zsidó

(1504) 99.
- pozsonyi zsidó (1502)

95. - özvegye: Chan-
na (1497) 80., 82.

István dejtei kovács
(1523) 151.

- ifjabb király és neje
(1264) 1.

- 1. király (1715) 420.
- vasvári prépost (1373)

2.
Iszák budai zsidó (1571)

244.
- török zsidó (1571)

244.
- Kohén török zsidó

(1580) 244.
Iszhák nikebolui zsidó

(1573) 244.
lszmail török zsidó

(1550) 244.
Iszrail budai zsidó (1573)

244.
- török zsidó (1571)

244.
lvachinus mester (1264)

1.
Izmaet basa (1663) 354.
Izrael zsidó (1588) 270.
- budai zsidó (1528)

177.
- Mózes zurányí zsidó

(1676) 364.
- Wonet oroszvárí zsi-

dó (1676) 364.
Izsák budai zsidó lánya:

Híndel. Muskat bécs-
újhelyi zsidó neje-
(1461) 58.

- fiai: Smerlein és
Everlein soproni zsi-
dók (1368) 3. - (1370)
4. - (1377) 6.

- gran zsidó (1479) 154.
- kinek fia Hirschel
1. ott.

- szabó, nagykárolyi
zsidó (1740) 533.
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lzsá,k nagyszombati zsi-
dó (1522) 145;, 148. -
(1539) 227.

-- nyitrai származású
nagyszombati zsidó
(1539) 227.

- pozsonyi zsidó (1503)
105.

- volt soproni zsidó
(1528) 178.

- Abrahám zsidó (1726)
477.

- Aron gyulafehérvári
zsidó (1735) 515.
(1738) 522.

- Fülöp nagy károlyi
zsidó (1740) 533.

- Hersl nagy károlyi
zsidó (1740) 533.

- Jakab zsidó (1726)
473.

- József vágújhelyi zsi-
dó (1695) 394.

- Márk és Mózes orosz-
vári zsidók (1676)
364.

- Simon nagykárolyi
zsidó (1723) 456.

Jabloniczky János (1693)
387. - (1694) 392.

Jager János (1724) 462.
.Jahja budai zsidó (1572)

244.
_. török zsidó (1573)

244.
- Juzsa Kevekeszi bu-

dai zsidó (1573) 244.
Jakab mester (1264) 1.
- zsidó (1727) 479.
- bazini zsidó (1523)

152. - megégetve
(1530) 191. - fia Ab-
rahám (1530) 191.

- bécsújhelyí zsidó
(1433) 28.

- budai zsidó (1436) 32.
- (1505) 102. - veje,
Muschel radkersbur-
gi származású POZSÓ-
nyi zsidó (1447) 45.

- budai zsidó (1573) 244.
- (1660) 350. -
(1661) 352.

- lakatos, soproni pol-
gár özvegye: Katalin,
Pranger János sopro-
ni polgár lánya (1514)
123.

Jakab magyarbródí zsi-
dó, vágújhelyí vámos
(1677) 365.

- nagyszombati zsidó
Oroszlán zsidó veje
(1506) 106. - (1507)
109. - (1522) 148. -
(1523) 149. - (1534)
206. - (1539) 224.,
227. - nagyszombati
zsidóbíró (1506) 106.

- nikolsburgí zsidó
(1530) 193.

- pozsonyi városbíró
fia: néhai Nikus
(1382) 7. - lánya:
Anna 1. Berzéthe
Miklós, nővérének
fiai: Nikus és Pertel
(1382) 7.

- pozsonyi zsidó (1451)
48.

- török zsidó (1550) 244.
- ungvári árendás zsi-

dó (1727) 480.
- vasvári kanonok

(1405) 2.
- zsidó veje, Ábrahám

nagyszombati zsidó
(1539) 227.

- Aron possilbergí zsi-
dó (1727) 483.

- Lárnpl zsidó, Schalam
zsidó fivére (1474)
153.

- Simon nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

Jaklin Balázs nyitrai
püspök (1693) 387.,
388. - (1695) 392.

JaklovHs János pozsonyi
polgár (1614) 306.

Jambrikovicz Mátvás
ügyvéd (1694) 392.

Jane budai zsidó özve-
gye, Melamen, Fekete
Mandel pozsonvi zsi-
dó lánya (1!111)115.

.Tankó (1500) 92.
Jaszif budai zsidó (1571)

244.
- török zsidó (1571)

244.
,iavas asszony (1534) 208.
Jákob nagykárolyi zsi-

dó (1740) 533. .
- Hersl nagykárolyi

zsidóbíró (1740) 533.
- Simri nagykárolyi

zsidó (1740) 533.



János galgóci és temet-
vényt udvarbíró
(1490) 69.

- királyi orvos (1264) 1.
- magyar király (1529)

186.
- XXII. pápa (1405) 2.
- pozsonyi kapuőr

(1509) 113.
- soproni festő (1528)

178.
- soproni polgár (1604)

286.
- szakács, pozsonyi

polgár (1526) 169.
- váradi püspök (1488)

68.
J/iger Kristóf soproni

polgár (1541) 234.
Jeket klosterneuburgi

zsidó fia Muskat
bécsújhelyi zsidó, ne-
je: Hindel, Izsák bu-
dai zsidó lánya, ki-
nek fia: Freyman zsi-
dó. kinek neje: Sára
(1461) 58.

- soproni zsidó (1405)
13. - (1427) 23.

Jekutiel Ábrahám gyu-
lafehérvári zsidó és
neje: Gittela (1739)
528.

Jelik Salamon nagyká-
rolyi zsidó (1740) 533.

Jemniczer Lénárd bécs-
úihelyí polgár (1471)
61.

Jene Marinea 1. Balo-
miran Juon.

Jeruhin József nagyká-
rolyi zsidó (1740)
533.

Jeszenszky István kama-
rai tanácsos (I724)
458.

Jesztrabszky csn. (1726)
474.

Jezkovics Anna 1. Dulc-
vics Berko.

Joachim Dávid gyulafe-
hérvári zsidó (1738)
522. - (1739) 528.

- Keresztély soproni
polgár (I528) 175.,
178.

jobbágy (1458) 56. - 1.
még Binóc, Dejte,
Felső Dubova, Ha-
rangíalva, Jeslovec,
Jókö, Kisberesztc-
vány, Sasvár, Spáca,
Szántó, Szilincs.

Jobst János pozsonyi
polgár (1603) 282.

Jorger gróf (1734) 507.
Josa Mihály (1727) 479.
Josephovics Nagy Lázár

nagy károlyi zsidó
(1728) 490. - (1736)
517., 518. - (1738)
524., 525. - (1740)
530-3.

Josman bécsújhelyi zsi-
dó elöljáró, Köphlein
zsidó veje (1471) 61.

Jónás marcheggí zsidó
(1604) 284.

- nagykárolyi zsidó
(1740) 533.

- Adám zsí dób iró, Ja-
sak és Kálmán orosz-
vári zsidók (1676) 364.

- Izsák zsidó (1738) 522.
- Lázár nagykárolyi

zsidó (1740) 533.
Józsa budai zsidó (1457)

54.
- budai származású

nagyszombati zsidó
(1539) 227.

József 7..5idÓ(1664) 355.
- (1686) 373.

- bécsújhelyi zsidó
(1434) 31. - Köphlein
zsidó veje (1446) 43.

- bécsújhelyi zsidó,
Smerlein fia 1. ott.
(1484) 65. - (1497)
80., 82.

- budai zsidó (1710)
412.

- kísmartoní zsidó
(1541) 234. - (1547)
241. - (1649) 335/a.

- marcheggi zsidó és
neje: Jafet (1523) 154.

- nagyszombati zsidó
(1507) 110.

- pálí zsidó (1724) 460.
- rimanoval zsidó

(1629) 322/a.
Jakel szabó, nagyká-
rolyi zsidó (1740) 533.

Juda bécsújhelyi zsidó
és neje: Jochafat,
Liebhart Sarnuel
bécsújhelyí zsidó lá-
nya (1485) 66.

- gyulafehérvári zsidó
(1738) 522. - (1739)
528.

- pozsonyi származású
bécsújhelyi zsidó
(1454) 52. - özvegye:
Ruchanna, lányai:
Eszter és Jachant
(1471) 52. - fia: Ka-
im, kinek fiai: Aram
és Simon mester
(1497) 52.

Judás György spácai
jobbágy (1716) 424.

- Jakab nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

- Mózes gyulafehérvá-
ri zsidó (1735) 515. -
(1739) 528.

Júlianna (1699) 402.
Jurischitz Miklós (1540)

228.
Jusza budai zsidó (1572)

244.
- török zsidó (1573) 244.
- Abrairn török zsidó

(1573) 244.
Jüdl bécsújhelyi zsidó

(1499) 87. - (1523)
153.

- kismartoni zsidó
(1547) 242. - (1557)
250.

Kc.im marcheggi zsidó
(1563) 259.

- pozsonyi zsidó (1574)
263.

- Hersl nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

- Juda bécsújhelyi zsi-
dó (l497) 83.

Ka{nes Izsák zsidó (1723)
454.

Kalbo Abrahárn gyula-
fehérvári zsidó (1700)
406.

Kaleman bin Asir zsidó,
Tolna amil-ja (1559)
244.

Kalmá,. András gy on
polgár (1505) 103.

Kanczelir János (1500)
92.
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Kanizsai család (1410)
15.

- Imre gróf (1431) 25.
- László gróf (1431) 25.

- (1433) 28.
Kapi János (1462) 59.
Kapronczai Imre komá-

romí polgár (1581)
265.

Kara török zsidó (1573)
244.

- Musza budai zsidó
(1573) 244.

Karakas-oglu budai zsi-
dó (157l) 244.

Karel pozsonyi zsidó
(1502) 95.

Karner Adám soproni
polgár és zsibárus
(1646) 33l.

- György soproni pol-
gár (1557) 250.

- Tamás soproni polgár
(1557) 250.

Kaschauer Mihály sop-
roni polgár neje: Ka-
talin (1652) 341.

Kastel István erdélyi
ítélőszék! jegyzó
(1738) 522., 528.

Kastner Lénárd bécsúj-
helyi polgármester
(1427) 23. - (1433)
28.

katonák (1664) 355.
KaunUz András Domon-

kos gróf (1693) 386-
8. - (1694) 389., 390.,
392. - (1715) 420.

- Ulrik Miksa gróf
(1715) 420. - (1716)
426. 430. - (1717)
439.

Kazó István gvőrí püs-
pöki helynök (1690)
380. - vasvári fŐ€S-
peres (1697) 396 .. 397.

Kádár István (1724) 462.
- neje: Balozh Er-
zsébet (1738) 522.

Káld! Ferenc maavar-
keresztúri bíró (1724)
460.

Kálmán kírály (1715)
420.

- lengyel zsidó (1730)
492.

- tata! származású p0-
zsonyi zsidó (1527)
167.
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Kálmán Abrahám zsldó
(1726) 477.

- Márton szi1lncsi job-
bágy (1716) 424.

Kálnoky Sámuel (1697)
398.

Kápolnay Mihály (1534)
208.

Károly Ill. király (17l3)
414. - (1716) 42l.,
426. - (1739) 528.

Károlyi grófnő (1717)
43l.

- András szántóí job-
bágy és fia: Koszti
(1725) 470.

- Ferenc gróf (1728)
485. - (1731) 498. -
(1734) 504., 505., 510.

- Sándor gróf (1722)
45l. (1723) 456. -
(1725) 470. - (1726)
474. - (1728) 486.,
490. - (1731) 497.,
498., 500. (1736)
517., 518. - (1738)
523., 524. - (1740)
529, 532.

- uradalom (1724) 46l.
Kecskés János Sopron

megvei szelgabíró
(1724) 460.

Kelemen András (1694)
392.

- Balázs nagykőrösi la-
kos (1639) 327.

Kelko esn. (1694) 390.
Keny Mózes gyulafehér-

vári zsidó (1700) 406.
Kepler (SulevicI) Ján05

(1444) 41.
Kereskény! Jónás prae-

fectus (1717) 43l.
keresztesek (1514) 126.
Keresztély soproni pol-

gár (1528) 178.
Kerékqyárt6 Salamon

(1724) 462. - (1726)
477.

Kerpics Ferenc soproni
külsö tanácsos (1716)
422.

Kersnerits János kls-
martoni udvarbíró
(1658) 347.

Kertész János (1725)
465/b.

- Károly (1725) 465fb.
Kessman Jobst pozsonyi

polgár (1494) 73.

Ketzei zsidó fia: Márkus
1undenburgl. zsidó
(17l6) 426., 430. -
(17l7) 439., 444., 445.

- fia Jakab sasvári zsi-
dó (17l6) 426.

Kéry Ferenc gróf (1697)
400.

Kielmanberg néhai ezre-
des (1684) 372.

1dncstári igazgató (1717)
441.

Király István nagykáro-
lyi szakács (1740) 533.

királyi apród 1. Koszka
Szaniszló

- biztosok (1527) 172.
- ember (1519) 134. -

(1525) 157.
- főpalotamester l.

Podmaniczky Ján05.
- helytartó 1. Báthory

István, HerendI Mik-
Iós, Thurz.6 Elek.

- ítélőtáblát jegyző 1.
Petok János.

- kamarás (1517) 129.
- 1. még Haymon
Péter, Holzei György.

- kancellár (1694) 300.
- káp1ánok (1264) l.
- kincstartó (1494) 73.

- (Hi09) 113. - l.
még Barthany Bene-
dek, pécsi püsoök,
Telp.f!di István, Thur-
zó Elek.

- orvos 1. János.
- személvn1lkhelyettes

1. Maholány János,
Simonchicz Horváth
János.

- szolga l. Stantze1.
- tanácsos l. Slbrik Os-

vát, Szerencsés Imre.
- tárnokmester (1404)

12. - (1410) 15. - 1.
még Bazini és Szent-
györgyi Tamás, Ciko,
Ráskai Balázs,
Thurzó Elek.

- udvari titkár 1. Fe-
renczffy Lőrinc.

- udvarmester 1. Kor-
látkőí Péter.

királynői bohóc (1264) 1.
- kamarás 1. Hrnczek

Kelemen.
- titkár 1. Mlklós.



királynöL vadászmeater
(1526) 169.

Kirschner Illés oroszvá-
ri zsidó (1676) 364.

Kis Ferenc erdélyi íté-
Iőszéki jegyző (1738)
528.

- Jakab pesti zsidó di-
ák (1654) 345.

- Lázár András nagy-
károlyi zsidó (1740)
533.

- Mózes nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

Kisan nagymartont zsi-
dó és neje: Hendel
(1438) 34.

Kladiva István klsbe-
res.ctoványi jobbágy
(1716) 424.

Klee Márton (1525) 158.
Klein Ja.kab pozsonyi

zsidó (1525) 158.
KlobusiczkU Ferenc

(1693) 385.
Klompár Ilona 1. Laka-

tos Dávid.
Knitl János pozsonyi

polgár és harisnyakö-
tő (1618) 315.

Knoblauch bécsújhelyi
zsidó (1461) 58. - fia
József bécsújhelyí
zsidó (1497) 79.

- József trencsén! zsi-
dó (1522) 145.

Koberstain Ottó bécsúi-
helyi polgár (1471)
61.

Kochaim pozsonyi pol-
gár (1453) 5l.

Kochanovszky Adám
(1715) 419.

Kohen Illés erdélyi zsidó
esküdt (1713) 414.

- Mózes erdél ví zsidó-
bíró (1713) 414.

- Sámson gyulafehér-
vári zsidó (1735) 515.

Kolar Mihály jókői job-
bágy (1542) 236.

Kolbenhofer Miklós sop-
roni polgár neje: Er-
zsébet (1543) 237.

koldusok (1725) 469.
Koler János pozsonyi

kamarai jegyző (1531)
197.

Kollman Cha im lengyel-
országi Bolkofból va-
ló zsidó (1728) 489.

Kollner Frigyes néhai
bécsújhelyi polgár
(1500) 90.

Kollonits Lipót bécsúj-
helyi püspök (1675)
362., 363.

Kolostormögötti Miklós
soproni polgármester
és neje: Ma:rgl.t (1405)
13.

Kopasz Sámuel Adám
nagykárolyi zsidó és
fia: Adám (1740) 533.

Korlátköt (Bucsányí) Pé-
ter kir. udvarmester
és komáromí főispán
(1522) 143.

Kornis Zsigmond erdé-
lyi korrnányzó (1720)
449.

Kornmess Henrik bécs-
újhelyi polgár (1463)
60.

Kos Pál nagyszombati
polgár (1436) 32.

Kossnuach András ha-
rangfalví jobbágy
(1716) 424.

Koszka Szaniszló kir.
apród (1511) 116.

Kovaczovich Jakab dej-
tel jobbázv (539) 224.

kovács (1734) 509.
Kovács Sztael Lőrinc

(1726) 477.
Kögl Farkas pozsonyi

polgár (1563) 259.
Köleséri Sámuel (1720)

449.
Köphlein soproni zsidó

(1427) 22. - (1428) 24.
- (1441) 39. - bécs-
úíhelyí zsidó (1442)
40. - (1446) 43. -
néhai (14"9) 57. -
veje! 1. Ábrahám,
Josman József, Mai r,
Nacharn.

Köppich Abrahám, Ja-
kab és Mózes zsidók
(1715) 417.

Körbler Jakab pozsonyi
zsidóbíró (1518) 130.

Kösze török zsidó (1572)
244.

Kőműves Janki, József
és Palko (1724) 462.

kőművesek (1724) 461. -
(1727) 478. - (1734)
509. -- (1735) 513. --
1. még Csosala, Né-
met.

Kramer András bécsúj-
helyi város- és zsidó-
bíró (1471) 63.

- Gáspár ebenfurtí pol-
gár (1474) 153.

- Ulrik pozsonyi fuva-
ros (1529) 179.

Kraus Péter pozsonyi
zsidóbíró (1451) 48.

Králik halicsi zsidó fia
(1534) 208--11. --
(1535) 213.

Kreisner Adám pozsonyt
polgár és takács
(1615) 308., 309.

Krempl Péter ebenfurti
polgár (1478) 153.

Kriva Simon galgócí
várnagy (1539) 220.

Kroflacti József bécsúj-
helyi zsld6 (1458) 55.

Krottendorfi néhai Ulrik
(1504) 99.

Kuczini Bálint deák
(1629) 322/a.

Kuncz sóperceptor (1738)
522. - (1739) 528.

- János gyulafehérvári
esküdt (1739) 528.

Kund (1294) 2.
kunok (1264) 1.
Kuruczik csn. (1738) 526.
Küschinger bécsújhelyi

polgármester (1658)
347.

Lachenberger János po-
zsonyí polgár (1498)
86. -- (1515) 127.

Laczko ágens (1694) 390.
Lajos 1. kírály (1373) 2.

(1410) 15. - neje: Er-
zsébet 1. ott.

- II. király (1522.) 141.
- (1525) 162. - (1531)
198.

Lakatos Dávid bogyosz-
lóí koosmáros és ne-
je: Klompár Ilona
(1724) 460.

Landau György báró
(1600) 274. - (1612)
298., 300., 301.
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Lang Egyed soproni pol-
gár, neje: Ilona (1547)
242.

- Lebl nagyszombati
zsidó (1530) 195.

Lanius Jakab Richárd
soproni belső taná-
csos (1716) 422.

Laski Jeromos (1529)
186.

Lausser János pozsonyi
polgár (1526) 169.

Lazari Rebeka, Herschel
Izsák zsidó neje 1.ott.

László 1. király (1715)
420.

- IV. király (1276) 2.
- V. király (1452) 50. -

(1453) 51. - (1456) 53.
Lázár Ádám eroszvárt

zsidó (1676) 364.
- József nagykárolyi

zsidó (1723) 456. -
(1727) 479. - (1728)
484. - (1731) 497. -
(1734) 503-6., 508-
10. - (1735) 512., 513
- (1736) 516.

- Simon zsidó (1738)
527.

Leb (Lebel) zsidó (1588)
270. - Herschel po-
zsonyi zsidó szolgája
(1716) 426.

- bécsújhelyi zsidó
(I471) 63. - (1497)
80., 81. - neje: Han-
na (1496) 75. - (1497)
77., 78.

- pozsonyi zsidó (1498)
86. - (1505) 105. -
(1508) lll. - (1509)
113. - (I5] O) 114. -
(1511) 117. - (1512)
121. - (1514) 124. -
(1515) 127. - (1517)
129. - (1518) 131. -
(1519) B4. - (1526)
169.

- Ábrahám dohányké-
szítő és Hirschli
oroszvári zsidók
(1676) 364.

- Aron zsidó, nagyká-
rolyi mészáros (1738)
523. - (1740) 529"
530.

- Dávid nagykárolyi
zsidó (1740) 533.
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Leb Izrael zsidó (1603)
280. - (1652) 343.

- Lázár gyulafehérvári
zsidó (1738) 522.

- Meyer Illés rohonci
zsidó (1760) 535.

- Mihály gyulafehérvá-
ri zsidó (1700) 406.

- Mózes gyulafehérvá-
ri zsidó (1735) 515. -
(1738) 522, - (1739)
528.

- Salamon zsidó (1726)
477.

- Sámuel gyulafehér-
vári zsidó (1735) 515.
- nagykárolyi zsidó
(1740) 530.

Lebil Illés gyulafehér-
vári zsidó (1735) 515.
- (1738) 522, - (1739)
528.

Lehner Miklós kismar-
toni polgár és neje:
Ágota (1436) 33.

Leiba Áron nagykárolyi
zsidó (1723) 456.

Leipolt János nagyszom-
bati városbíró (1619)
317.

Lemplein bécsú ihelyí
néhai zsidó (1441) 39.

Lengyel Salamon nagy-
károlyi zsidó (1740)
533.

lengyel kereskedő (1680)
368,

- király (1514) 126,
- követek (1514) 126.
lengyelek (1609) 292. -

(1683) 376.
Leopold Gáspár pozso-

nyi polgár (1521) 137,
Lester kőszegi zsidó

(1511) 119 .. 120. - lá-
nya: Rifka (1511) 120.

- pozsonyi zsidó (1450)
47. - (1525) 169,

- volt soproni zsidó
(1528) 178.

Leysamel' Mihály kirch-
schlagí lakos (1482)
153,

Lénárd (1602) 278.
Lévi Efraim gyulafehér-

vári zsidó (1735) 515.
- (1738) 522.

- Izrael oroszvári zsidó
(1676) 364.

Lévi József gyulafehér-
vár zsidó (1735) 515.

- Márkus triesti zsidó
(1760) 535.

Libel Ádám zsidó (1726)
477.

Liber török zsidó (1580)
244.

Lichtenstein János és
Lénárd (1530) 192-4.,
196. - (1533) 201.

- herceg (1715) 420. -
(1716) 426., 430. -
(1717) 439.

Lichton csn. (1692) 383.
Liebhart bécsújhelyi zsi-

dó (1459) 57. - (1497)
78., 81. - neje: Gut,
fiúk: Simon, kinek
neje: Telibl (1459) 57.
- fia: Simon, fia:
Feistl és neje Freydl
(1459) 57. - fia: Si-
mon (1484) 65.

- Sámuel bécsújhelyi
zsidó, lánya: Jocha-
fat. Juda bécsújhelyi
zsidó neje 1. ott.

Linzer János (1438) 34.
Lipót kádár, pozsonyi

polgár (1526) 169.
- király (1693) 387. -

(1694) 389., 392. -
(1697) 400. - (1700)
404. - néhai (1715)
420. - (1716) 423.,
430. - (1717) 433.,
435" 439. - (1727)
483.

List István pozsonyi ta-
nácsos (1447) 44. -
(1458) 55.

Liszli (1699) 402.
Lodomér mester (1264)

l.
lovas katona (1514) 126.
Loyer zsidó neje: Ja-

cher! (1723) 454.
Lőrinc kovács nagvká-

rolyi lakos (1740)' 533.
Luttenberger Péter bécs-

újhelyí polgár és ne-
je: Anna (1497) 82.

Mackel pozsonyi zsidó
(1526) 169.

Maczedóniai özvegye
(1539) 225., 226.

Maditsch János pozsonyi
polgár (1603) 282.



magyar kancellár (1453)
5I.

- kancelláriai jegyző l.
Schornbergi György.

- király (I500) 89. -
(1510) 114. - (1514)
126. (1715) 420.
(1716) 430. - (1717)
431.. 435., 437., 442.

- királynő (1441) 38.
magyarok (1525) 162.
Maindl pozsonyi zsidó

(1526) 169.
- Jakab pozsonyi zsidó

(1526) 169.
Maholány János kír. sze-

mélynökhelyettes
(1693) 387. - (1694)
392.

- Tamás báró (1716)
425.

Maier asszony, pozsonyi
polgárnő (1563) 259.

- Fridel soproni polgár
(1605) 287.

- István pozsonyi pol-
gár (1607) 29I.

- másként Lévi Dávid
gyulafehérvári zsidó
(I735) 515.

Mair zsidó, Köphlein
zsidó veje (1446) 43.

- bécsújhelyizsidó
(1497) 83.

Maisterel kismartoní zsi-
dó fivére, néhai Wa-
rach özvegve: Plu-
eml, fiúk: Maisterlin
budai zsidó (1523)
153.

- pozsonyi zsidó (1502)
95.

Maius János (1530) 191.
Majarnik István harang-

talví jobbágy (1716)
424.

Maje József gyulafehér-
vári zsidó (I739) 528.

MaJor Salamon nagyká-
rolyi zsidó (1723) 456.

Majthény (Kesselőkőí)
János kincstári igaz-
gató (1717) 441., 442.

Makk Márton nagykáro-
lyi mészáros (1736)
518.

Maler János bécsújhelyi
polgár (1463) 60.

Manasz budai zsidó
(1572) 244.

Manasz török zsidó
(1571) 244.

Mandel nagyszombati
zsidó (1507) 109.

- neunkircheni zsidó és
neje: Syrnarnacha fia
Ofatja bécsújhelyi
zsidó (1484) 65.

- pozsonyi zsidó (1501)
93. - (1517) 129. -
(1531) 198.

- zistersdorfi zsidó
(1539) 223. - (1540)
230., 231. - (1541)
233.

- Izrael budai zsidó
(1528) 177.

Mandel Kristóf pozsonyi
polgár (1586) 268.

Maniko rírnanovaí zsidó
(1629) 322!a.

Manusch idősb. kismar-
toni zsidó (1547) 242.
- ifjabb kismartoni
zsidó (1547) 242. -
(1548) 243. - (1557)
248.. 249. - (1564)
260: - (1571) 262.

Marchburger Gottfrid
(1350) 27.

Marian zístersdorfi zsi-
dó (1539) 223.

Markos nagyszombati
zsidó (1529) 185.

Marsalli nagykárolyi la-
kos (1740) 533.

Marsanicz Mihály ha-
rangfalvi jobbágy
(1716) 424.

Massarz Jakab nagy-
szombati polgár
(1507) 109.

Matathia Sámuel gyula-
Iehérvári zsidó (1735)
515.

Matern deutsch-alten-
burgi Nagyboldogasz-
szony templom plé-
bánosa (1450) 47.

Mathias János pozsonyi
polgár (1614) 305.,
306.

Matitsch János pozsonyi
polgár (1614) 305.,
306.

Maul kismartoni zsidó
és neje: Thorel (1523)
153.

Maurach Gáspár pozso-
nví polgár (1600) 275.

Maurach Rudolf pozso-
nyi belső tanácsos és
városkapitány (1603)
281. - városbíró
(1611) 294. - (1612)
298., 301., 302.

Májir török zsidó (1573)
244.

Málik István esküdt
(1740) 530., 531.

Mária magyar királyné
(1525) 159., 162. _
(1526) 168. - (1531)
198.

Márk bécsi zsidó (1616)
310.

- magyarbródi zsidó
(1693) 387. - (1694)
389. - vágújhelyí 7.5i-

dó (1694) 392.
- nagyszombati zsidó

(1494) 74.
- Salamon gyulafehér-

vári zsidó (1738) 522.
Márkus nagykárolyi zsi-

dó (1740) 533.
Márton nikolsburgi zsí-

d6 (1533) 201.
- verboi lakos (1522)

140.
Mátyás király (1612) 298.

- néhai (1622) 318.
- (1694) 392.

Meichsner Mihály pozso-
nyi városbíró (1512)
121.

Meier bécsújhelyi zsidó
(1459) 57.

Melamen zsidó özvegy-
asszony 1. Jane.

Mendel országos zsidó-
bíró (1503) 97.
(1506) 107. - (1509)
113. - (511) 118.

- Jakab zsidó (1522)
141.

Mentes török zsidó
(1580) 244.

Merchel zsidó (1547) 242.
- zsidó fia: Isserlin.

bécsújhelyi zsidó fia
(1474) 153.

- bécsújhelyí zsidó és
neje: néhai Nechenna
(1496) 75.



Merchlein zelli zsidó fia
József, himbergi zsi-
dó, ki Bécsújhelyen
lakik (1423) 20. -
(1426) 21. - (1431) 25.
- (1436) 33.

Meskó báró (1724) 458.
n1észáros (1724) 460.
Mészáros Benedek vas-

vári polgár (1405) 2.
MihaZovicz Izsák nagy-

károlyi zsidó özvegye
(1740) 533.

- Jakab zsidó (1726)
477. - nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

- Mihály nagyszombati
polgármester (1716)
425.

Mihály austerlitzi zsidó
(1524) 155.

- deák (1600) 274.
- zsidó (1725) 467., 468.

- (1726) 474., 475/a.,
477. - (1727) 479.
(1728) 486.

- nagy károlyi zsidó
(1723) 456.

- pozsonyi harminca-
dos (1494) 73.

- rohoncí zsidó (l697)
396.

- Abrahám gyulafehér-
vári zsidó (l735) 515.

Mikl6s de Szabolcs
(1264) 1.

- klrálynőí titkár (1527)
167.

- mester (1264) 1.
- pozsonyi öreg har-

mincados (1441) 37.
Miksa magyar király

(1559) 251., 252.
- nérriet királv (1505)

101. - (1511) 120.
Misko Kristóf pozsonyi

polgár (1604) 284.
Miskavics Pál orgonista

(1724) 462.
Misliboczky András he-

lyettes nagyszombati
városbíró (1523) 151.

Mitterpacher János
(1479) 154.

Mlodecky Péter nagy-
szombati városjegyző
(1494) 74.

Mocsonoki Albert jókói
officiális (1542) 236.
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Model Abrahám trencsé-
ni zsidó (1522) 145.

Moder János pozsonyi
polgár (1600) 275.

Mojszi gyulafehérvári
zsidó (1703) 410.

Monachem budai zsidó
(1572) 244.

Mondl Illés szűes Ol"OSZ-
vár! zsidó (1676) 364.

morvák (1605) 288.
Moschel budai zsidó

(1514) 125., 126.
Moser Osvát soproni ta-

nácsos (1438) 34. -
polgármester (1442)
40. - (1446) 43.

Mózes budai zsidó (1636)
325.

- fia Jakab nagyszom-
bati zsidó (1539) 227.

- galgócí zsidó (1539)
218.

- gyulafehérvári zsidó
(1738) 522.

- nagykárolyi zsidó
(1723) 456.

- pozsonyi zsidónő
(1526) 169.

- schweinburgi zsidó
(1612) 304.

- tatai származású po-
zsonyi zsidó (1501) 93.
- fia (1516) 128.

- Benjamin zsidó (1738)
527.

- Gábor oroszvári zsi-
dó (1676) 364.

- Izsák zsidó (1726) 477.
- nagvkárolyí zsidó
(l740) 533.

- Nátán nazvkárolyí
zsidó (1740) 533.

- Salamon nagvkárolyi
zsidó (l740\ !'i33.

Mraczkovicz Péter dej-
tei jobbágy (l539)
224.

Mufin török zsidó (1580)
244.

Munkácsy Mihály volt
nagvszombati aljegy-
ző (1717) 446.

Musch pozsony! zsidó
(1499) 88. - (1505)
105.

Muschel bécsűihelyí zsi-
dó (1461) 58.

- dévényí zsidó (1433)
29.

Muschel herzenburgi
zsidó veje: Abrahám
bécsújhelyí zsidó és
neje: néhai Plumlein
(1497) 79.

- kőszegi zsidó özve-
gye: Schena és gyer-
mekeik: Izsák és MI-
erl (1405) 13.

- pozsonyi zsidó (1484)
65. - (1494) 73. -
(1497) 80. - (1498) 85.
-(1502) 95., 96. - ne-
je: Freidl, fiuk: Jó-
zsef (1484) 65. -
(1497) 80.

- radkersburgí szárma-
zású pozsonyi zsidó
(1447) 45.

- soproni zsidó (1405)
13.

Muskat bécsújbelvi zsi-
dó neje: Hindel (1461)
58.

n1uskétások (1636) 324.
Musza budai zsidó (1571)

244.
- török zsidó (l551) 244.
- bin Mendes török

zsidó (1551) 244.
Müetgeb Györgv kis-

martóni hegymester
(1434) 31.

Müsgang János dévényi
polgár és neje: Anna
(1407) 14.

zsidó,
veje

(1446)

Nacnem soproni
Köphel zsidó
(1433) 28. -
43.

Nachn1an brucki szár-
mazású bécsújhelyí
zsidó (1497) 79. - fia:
Nachmari bécsújhelyí
zsidó (1499) 87.

- bécsújhelyi zsidó,
Trostman fia 1. ott.

Nadányi Miklós (1654)
345.

Naftali budai zsidó
(1572) 244.

Nagy Ferenc győri lakos
(1675) 359.

- (Gutori) László p0-
zsonyí főispán és vár-
nagy (1452) 49.

- Lázár nagykárolyi
zsidó (740) 533.



Nagymartoní Lőrinc fia
Miklós gróf (1370) 4.
- (1377) 6.

Naszati budai zsidó
(1573) 244.

Nastel nikolsburgí zsidó
(1533) 201.

- pozsonyi zsidó (1506)
107. - (1507) 108. -
(1508) lll. - (1509)
113. - (1510) 114. -
(1511) 117. - (1512)
121. - (1515) 127. -
(1517) 129. - (1518)
131. - (1526) 169.

Nádasdi csn. (1695) 393.
- Ferenc (1669) 356.
- Tamás (1529) 182.,

185., 188. - (1559)
253--5. - (1560) 257.
- neje (1560) 256.

Nádaski Mátyás spácai
jobbágy (1716) 424..
425.

nádorispán (1511) 118. -
(1514) 126. - (1559)
251. - (1611) 295. -
(1661) 352. - (1683)
370. - (1697) 398. -
(1717) 437., 438., 440-
2. - (1760) 535. - 1.
még Báthorv István,
Esterházy Pál, Garai
Miklós, Henrik fia:
Miklós, Országh Mi-
hálv, Pálffy Miklós,
Perénví Imre.

- i ftélőmester 1. Orbán
Pál.

Náthán török zsidó
(1551) 244.

- Aron zsidó (1726) 473.
- nagykároly! zsidó
(1740) 533.

- Benedek zsidó (1726)
477. - nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

- Hersl nagykároly!
zsidó (1740) 533.

- Mózes zsidó (1726)
477.

Nerwein György pozso-
nyi polgár (1526) 169.

Nesslein marcheggi zsi-
dó (1529) 189.

- soproni zsidó (1404)
12.

német császár (1538) 217.
(1434) 30.

Németh varga nagyká-
roly! lakos (1740) 533.

- kőrnűves (1724) 462.
- Pál szernpcí harmin-

cados (1521) 136., 137.
németek (1294) 2.
Nisnyánszky János kís-

beresztoványí job-
bágy (1716) 424.

Nissam bécsújhelyi zsi-
dó (1497) 87.

Nissel néhai nagyszom-
bati zsidó (1539) 227.

Noá török zsidó (1573)
244.

Natha budai zsidó (1657)
346.

Nyáry Ferenc (I534) 208.

Oczelka Balázs nagy-
szombati polgár
(1536) 214.

Ofatja bécsújhelyí zsidó
(1484) 65.

Oiner János pozsonyi
polgár (1600) 274.

Okolicsánll Mihály ügy-
véd (1717) 438.

Ola János győri lakos
(1675) 359.

Olasz nagyszombati zsi-
dó (1539) 227.

Oppenheimer zsidó
(1715) 416. - Emá-
nuel zsidó (I722) 452.

Orbán (1602) 277-9.
- Pál nádori ítélőmes-

ter (1694) 392. - Po-
zsony megyei szolga-
bíró (I716) 424., 425.

Orbonás János görög
(1738) 522.

orgonista (1725) 465,'b. -
1. még Miskovics Pál.

Oroszlán budai zsidó
(1505) 103. - (1639)
327.

- naavszombatí zsldó
(1529) 185. - (1536)
214. - (1539) 227. -
veje: Jakab nazv-
szombati zsidó (1539)
227.

oroszok (1514) 126.
Crszágh (Gutí) Mihály

nádor (1462) 59.
Ostromon Orbán tímár

(1724) 462.
osztrák herceg (1434) 30.
- kincstárnok (1453) 51.

Otlik Pál sárospataki
praefectus (1726) 476.
- (1730) 493.

- Péter a regéci Traut-
sohn uradalom prae-
fectusa (1728) 488.

Ottendorf Henrik (1663)
353., 354.

Oedt János Krist6f gróf
egészségügyi tanács
elnöke (1713) 413.

ördög szab6, nagyká~
lyí lakos (1740) 533.

öreg Jakab zsidó deák
(1654) 345. - (1657)
346.

örmények (1702) 409. -
(1735) 514.

Ő1'i:lk (1526) 167. - (1528)
178.

Pachta gróf (1724) 458.
Pack udvarmester (1525)

162.
Pakarnyika (Paharnyík)

Iván (1738) 522. -
(1739) 528. - neje:
Szabó Borbála (1738)
522.

Paksy János (1560) 256.
(1716) 424., 425.

Palchan Péter budai vá-
rosbíró (1537) 215.

Palotai (de Csiba) Ist-
ván gyulafehérvárt
esküdt (1n9) 528.

Palug'1lay (Kispalugyai)
Antal Pozsony me-
gvel alispán (1716)
425.

Paner Hirsli Jakab
nasvkárolyí zsidó
(1740) 530.

Papnz török zsidó (1571)
244.

Papet Vid soproni pol-
gár (1548) 243.

Paraminszky János csá-
szári ezredes (1645)
330.

Patorktsy csn. (1731) 500.
Patschalath György sop-

roni polgár és kala-
pos (1678) 366.

Pauli András nagyszom-
bati városjegyző
(1752) 445.

Paumkircher György
(1494) 73.
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Paur (Pair, Payer) csn.
(1602) 278. - (1604)
285.

- balfi lakos (1428) 24.
- Ábrahám nagykáro-

lyi zsidó és fia Sá-
muel (1740) 533.

- Lázár József nagyká-
rolyi zsidó (1740) 533.

- néhai László soproni
polgár és fia Tamás
(1543) 237.

- Mátyás pozsonyi vá-
roskamarás (1496) 76.

- Tamás pozsonyi pol-
gár és harisnyakötő
(1614) 305., 306. - né-
hai (1618) 315.

Pál kalapos, pozsonyi
polgár (1509) 113.

- püspök (1526) 162.
Pálffy (Erdődi) Miklós

nádor (1716) 422., 424.
- (1717) 434. - (1723)
454.

Pállya esn. (1694) 390.
Pápay csn. (1726) 477.
- István pozsonyi pol-

gár (1581) 265.
- Pál (1724) 462. - Pál-

né nagykárolyi lakos
(1740) 533.

Pásztory Zsigmond Sop-
ron megvei szolgabí-
ró (1716) 422.

Peck Ferenc Ignác sop-
roni városplébános
(1716) 422.

- György pozsonyi vá-
roskamarás (1510)
114. - (1511) 117.
Ignác soproni polgár
(1760) 535.

- Keresztély soproni
polgár (1442) 40.

- Lipót magyar kama-
rai pénztárnek (1600)
274.

Peczer Jankó vadász
(1724) 462.

Peer Farkas soproni pol-
gár (1605) 289.

Pekerel István kísmar-
toni polgár (1434) 31.

Pelcz zsidó (1521) 135.
Pellanter Jakab fertő-

szentgyörgyi lakos
(1431) 26.
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Perntlinger István ma-
gyar kamarai taná-
csos (1533) 202.

Perecz es András nagy-
kőrösi lakos (1671)
358.

Per egi Albert pécsi pré-
post, a magyar ka-
mara elnöke (1539)
218., 219., 227. -
(1541) 232.

Perényi Imre nádor és
abaujvári főispán
(1511) 115.

PeT11hertel András po-
zsonyi városbíró
(1422) 18.

Pernhoi er Lipót soproni
polgár és posztónyíró
özvegye: Dorottya, fi-
úk: Farkas (1629) 321.

Pessach Manusch sopro-
ni zsidó (1497) 81. -
(1498) 84.

Pest Farkas soproni pol-
gár és patkolókovács,
kinek fivére: István
soproni polgár és
bognár (1614) 307.

Petok János kí r. ítélő-
táblai jegyző (1716)
426.

Petras felsődubovai job-
bágy (1539) 224.

Pérer (1602) 278.
- borsmonostori néhai

apát (1446) 43.
- gonosztevő (1500) 92.
- pozsonyi hóhér (1509)

113.
- pozsonyi lakatos

(1533) 199.
- pozsonyi polgár öv-

készítő (1526) 169.
- sopronkeresztúri

öregbíró (1404) 12.
Pholtz György pozsonyi

polgár és kalapos
(1526) 169.

Piber András pozsonyi
polgár és kalapos
(1526) 169. - (1533)
199.

- László almissai püs-
pók (1716) 427.

Pi berger János pozsonyi
polgár (1496) 76.

Piesch Péter pozsonyi
városkamarai jegyző
(1618) 316.

Piesch Tóbiás pozsonyi
polgár neje: Magdol-
na, Hoffman Lénárd
pozsonyi polgár özve-
gye (1628) 320.

Pirnan Izsák zsidó (1723)
454.

Pinkesz Jerohán nagy-
károlyi zsidó (1740)
533.

Pircham néhai zsido és
neje G aila, ki most
Wolf soproni zsidó
neje, fia: Juda bécs-
újhelyi zsidó és neje:
Jochafat, Liebhart
Sámuel bécsújhelyi
zsidó lánya (1485) 66.

PiTi és fiai budai zsidók
(1573) 244.

Piry Miklós (1471) 62.
Piurn esn. (1738) 527.
Plankenstainer esn.

(1453) 51.
Plasswetter Osvát sop-

roni városbíró (1509)
112. -- (1514) 123.

Flatthy András pozsony-
megyei esküdt (1716)
424., 425.

Pleuel Farkas pozsonyi
polgár (1499) 88.

Pleyern János hainburgl
polgár (1407) 14.

Plosen Mandel zsidó
(1615) 308.

Podmaniczky János kir.
főpalotamester (1511)
116.

Pogner János soproni
polgár (1422) 19. --
fia Farkas soproni
pap (1442) 40

Pogusch vagy Feckiseh
Péter (1450) 46., 47.

Pohárnyik Iván 1. Pa-
karnyilea Iván.

Pollereczky Mátyás
(1724) 462. - (1725)
470. -- (1726) 474.,
475.

Poltz Keresztély soproni
polgár (1471) 63.

Polyák János szilincsi
jobbágy (1716) 424.

Pongrácz Ádám Kristóf
pozsonyi polgármes-
ter (1684) 372.



Poniatowsky litvániai
kíncstárnok (1728)
489.

Pontel Mihály nagy-
szombatí polgármes-
ter (1717) 446.

Portenschlaü Zakkeus
bécsújhelyi polgár és
nE;:je Márta (1595)
273.

Pottetuiorj György néhai
(1523) 153., 154.

Potyondy Zsigmond sop-
ronmegyei esküdt
(1724) 460.

Pozsonyi Márton (1526)
163.

Pósa Bálint (1491) 70.
Pósaházi János gyulafe-

hérvári városjegyző
(1738) 522.

Pranger János soproni
polgár lánya: Katar-
lin, Jakab lakatos
soproni polgár özve-
gye (1514) 123.

Prantel pozsonyi zsidó
(1487) 67. - (1493) 73.
(1496) 76. - (1498) 85.
- (1499) 88. - (1501)
93.

Prauneis Benedek bécs-
újhelyi polgár és ko-
vács, neje Agnes, Fi-
~eck János bécsújhe-
lyí polgár és neje Er-
zsébet lánya, míg fia-
ik János és Lipót
(1497) 77.

- György pozsonyi pol-
gár (1603) 280., 281.

Prein Simon (1500) 89.
Preiss Bálint pozsonyi

városkarnarás (1514)
124. - pozsonyi pol-
gár (l529) 189.

Prileszky Pál (1717) 438.
Probst Pál soproni pol-

gár, Anderlein veje
(1428) 24.

Prosper (1539) 223.
prozetuta 1. gerím.
Prusinovszky Vilmos

(1530) 191.
Puchaim György (1505)

101.
Pullendorfer Mihály

soproni polgár (1541)
234.

32 Zsidó oklevéltár Vm.

Punthasen bécsújhelyí
zsidó (1500) 90.

Piihel. Ulrik soproni pol-
gár (1438) 34.

Püspöki István (1738)
527.

rab (1605) 287. - (1728)
486.

Racius de Potok (1264) 1.
Radó Pál (1710) 411.
Rafainy Regina (1716)

422.
raguzaiak (1663) 354.
Rainer Imre soproni pol-

gár, sütőmester (1541)
234.

Raisling János kismar-
toni polgár és neje
Anna (1434) 31.

Rajnald mester (1264) 1.
Rapóti András erdélyi

ítélőszéki jegyző
(1738) 528.

Rappach Kristóf (1481)
154.

Rarpeckh Farkas (1479)
153.

Rausctier Gergely pápai
polgár (1605) 287.

Ravasz Ferenc (1616)
311.. 312.

rácok (1702) 409. -
(1713) 413.

Rácz Jakab (1724) 462.
Rákóczi csn. (1691) 382.,

385.
- György 1. erdélyi fe-

jedelem (1633) 322/b.
- (1629) 322/a.
(1633) 323. - (1636)
324.

- György II. erdélyi fe-
jedelem (1648) 334.

Ráskai Balázs kir. tár-
nokrnester (1502) 94.
- (1503) 97. (1514)
126.

Redel Kristóf (1738) 523.
Reiner Simon soproni

polgár (1571) 262.
Reisinger Menyhért

soproni városka marás
(1673) 361.

Rem fia Lőrinc (1264) 1.
Reneiss István pozsonyi

városbíró (1441) 37.
- (1447) 44.

Renöldt György kismar-
toni polgár (l434) 31.

Rédey Ferenc főkapi-
tány (1605) 288.

Révész János (1601) 276.
Rinderschinck Mátyás

kísmartoní tanácsos
(1504) 99.

Rindschaid János (1450)
47.

Roll esn. (1611) 295.
Rosa- Ábrahám gyulafe-

hérvári zsidó (1735)
515. -- (1738) 522.

-- Mayer gyulafehérvári
zsidó (1738) 522.

Rosnovszky János szilin-
esi jobbágy (1716) 424.

Rosty István (1725) 469.
Rot Ambrus pozsonyi

polgár (1533) 169., 199.
-- Miklós (1440) 35.
Rotfuchs Péter soproni

kórháztemplomi plé«
bános (1552) 245.

RoUal György báró zu
Talberg (1505) 101.

Rottenpach Lőrinc (1477)
153., 154.

R.ozgonyi István pozso-
nyi főispán (1441) 38.

Royi Miklós fia László
(1382) 8.

római császár (1458) 55.
-- (1493) 71. -- (1511)
119. (1514) 125.

Ruben budai zsidó fia
Leb bécsújhelyí zsi-
dó és neje Hanna I.
ott.

... Rudolf bécsújhelyi
városbíró (1433) 28.

Rufus galgócí zsidó öz-
vegye (1539) 220.

Rupprecht varga, sopro-
ni polgár (1505) 102.

Rusa Boldizsár (1720)
450.

Russ Mihály soproni
polgár (1593) 272.

Sachs Albert bécsújhelyi
polgár és szatócs
(1441) 39.

Salamon zsidó (1684)
372. -- (1730) 494.
1. még Smoyel.

-- nagykárolyi zsidó
(1740) 533.

- Abrahám nagykáro-
lyi zsidó (1723) 456. -
(1740) 533.
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Salamon Benedek orosz-
vári zsidó (1676) 364.

- Jakab nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

- Lebel nagy károlyi
.zsidó (1740) 533.

Salamonovich Mihály
homonnai zsidó (1723)
455.

Salánky András (1724)
462.

Salezer Jakab nagy-
szombati városbíró
(1538) 217. - (1539)
225.

Salgói Miklós jókői vár-
nagy (1522) 147. -
(1523) 150., 151.

Salih kethüda budai ke-
reskedő (1610?) 297.

Sallai András nagykőrö-
si lakos (1671) 358.

Sallich János pozsonyi
polgár és lakatos
(1526) 169.

Salm Miklós idősb.
(1528) 174., 176.
(1530) 189.

Salman zsidó (1509) 113.
Saltoi 1. Bonaventura.
Sambach Gáspár nürn-

bergi származású po-
zsonyi polgár és ha-
risnyakötő (1618) 315.

Samu zsidó (1726) 473.
Stirsa Ábrahám kons-

tarittnápolyi zsidó or-
vos (1623) 319.

Sasvári Miklós vöröskői
várnagy (1522) 144.

Satellay György dévényi
lakos (1527) 167.

Satlet János nagyszom-
bati polgár özvegye
Ilona (1534) 206.

Sábán budai zsidó (1571)
244.

- török zsidó (1571) 244.
Sámuel nagyszombati

zsidó szappanfőző
(1519) 133. - (1521)
136., 137.

- Baroeh gyulafehérvá-
ri zsidó (1735) 515.

- Keimb nagykárolyi
zsidó (1740) 533.

Sándor zsidó Frankfurt
am Mainból (1618)
316.
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Sándor Adalbert (1716)
424., 425.

Sárosy János budai pol-
gár (1537) 215.

Scaechi Ferene vasvári
főesperes (1713) 415.

Scalrani eSTI. (1724) 458.
Sceehtinus zsidó (1276) 2.
Schafter Jakab nagy-

szombati zsidóbíró
(1522) 140., 142., 144-

. 6. - (1523) 149., 151.
" Schalasri zsidó (1474) 153.

- béesújhelyi zsidó
(1433) 28. - fia
Hirsehl bécsújhelyi
zsidó (1497) 80. -
kinek fiai Isserl kís-
martoni zsidó és Hir-
schel kőszegí zsidó
(1504) 99.

- Hirsch bécsújhelyí
zsidó fia Isserlin
egyik lányának, Tho-
relnek férje: Maul
kismartoni zsidó és
és másik lányának,
Refkának férje:
Gerstl kismartoni
zsidó (1523) 153.

Sehalman kismartoni
zsidó (1434) 31.

- pozsonyi zsidó (1506)
107.

Scheüch Farkas kísmar-
toni zsidó (1649)
335/a.

- Salamon kismartoni
zsidó (1649) 335/a.

Schlesinger zsidó (1724)
458.

- Farkas pozsonyi pol-
gár (1563) 259.

Schmidt György sopro-
ni polgár (1541) 234.

- Keresztély ebenfurti
polgár (1474) 153.

- Mátyás pozsonyi pol-
gár (1612) 298., 299.,
300. -- (1614) 306.

Schmol zsidó (1678) 366.
- marcheggi zsidó. Hir-

schel zsidó fia (1523)
154.

Schmuckenpfennig Já-
nos soproni tanácsos
(1404) 12.

Schmucker Illés pozso-
nyi polgár és ka]apos

(1611) 293. - (1612)
302-5. - neje Mar-
git (1614) 305., 306.

Schnabel Gáspár pozso-
nyi polgár (1586) 268.

Schneider Barthus nagy-
szombati polgár lá-
nya Borbála (1530)
195.

- Márk oroszvári zsidó
(1676) 364.

Schneidevinus jogtudós
(1717) 433.

Schombergi György po-
zsonyi prépost és ma-
gyar kaneelláriai
jegyző (1456) 53.

Schörn István hainburgí
polgár (1418) 16.

Schreiner pozsonyi für-
dős (1675) 363.

Sch roll Péter pesti pol-
polgár (1514) 1126.

Schrott György lovag
(1498) 84.

Schsiester Kristóf sopro-
ni polgár (1528) 178.

- Miklós ebenfurti pol-
gár (1474) 153.

- Péter ebenf'urtr pol-
g9:r (l474) 11i3.

Sclvuler Abrahám pozso-
nyi zsidó '(11526)169.

Schwarcz Mandel nazv-
szombatí zsidó (153'8)
217.

Schrnarczeruni Frigyes
báró (1684) 372.

Schwcil1S71~ck Zsigmond
(1420\ 17.

Sctiuieller .J4nos DOZSo-
nyi polnár és kalapos
(1526) 169.

Schwinqenhaimer Bálint
soproni polgármester
(1509) 1112.

Scsasnu Györ!~Y hinóci
jobbágy (1716) 426.

Sdán7lni László (1724)
461., 462.

Seean gróf (1702) 409.
Sembler Márton pozso-

nyi polgár (1529) 179.
Senftenherger Farkas

bécsújhelyí polgár
(11471)61.

Sennyei Ferenc (1559)
254., 255. - (1560)
256.



SerbuZ Hesl oláhországí
zsidóbíró (1738) 522.

Sibenhertcr János (1454)
52.

Sibrik Osvát kir. taná-
csos (1529) 182., 184.
185.

Sighart oszlopi lakos
(14311)25.

Simanshauser György
(1458) 56.

Simon zsidó, Jakab veje
(1654) 345.

- zsidó fia Schalam
Híersch zsidó veje
.Iudl bécsújhelyí LSi-
dó (1523) 153.

- budai "ZSidó(1573) 244.
- galgóci származású

riagyszombatd zsidó
(1539) 227.

- kismartoní zsidó
(1432) 27.

- nagykárolyi zsidó, öt-
vös (1740) 533.
nagyszombati zsidó
(U522) 142. - (1539)
227. - veje ILSák
(15-22) 148.

- török zsidó (1571) 244.
- Izrael zsidó (1726) 473.
- Jákob nagykárolyi

zsidó (1740) 533.
- Mihály zsidó (1717)

444. - (1711B)447.
Simonchicz Horváth Já-

nos báró, személynöld
helynök (1717) 421.,
423., 424., 426.

Sinndorfer Gothar (1474)
153., 154.

Sintron Abrahám, Jó-
zsef és Márton bíró
gyulafehérvári zsidók
(1700) 406.

Sipeky Mihály (1717)
446.

Siska jesloveczi jobbágy
(1523) 150.

SZemlein budai szárma-
zású bécsújhelyí LSi-
dó (1499) 87.

Smert bécsújhelyí zsidó
(1497) 79.

- Leser bécsújhelyí zsi-
dó (1496) 75.

Smerlein soproni zstdó
1. Izsák fiai.

- zsidó fia József bécs-
újhelyi zsidó (1426)

32*

21. - {l427) 23. -
(143U) - 26. - (1432)
27.

Smilo (1514) 126.
Smoyel bécsújhelyi zsidó

(1496) 75. - fia Sala-
mon bécsújhelyí zsidó
(1497) 79.

- nagyszombati zsidó
(1530) 191.

- passaui zsidó fia Sa-
lamon bécsújhelyí
zsidó (11497)80.

Sós (Sóvárí) János galgó-
góci és temetvényt
várnagy (1490) 69.

Sótér József ügyész
(1740) 530., 531.

Spanhacker Kristóf po-
ZS()J1yipolgár és ta-
kács (1615) 308., 309.

Spaur Kristóf néhai
(1523) 154.

Spáczay Pál (1716) 424.
Spiitt: Tamás soproni

belső tanácsos özve-
gye Borbála. kinek
első férje Wierth Mi-
hály soproni város-
jegyző és lánya Már-
ta, Portensehlag Zak-
keus bécsújhelyi pol-
gár neje (1595) 273.

Spekart János Kristóf
élelmezési tiszt (1717)
43l.

Spicz zsidó (1724) 458.
Spielman seibersdorfi

zsidó (1652) 343.
Spiro pozsonyi zsidó

(1716) 426.
- Hirsch pozsonyi zsidó

(1731) 500.
Stampher Gáspár pozso-

nyi polgármester
(1496) 76.

Sta1~tzel kir. szolga
(1511) 117.

Stark bécsi polgár (1453)
51.

Stern pozsonyi zsidó
(1450) 47.

Stocker Mihály bécsúj-
helyi városjegyző
(1651) 337. - (1652)
340.

Stockinger György p0-
zsonyí polgár, sütő-
mester (1521) 135.

Stockingcr János sopro-
ni polgár özvegye
Katalin (1547) 24l.

Sucasdorffer (1521) 137.
Suiko György spácai

jobbágy (1716) 424.,
425.

Sullin Salamon nagyká-
rolyi zsidó (1740) 533.

Sundlein József soproni
zsidó (1422) 19.
(1423) 20. - (1438) 35.

Sungen Ulrik pozsonyi
polgár és mészáros
(1441) 37.

svábok (1713) 413.
Sveida Izsák Jakab doí-

esi zsidó (1716) 426.
Svöd zsidó (1717) 431.

szabó (1699) 402.
Szabó Borbála 1. Pakar-

nyika Iván.
- István gyulafehérvá-

ri polgár (1738) 522.
- Mihály nagvkőrösí

főbíró (1671) 358.
- Tamás győri lakos

(1675) 359.
Szakács János győrí pol-

gár (1505) 103.
Szalamonovics Mihály

fónyi zsidó (1728)
487., 488. (1730)
493., 496. - (1731)
499., 501., 502.
(1732) 526.

Szalay (de Kerechen)
Kelemen (1560) 257.

Szalkár Ferenc gyulafe-
hérvári esküdt (1739)
528.

Szapolyai György (1521)
136. - (1525) 162.

- István özvegye 1.
Hedvig tescheni her-
cegnő.

- János gróf (1514) 126.
- (1525) 162.

Szálimun zsidó Buda és
Pest, később Báta
amil-ja (1558) 244.

Szóntóházi Ferenc (1724)
460.

~z6sz herceg, kardinális
(1717) 438., 439.

Szebeni Herman Ferenc
gyulafehérvári es-
küdt (1735) 515.
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Szegedi Izsák trencséní
zsidó elöljáró (1522)
145.

- János (1738) 524.
- Pál erdélyi ítélőszékí

jegjr.ZŐ(1738) 528.
Szekelmeyer zsidó (1717)

431.
Szekeres János (1602)

278.
Szenyi Mihály jókói of-

ficíális (1539) 224.
Szentgyörgyi Tamás 1.

Bazini és Szentgyör-
gyi.

Szentkereszti András
(1697) 398. - (1700)
404.

Szentkirályi (de Sepsi-
szentkirály) Mihály
gyulafehérvári esküdt
(1739) 528.

Szepesi Jakab országbí-
ró (1373) 2.

Szerencsi István keres-
kedó (1730) 494.

Szerencsés Imre zsidó
(1525) 160-2. -
(1526) 163., 164., 168.,
170. - főharminca-
dos (1525) 159. - ki r,
tanácsos (1526) 165.,
166.

Székeles Péter soproni
polgár (1423) 20. -
soproni polgármester
(1422) 19. - (1427) 22.
- (1428) 24. - sopro-
ni tanácsos (1426) 21.

Székelv Péter (1500) 92.
~zénatákarók (1724) 462.
Szigeti János (1738) 524.,

525.
Szikszai .Iános udvarbí-

ró (1725) 467.
Szinán zsidó Buda és

Pest amil-ja (1560)
244.

Szinfoff Illés gyulafe-
hé~ári zsidó (1735)
515.

Szivós János deák. nagy-
kőrősi főbíró (11154)
345.

Szlezák Pál spácai job-
bágy (17l6) 424.

szoloo: (1368) 3. - (1377)
6. (1382) 7.
(1438) 34. - (1520)
135.
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Szolmon török zsidó
(1573) 244.

Szőczy János komáromi
bíró (1581) 265.

Sztahó György harang-
falvi jobbágy (17l6)
424.

Szulejman basa (1610?)
297.

Szulik Ferenc sasvan
jobbágy (17l6) 426.

- János sasvári job-
bágy (1716) 426., 430.

- Márton sasvári job-
bágy (17l6) 426.

Szunyogh magyar kama-
rai elnökhelyettes
(1717) 439.

Szuszedka Miklós kisbe-
resztoványi jobbágy
(1716) 424.

szűrösök (1636) 324.

Tiibrer Vid soproni pol-
gár özvegye Ilona:
Lang Egyed soproni
polgár neje (1547) 242.

Ta/er György bécsújhe-
lyi polgár (1498) 84.

Tnlouau Gábor báró
(1715) 417.

Tamás (1541) 232.
(1602) 278.

Tarhy hadnagy (1684)
372.

tatárok (1738) 522.
Telegdi István kir.

kincstartó (1505) 104.
tescheni herceg, Szapó-

lvaí István nejének
testvére (1514) 126.

Téglavető András (1724)
462. - (1735) 513.

- József (1724) 462.
- Mátyás András (1724)

462.
téalcl'etők (lTH) 451.

~ (1727) 478.
Theodor bécsújhelyi

püspök (1523) 153.
Thoroczkay (de Torockó-

szentgyörgy) János
erdélyi táblabíró
(1700) 406.

Thököly Imre (1683) 371.
Thurzó Elek (1525) 160.

(1526) 162. -- kir. tár-
nokmester és ki r,
kincstárnok (1528)
163. - kir. helytartó
(1533) 200. - (1538)

216. - (1539) 220-2.,
225., 226. - néhai
(1559) 251.

Tirnaher Bertalan ha in-
burgí polgár (1418)
16.

Tochterlein hainburgi
zsidónó (1407) 14.

Toder török zsidó (1592)
244.

Todoroz török zsidó
(1580) 244.

Todrus Mendel pozso-
nyi zsidó (1525) 158.

Tokaji István özvegye
Dobra Zsófia, gyula-
fehérvári lakos (1739)
528.

Toplel' András (1477)
153. - (1481) 154.

Tóbia József gyulafehér-
vári zsidó (1738) 522.

Tóth Sándor sopronme-
gyei esküdt (17l6)
422.

tÖ"ök császár (1529) 186.
- dervis (1529) 186.
- zsidó (1699) 402.
Török Péter erdélyi kan-

celláriaí jegyző (1738)
528.

törökök (1538) 217. -
(1554) 247. - (1724)
464.

Treuffenchersi.n pozso-
nyi lakos (1377) 5.

'I'roetel hainburgi zsidó
(1377) 5.

Trostman zsidó fia
Nachmari bécsújhelyi
zsidó (1500) 90.

Turia József gyulafehér-
vári zsidó (1735) 515.

Turnhofer Tamás sopro-
ni polrrár (1423) 20. -
sonroní tanácsos
(1422) 19. - soproni
városbíró (1405) 13.

Tur;::,} Kristóf (1525) 159.

Ugod mester (1264) 1.
Uhlein Dávid báró (1727)

479. - (1734) 503.
Ulászló II. király (1493)

71.
Unger Míklós turdingi

lakos (1445) 42.
Usz István (1637) 326.
Vagiosy János (1647) 334.
Vak Istók (1724) 462.



Varsany csn. (1717) 439.
Vencel pozsonyi zsidó

(1731) 500.
Verbói Bertalan (1522)

142.
Veres Salamon Abra-

hám zsidó (1726) 473.
VeszterIo Marches (1724)

458.
Veyel János kikeresztel-

kedett zsidó (1474) 64.
Veyflin 1. Feyseh.
Vieheny András csejtei

várnagy (1522) 142.
Virág ügyvéd (1717) 439.
Vitalianus szolga (1760)

535.
Vogl Mihály ebenfurti

polgár (1474) 153.
Vogman esn. (1728) 485.

- Ferenc (1726) 474.
- (17211) 486.

Voit Frigyes pozsonyi
polgármester (1509)
113. - (1512) 121. -
(1517) 129. - (1518)
130.

Volfovics Mihály zsidó
(1723) 453. - (1725)
466. - (1727) 478.

Volkel Péter pozsonyi
polgár és varga (1526)
169.

Voschinák György kís-
beresztoványi job-
bágy (1716) 424.

Vranay György (1694)
392.

Vrazicz János spácai
jobbágy (1716) 425.

Vrölinger Pál ebenfurti
polgár (1474) 153.

Wa tástortter András
bécsújhelyi város- és
zsidóbíró (1458) 55.

Wandler soproni polgár
(1442) 40.

Warach kismartoni zsi-
dó (1500) 90. - özve-
gye Pluernl. fiuk
Maisterlin budai zsi-
dó (1523) 153.

Wegner György soproni
polgár (1564) 260.

Weidaher János bécsúj-
helyi polgár (1440) 36.

Weigul Jakab káplár
(1727) 479., 480.

Weinberger István SQP-
roní polgár (1652) 341.

Weinman doktor (1525)
162.

Weirer Pál szeritmargit-
bányai plébános
(1587) 269.

Weispriach Ulrik karin-
thiai kapitány (1505)
101.

Weiss Mihály nagyszom-
bati polgár fia Lu-
kács (1522) 148.

Welling Jobst kamarai
ügyész (1505) 101.

Welser bécsi posztóke-
reskedő (1501) 93.

Werner (1264) 1.
Wertheimer Gudenus

zsidó (1700) 403.
Wienner János bécsúj-

helyi polgár (1463) 60.
Wierth Mihály soproni

városjegyző (1595)
293.

WHdspeu1' Tamás pozso-
nv: polgúr (1493) 72.

Winkler György nozso-
nyi po.gár (1314) 305.

Wlczek nagyszombati
zsidó (1507) 109.

Wolf budai zsidó (1450)
46., 47.

- osztrák zsidó (1397)
9-11.

- soproni zsidó neje
Gaila, Pirscham zsidó
özvegye 1. ott.

- Salamon oroszvárt
zsidó (1676) 364.

Wolthart hainburgi pol-
gár és kereskedő
(1377) 5.

Wölfel zsidónó fia
Haindl marcheggi
zsidó (1528) 174.. 176.
- nikolsburgi zsidó
(1530) 192-4., 196. -
(1531) 197.

Wullamus zsidó (1264) 1.
Wulzendorfer Farkas

(1420) 17.

Zablath Lőrinc (1506)
106.

ZfI,ffíry Mihály (1715)
419.

Zakariás austerlitzi zsi-
dó (1586) 268.

Zakariás gyulafehérvári
zsidó özvegye Jina
(1738) 522.

- pozsonyi zsidó (1511)
117. - (1526) 169.

Zakó György (1697) 398.
Zalkay esztergomi érsek

(1525) 162.
Zanelly Péter soproni

külső tanácsos (1760)
535.

Zavara Mózes gyulafe-
hérvári zsidó (1700)
406.

Závadai Tamás szakol-
cai nemes (1534)
208-11. - (1535) 213.

Zehentner Sixtus sopro-
ni városka marás
(1561) 258.

Zejk Mózes (1735) 515.
Zellir pozsonyi polgár és

sütőmester (1494) 73.
Zermegh János (1559)

252.
Zers8chwam -János, a

Fuggerek ügyvivője
(1563) 162.

Zei·tel Farkas bécsújhe-
Iyi pap (1497) 83.

Zichy István (1676) 364.
- Károly gróf (1715)

416., 418. - (1716)
428.

Zilly Ulrik (1453) 51.
Zimmerman János po-

zsonyi fuvaros (1494)
73.

Zírker Keresztély (1440)
36.

Zischko pozsonyi zsidó
(1504) 100.

Zitkovszky János (1694)
392.

Zodius Zakariás ma-
gyarbródi zsidó (1615)
308., 309.

Zwíkovszky Vencel sza-
kelcai harmincados
(1534) 210.

zsellér (1697) 396.
Zserotini és Strázsnicaí

János (1521) 139.
zsidók (1422) 18. - (1440)

36. - (1500) 92. -
(1506) 107. - (1509)
112. -- (1513) 122. --
(1514) 124. -- (1515)
127. - (1528) 175.
(1529) 186., 187. -
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(1587) 269. - (1602)
277. - (1604) 285.,
286. - (1605) 287-9.
- (1609) 292. - (1611)
295. - (1617) 314. -
(1637) 326. - (1643)
330. - (1647) 332. -
(1652) 341. - (1659)
348. - (1661) 351. -
(1680) 367., 368.
(1683) 371. - (1688)
376. - (1689) 377. -
(1690) 381. - (1691)
382. - (1692) 384. -
(1694) 391. - (1696)
395. (1697) 398.,
401. - (1700) 404.,
405. - (1702) 409. -
(1713) 413. - (1715)
417., 419., 420.
(1716) 422. - (1717)
432. - (1720) 450. l.
még Abbeneím, Ab-
rairn, Ancsél, András,
Anselmus, Arszlán,
Ascarelly, Askanás,
Asser, Aszaf, Atala,
Asmel, Abrahám,
Adám, Aron, Baba
Rifka, Barkovits, Ba-
ruch, Báreh, Behem,
Benedek, Benes, Be-
niam, Benjamin, Bet-
lehem, Budai Kis,
Chaim, Coreos. Czech,
Dániel, Dávid, Deli
Jahja, Deutsch, De-
vis Barkovics, Dulo-
vics, Dzsemsid, Ela-
chan, Everlein, :€liás,
Faitl, Farkas, Fábián.
Fekete, Festő Izsák,
Feysch, Fodor, Fog-
hagymás, Fóli. Frank,
Freyman, Fridel, Ga-
rel, Gánsl, Gerstl,
Gesellin, Glaser. Ha-
berl, Hadígund,
Haindl, Hana, Harun,
Hájim, Hátschl, Hen-
del, Henella, Her-
schel, Hersko, Hers-
kovics, Hetschel,
Hirsch. Hodzsa Ho-
schíer, 100 Jáfet, Ib-
rahlm, Ichman, Illés,
Imre, Isakár, Israelo-
vics, Isserlein, Iszák,
Iszhák, Iszmail, Isz-
raíl, Izrael, Izsák,
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Jahja, Jakab, Jane,
Jaszíf, Jákob, Jékel,
Jekutiel, Jelik, Jeru-
hin, Joachim, Jose-
povics, Josman, Jó-
nás, J ózsa, József,
Juda, Judás, Jusza,
Jüdl, Kaim, Kaines,
Kalbo, Kaleman, Ka-
ra, Karakas-oglu, Ka-
rel, Kálmán, Keny
Mózes, Ketzel, Kirsch-
ner, Kís, Kisan,
Klein, Knoblauch,
Kohen, Kollrnan, Ko-
pasz, Köphlein, Köp-
pich, Kösze, Králik,
Kroflach, Lang, Lá-
zár, Leb, Lebil, Leí-
ba, Lemplein, Len-
gyel, Lesier, Lévi,
Libel, Liber, Lieb-
hartt, Loyer, Mackel,
Maindl, Maier, Mair,
Maisterel, Maje, Ma-
jor, Manasz, Mandel,
Maniko, Manusch,
Marian, Markos, Ma-
ul, Majir, Márk, Már-
k;us, Márton, Meier,
Mendel, Mentes, Mer-
chlein, Mihalovicz,
Mihály, Model, Mojszi,
Monachem, Mondl,
Moschel, Mózes, Mu-
fin, Musch, Muschel,
Muskat, Musza, Na-
chem, Nachman, Naf-
tali, Nagy, Naszan,
Nastel, Náthán, Ness-
lein, Nissarn, Nissel,
Noá, Notha, Ofatja,
Olasz, Oppenheimer,
Oroszlán, Öreg Ja-
kab, Paner, Papaz,
Paur, Pelcz, Pessach,
Pirnan, Pinkesz, Pir-
cham, Piri, Plosen,
Prantel, Punthasen,
Rosam, Ruben, Ru-
fus, Salam.on, Sala-
monovich, Salman,
Samu, Sarsa, Sábán,
Sámuel, Sándor,
Scechtinus, Schalam,
Schal mon , Scheüch,
Schlesinger. Schmol,
Schneider Schuler,
Schwarcz, Serbul, Si-
mon, Sintron, Slem-

lein, Smerlein, Smo-
yel, Spicz, Spielman,
Spiro. Stern, Sullin,
Sundlein, Sveida,
Svőd, Szalamonovics,
Szálimun, Szegedi,
Szekelmeyer, Szeren-
esés, Szinán, Szintoff,
Szolmon, Tóbia,
Tochterlein, Toder,
Todoroz, Todrus,
Trostel, Trostman,
Turia, Vencel, Veres,
Veyel, Volfovics, Wa-
rach, Wertheimer,
Wlczek, Wolf, Wöl-
fel, Wullamus, Zaka-
riás, Zavara, Zisch-
ko, Zodius, Zsidó.

helynevek szerint 1.
Austerlitz, Bazin,
Bát, Bécs, Bécsújhely.
Bolkof, Bruck aid
Lei tha, Buda, Csepel,
Dévény, Dojcs, Duk-
la, Ebenfurt, Frank-
furt. am Main, Frohs-
dorf, Galgóc. Graz,
Győr, Gyulafehérvár,
Hamburg, Havasal-
föld, Herrenburg,
Himberg, Holics, Ho-
monna, Izdencz,
Kremsier, Kísrnarton,
Klosterneuburg, Kon-
stantinápoly, Kőrös-
patak, Kőszeg, Lisz-
ka, London, Lunden-
burg, Magyarbród,
Marchegg, Marburg,
Nagykároly, Nagy-
szombat, Nándorfe-
hérvár, Neunkirchen,
Neusedlitz, Nikebolu,
Níkolsburg, Nyitra,
Oláhország. Oroszvár.
Passau, Páli, Pest,
Possilberg, Pozsony,
Prága, Radkersburg,
Rimanova. Rohonc,
Róma, Sasvár. Sátor-
aljaújhely, Schweín-
burg, Seibersdorf,
Sopron, Sopronvék.
Szarvkő. Szenic,
Sztárzsnica, Tata,
Tolna, Trebitsch,
Trencsén, Triest,
Ungvár, Újfalu, Vács,



Vágújhely. Várossza-
Ionak, Verbo, Zell,
Zistersdorf, Zurány.

1. még lengyel, oláh,
osztrák, török zsidók,
boros zsidó.

zsidó-adós (1453) 237.
- mester Nagykároly-

ban (1740) 533.
- orvos (1623) 319. -

(1635) 323.
- orvosasszony (1559)

254., 255. - (1560)
256.

- papné, özvegy (1740)
533.

- szabó szökése (1726)
473.

- üveges (1699) 402.

zsidók beengedése Nagy-
szombatba (1717) 446.

- Erdélyben leteleped-
hetnek (1623) 319.
(1673) 360.

- kitiltása Bécsből és
Magyarországból
(1671) 357.

- nem lehetnek vámo-
sok (1725) 469.

zsidók összeírása Erdély-
ben (1735) 514. -
Nagykárolyban (1740)
533.

- praefectusa (1529)
180.

- visszatérhetnek Ma-
gyarországra (1671)
357. zsidóknak keresz-

tény fíút eladnak (1542)
236.

Zsidó Baba nagykáro-
lyi zsidó (1723) 456.

- Kálmán duklai zsidó
(1692) 383.

- Márton kőröspataki
zsidó (1700) 406.

- Mihály (1724) 461.,
463.

- Mózes (1722) 451.
Zsigmond király (1421)

18. - (1525) 162. -
(1529) 188. - (1717)
433.

- pozsonyi polgár és
kőműves (1526) 169.

Zsíros János nagykőrösi
lakos (1654) 345.

zsoldosok (1496) 76.

503



II. HELYMUTATO - INDEX LOCORUM

Abaúj megye (1723) 455.
abaújvári főispán 1. Pe-

rényi Imre.
Alba Carolina 1. Gyula-

fehérvár.
almissai püspök 1. Pi-

ber László.
Alsó Ausztriában Ma-

gyarországból elűzött
zsidók nem lakhat-
nak (1528) 173.

alsó ausztriai kamara-
szék (1505) 101.

als6vereckei (hn. Bereg
m-ben) vám (1700)
405.

alvin ci (hn. Alsó-Fehér
m-ben) vásár (1738)
522.

Antau 1. Selegszántó,
Aumühl a Vulka vizén

Sopron m-ben (1431)
26.

Auspitz hn. Morvaor-
szágban (1586) 268. -
(1616) 311.

austerlitzi (hn. Morva-
országban) zsidók 1.
Mihály, Zakariás.

Ausztria (1368) 3. -
(1370) 4. - (1418) 16.
(1442) 40. - (1651)
339. - (1713) 413. -
(1717) 417.

Baden hn. A. A-ban
(1557) 249.

Bajm6c vár Nyitra m-
ben (1726) 471.

Bakabánya (Pokyantz)
hn. Hont m-ben
(1526) 165.

balfi (Wolfs, hn. Sopron
m-ben) lakos 1. Paur.
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Bazin (Posíng) hn. Po-
zsony m-ben (1487)
67. - (1518) 130. -
(1523) 149., 152. -
(1529) 179.

-i zsidóbíró (1456) 53.
-i zsidók (1456) 53. -

(1518) 130. - (1519)
133. - (1529) 181.,
183. megégetése
(1529) 179. - (1538)
217. - (1539) 221. -
1. még Jakab.

Bánfalu (Wondorf) hn.
Sopron m-ben (1629)
321.

bányavárosok (1525)
162.

Bártia város tanácsa
(1554) 247.

Bát hn. Hont m-ben
(1457) 54. - (1717)
435., 436.

Báta (hn. Tolna m-ben)
amil-ja 1. Szálímun
zsidó.

Beckó vár Trencsén m-
ben (1605) 288. -
(1677) 365.

Belgrád 1. Nándorfehér-
vár.

Benczencz hn. Hunyad
m-ben (1713) 414.

Bereg megye (1723) 455.
Beregszász hn. Bereg m-

ben (1727) 479., 480.
- 1. még Lampert
erdő.

Berencs vár Nyitra m-
ben (1522) 143.
(1534) 208.

Bertes erdő Sopron rn-
ben (1500) 92.

Berzence vár Somogy
m-ben (1560) 257.

Beszterce hn. Beszterce-
Naszód m-ben (1264)
1.

Besztercebánya hn. Zó-
lyom m-ben (1525)
160. - (1526) 168.

Bécs (Wien) város (1420~
17. - (1450) 46. -
(1488) 68. - (1500) 89.
- (1517) 129. - (1520)
135. - (1527) 172. -
(1533) 204., 205. -
(1539) 218., 219., 221.,
222. - (1559) 252. -
(1560) 257. - (1675)
362., 363. - (1682)
369. (1693) 388. -
(1694) 390. - (1697)
398., 400. - (1700)
404. (1713) 413.
(1715) 417. - (1717)
435., 439., 440., 444. -
(1724) 458. - (1735)
515.

-i kereskedők (1683)
371.

-i polgár 1. Stark.
-i posztókereskedő 1.

Welser.
-i zsidók (1500) 89.

(1518) 132. - (1669)
356. - 1. még Ábra-
hám, Márk.

-i zsidó orvos (1560)
257.

Bécsújhely (Wiener-
Neustadt) város (1427)
23. - (1431) 25. -
(1434) 30. - (1440) 36.
-(1441) 39. - (1458)
55. - (1471) 63. -
(1497) 81. - (1523)
153. ,154. - (1525)
162. - (1651) 339.

-i Halpiac (1471) 61.



bécsújhelyi házak (1441)
39. - (1454) 52. -
(1459) 57. - (1461) 58.
- (1463) 60. - (1471)
61. - (1484) 65. -
(1485) 66. - (1496) 75.
- (1497) 77-83. -
(1498) 84. - (1499) 87.

-i kereskedő-céh (1651)
337.

'-i kereskedők (1683)371
-i pap 1. Zertel Farkas.
-i polgárrnesterek 1.

Holezer György,
Kastner Lénárd, Kra-
mer András, Kü-
schinger.

-i polgárok: 1. Finck
Péter, Fiweck János,
Gailhaimer Jakab,
Grafenbergi Kun ez,
Herfurter Lénárd,
Jemniczer Lénárd,
Koberstein Ottó,
Kollner Frigyes.
Kornmess Henrik,
Luttenberger Péter,
Maler János, Por-
tenschlag Zakkeus,
Prauneis Benedek,
Sachs Albert, Senf-
ten berger Farkas,
Taler György,
Weidaher János,
Wienner János.

-i püspökök 1. Kollo-
nits Lipót, Theodor.

-i tanács (1441) 39. -
(1459) 57. - (1497)
79., 83. - (1647) 332.
- (1649) 335fb., 336.
- (1651) 337-9. -
(1652) 340.

-i Új-utca (1463) 60. -
(1497) 77., 78. - (1500)
90.

-i városbíró 1. Eber
Gáspár, György dok-
tor, Hayden Lénárd,
Rudolf, Waldstorffer
András.

-i város jegyző 1.
Stocker Míhály,

-i vászonkereskedők
(1652) 340.

-i vendégfogadó (1368)
3.

-i Zsidó-utca (1461) 58.
- (1496) 75. - (1497)

79., 83. - (1498) 84.
(1499) 87.

bécsújhelyi zsidóbíró L
Kramer András,
Waldstorffer András.

-i zsidók 1. Ascher, Ab-
rahám, Hadigund,
Hitschel, Hirsch,
Hirschlin, Isserlein,
Jakab, Josman, Jó-
zsef, Juda, Jüdl,
Kaim Juda, Knob-
lauch és fia József,
Köphlein, Kroflach
József, Lebel, Lemp-
lein, Liebhart, Mair,
Meier, Merchlein,
Muschel, Muskat,
Nachman, Nissam,
Ofatja, Punthasen,
Sehalam, Slemlein,
Smerlein, Smerl Le-
ser, Smoyel, Trost-
man.

-i zsidók fürdője (1454)
52.

-i zsidók mészárszéke
(1484) 65. - (1497)
80.,82.

-en a zsidók éjjeli szál-
lást nem kaphatnak
(1642) 329. - (1649)
335fb., 336. - (1658)
347.

-en Miasszonyunk fer-
tálya (1454) 52.

-en minoriták fertálya
(1441) 39. - (1459) 57.
- (1484) 65. - (1485)
66. - (1497) 80., 82.,
83. - (1498) 84. -
(1500) 90.

béla házi (bolerázi, hn.
Pozsony m-ben) sző-
lőhegy (1522) 144.

Béltek hn. Szatmár m-
ben (1728) 485.

Bibersburg 1. Vöröskő
Bihar megye (1723) 455.
Binóc hn. Pozsony m-

ben (1716) 426., 430.
-i jobbágy 1. Scssany

György.
Bisztra patak (1700) 405.
Bogyoszl6 hn. Sopron m-

ben (1724) 460.
-i korcsmáros 1. Laka-

tos Dávid.
bolkofi (hn. Lengyelor-

szágban) zsidó 1.

Hirsch, Kollman Ka-
im.

Beteráz 1. Bélaház.
Borostyánkő vár Vas m-

ben (1652) 343.
Borsmonostor (Sankt

Marienberg) hn.
Sopron m-ben (1446)
43.

-i apát 1. Bertalan, Pé-
ter.

Borsod megye (1723)
455.

Brassó (Corona) város
(1738) 522.

Bruek aid Leitha-i zsidó
1. Isserlein, Nachman.

Brüssel város Belgium-
ban (1538) 217.

Buda (Ofen) város (1264)
1. - (1440) 35. -
(1451) 48. - (1456) 53.
- (1457) 54. - (1462)
59. - (1471) 62. -
(i491) 70. - (1493) 71.
- (1494) 73. - (1496)
76. - (1502) 94. -
(1503) 97. - (1505)
104. (1506) 107. -
(1511) 115., 116. -
(1514) 125., 126. -
(1518) 132. - (1522)
141. - (1523) 150. -
(1520) 156. - (1525)
161., 162. - (1526)
163., 164., 168.
(1529) 180-2., 184.,
185. - (1530) 190. -
(1537) 215. - (1619)
317. -- (1636) 325. --
(1639) 327. - (1660)
350. -- (1663) 354. --
(1734) 507.

- amil-ja 1. Szálimun
zsidó, Szinán z'sir~ó.

- ostroma és elfoglalása
a török által (1529)
HIR.

-i Bécsi-kapu (1663)
353.

-i Csonka torony (1525)
162.

-i házak (1264) 1. ~
(1525) 162. - (1528)
177.

-i Jakabháza (1462) 59.
-i kereskedő 1. Salih

kethüda.
-i Mindszentek-ut.ca

(1525) 162.
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'budai Nagyboldogasszony
templom plébánosa 1.
Ferenc.

-i országgyűlés (1488)
68.

-i polgár 1. Sárosy Já-
nos

-i samethof (1529) 188.
-i Szent György-tér

(1525) 162.
-i Szent Zsigmond ká-

polna (1529) 188.
-i városb író (1529) 188.

- 1. még Palchan
Péter.

-i városfalak (1525)
162.

-i várnagy 1. Batthany
Benedek, Bodó Ger-
gely.

-i Zsidó-utca (1663) 353.
-i zsidó nő (1663) 353.
-i zsidók (1451) 48. -

(1462) 59. - (1503) 98.
- (1525) 162. - l.
még Abraim, Arszlán,
Abrahárn, Dávid, De-
li Jahja, Deutsch,
Fekete Izsák, Hod-
zsa Jákob, Ibrahim,
Isserleín, Iszák, Isz-
rail, Izrael, Izsák,
Jahja, Jahja Juzsa
Kevekeszi, Jakab,
Jane, Jaszif, Józsa.
József, Jusza, Kara
Musza, Karakas-oglu,
Maisterlin, Manasz,
Mande1- Izrael, Mo-
nachern. Moschel,
Mózes, Musza, Nafta-
li, Naszan, Notha,
Oroszlán, Piri, Ru-
ben, Sábán, Simon,
Slemlein, Wolf.

-i zsidótemető (1529)
188.

-i zsinagóga (1462) 59.
Budweis város Csehor-

szágban (1529) 187.
Bukarest város Oláhor-

szágban (1735) 515.
BulgáTia (1264) 1.
Buzo város Oláhország-

ban (1738) 522.

Castrum Ferreum t
Vasvár.

Cibinium '1. Nagyszeben.
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Claudiopolis 1. Kolozs-
vár.

Colonia város Lengyel-
országban (1735) 515.

Corona 1. Brassó.
Csajta hn. Vas m-ben

(1713) 415.
Csalánosi (hn. Szatmár

m-ben) korcsma-bér-
let (1722) 451. -
(1723) 453. - (1726)
475. -- (1727) 478. --
(1731) 497. -- (1734)
510.

-i korcsmáros (1724)
462.

-i malom (1726) 474.,
475.

Csallóköz (1713) 413.
Csehország (1727) 483.
Csejte (Czahte) vár

Nyitra m-ben (1522)
142.

--i uradalom (1695) 393.
-i várnagy 1. Vicheny

András.
Csempesz hn. Vas m-ben

(1725) 469.
Csepel (Kuvin) amil-ja

1. Ibn Jáfet zsidó.
Csics 1. Sérc.
Csikszerdahely város

(1738) 522.
Csongrád hn. (1731) 498.

- (1736) 518. -- (1740)
532.

csornai prépost 1. ott.
Csukaria (ma: Csukárd)

hn. Pozsony m-ben
(1456) 53.

Czahte 1. Csejte.
Czerveni Kamen 1. VÖ-

röskő,

Darázsfalu (Traustorf)
hn. Sopron ro-ben
(1647) 332.

debreceni vásár (1734)
508. -- (1736) 516.

dejtei (hn. Pozsony rn-
ben) jobbágyok 1.
Blahó György, Kova-
czovícz .Jakab, Mracz-
kovicz Péter.

-i kovács (1522) 147. --
1. még István.

deutsch-altenburgi (hn.
A. A-ban) plébános 1.
Matern.

Dénye hn. (1731) 501.

Dévény {Theben) vár
Pozsony m-ben (1407)
14. -- (1526) 167.

-i bíró (1407) 14.
-i dülő: Gesang és eb-

ben Gesengel szőlő
(1407) 14.

-i harmincados (1723)
454.

-i lakosok 1. Chaun-
spíes András, Müs-
gang János, Satellay
György.

-i zsidó 1. Musche1.
dojcsi (hn. Nyitra m-

ben) zsidó 1. Sveida
Izsák Jakab.

duklai zsidók 1. Devís
Berkovicz, Zsidó Kál-
mán.

Duna folyam (1663) 354.

Ebenfurt hn. A. A-ban
(1474) 153. -- (1557)
249.

-i polgárok 1. Eítlpöss
Farkas, Kramer Gás-
pár, Krernpl Péter,
Schmidt Keresztély,
Schuester Miklós és
Péter, Vogl Mihály,
Vrölinger Pál.

-i zsidók (1651) 339. -
(1652) 343.

ecsedi várnagyok (1529)
186.

Eger vár Heves m-ben
(1610?) 297.

-i püspök és kancellár
(1533) 202.

Eisenstadt 1. Kismarton.
Erdély (Siebenburg)

(1514) 126. -- (1554)
247. -- (1623) 319. --
(1700) 404. -- (1734)
504. (1535) 512. --
(1738) 522.

-i guberníum (1697)
398. -- (1700) 404.,
406. - (1720) 449. -
(1722) 452. -- (1724)
465/a. -- (1726) 472.
(1727) 481. -- (1728)
489. -- (1730) 491.,
492., 495. -- (1735)
514., 515. -- (1736)
519., 520.

-i ítélőszéki jegyző 1.
Apáti Adám, Kastel
István, Kis Ferenc,



Rapóti András, Sze-
gedi Pál.

erdélyi kancelláriai jegy-
ző 1. Bors Tamás, Ele-
kes Ferenc, Török Pé-
ter.

-i kir. főügyész 1. Dob-
ra Péter.

-i kormányzó 1. Kornis
Zsigmond.

-i országgyűlés (1687)
374. - (1689) 377.

-i püspök (1726) 472. -
(1727) 481. - (1735)
515. - 1. még Geren-
dy Miklós.

-i tábla bíró 1. Gidófal-
vi István, Thoroczkai
János.

-i zsidóbíró 1. Kohen
Mózes.

-i zsidó esküdt 1. Ko-
hen Illés.

Erdőd hn. Szatmár m-
ben (1731) 498. -
(1736) 518. - (1740)
529., 532.

-i uradalom (1738) 523.
Esztergotn város (1530)

190. (1717) 431.
-i bíró (1544) 239.
-i érsek (1514) 126. -

(1526) 170. - (1559)
251., 253. - 1. még
Zalkay.

-i káptalan (1652) 342.
- (1717) 441..,442., 446.

frsekújvár vár Komá-
rom m-ben (1605)
288.

fe1sődubovai (hn. Nyitra
m-ben) jobbágy l.
Petras.

felsőkéthelyi (hn. Vas
m-ben) plébánia
(1697) 397.

Fertő tó (1382) 8.
f ertószentgyörgyi (Sankt

Jorgen, hn. Sopron
m-ben) lakos 1. Pel-
lanter Jakab.

fényi (hn. Szatmár m-
ben) korcsma bérlet
(1723) 453. -- (1724)
462. - (1726) 475. -
(1727) 478. -- (1731)
497. -- (1734) 510. -
(1740) 532.

Fogaras vár (1673) 360.
FOTchtenstein 1. Fraknó.

fónyi (hn. Abaúj-Torna
m-ben) zsidó 1. Fá-
bián, Salamonovics
Mihály.

Fraknó (Forchtenstein)
vár Sopron m-ben
(1528) 178. - (1649)
336.

Frankfurt am Main-i
zsidó 1. Sándor.

Freistadl 1. Galgóc.
Frohsdorfi (hn. A. A-

ban) zsidók (1651)
339.

Fünfkirchen 1. Pécs.

Galgóc (Freístadl) vár
Nyitra m-ben (1490)
69. (1539) 220.,
225., 226. - (1735) 515.

-i udvarbíró 1. János.
-i várnagy 1. Kriva Si-

mon, Sós János
-i zsidó (1539) 218., 219.,

221. - 1. még Mózes,
Rufus, Simon.

Garatn hn. (1264) 1.
Gerencsér (Herntscharo-

witz) hn. Pozsony m-
ben (1715) 420. -
1716) 430. -- (1717)
439., 443., 445., 446.

gotsgnadi (hn. Pozsony
m-ben) molnár (1522)
146. -- (1523) 149.

Grosshefflein 1. Nagy-
hőflány.

Gönyü hn. Gyór m-ben
(1715) 416.

Graz 1. Hendel zsidó,
Izsák zsidó.

Gschiess l. Sérc.
Güns 1. Kőszeg,
Győr város (1716) 426.
- városában a zsidók

szabadon keres ked-
hetnek (1682) 369.

-i főkapitány 1. Her-
mann badeni őrgróf.

-i gyalogság (1605) 287.
-i káptalan (1405) 2. -

(1382) 8. -- (1505) 103.
-- (1682) 369. - tag-
jai: Lóránd prépost,
Miklós olvasó, János
éneklő-, Domonkos
őrkanonoki (1382) 8.
- 1. még Csernátonyi
kanonok.

gyóri káptalani ispán
(1681) 359.

-i lakosok 1. Beczei
Mátyás, Czimbalmos
Gergely és János,
Horváth János, Mik-
lós és Pál, Kalmár
András, Nagy Ferenc,
Ola János, Szabó Ta-
más, Szakács János.

-i nagyprépost quintá-
ja (1503) 98.

-i püspök (1587) 269.
-i püspöki helynök 1.

Kazó István.
-i zsidó l. Hirsch Izsák.
-i zsinagóga (1673) 359.
- megye és város (1682)

369.
GlIulafehérvár (Alba Ca-

rolina, Károlyfehér-
vár) város (1673) 360.
- (1689) 378. - (1700)
406. -- (1702) 409. -
(1703) 410. -- (1724)
464. -- (1735) 515. --
(1738) 522. -- (1739)
528. -- (1740) 530., 531.

-i esküdt 1. Bánhorváti
Ferenc, Bányai Ist-
ván, Havasallyí Pál,
Kuncz János, Palotai
István, Szalkár Fe-
renc, Szebeni Her-
man Ferenc, Szentki-
rálví Mihály.

-i főbíró 1. Angya.l Pé-
ter, Biró István, Haan
Ignác.

-i hiteleshely (1713) 414.
-i lakosok 1. Balomiran

Juan, Bihari Márton,
Guszta Petru, Szabó
István, Tokaji István.

-i Nagyboldogasszony-
utca (1738) 522.

-i tanács (1724) 464. --
(1730) 495.

--i városjegyző 1. Brán
Illés, Pósaházi János.

-i zsidók l. Abrahám,
Beniam Abrahám,
Benjamin Dávid,
Dávid Izsák, Dávid
József, Frank Izsák,
Hirsch Euranicz,
Illés, Illés András,
Illés Joachim, Isa-
kaár Mordocheus,
Izsák Áron, Jekutiel
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Abrahám, Joachim
Dávid, Júdás Mózes,
J üdl, Kohen Sámson,
Lebel Lázár, Mihály,
Mózes és Sámuel,
Lebil Illés, Lévi
Efraim és József,
Maier másként Lévi
Dávid, Maje József,
Matathia Sámuel,
Márk Salamon,
Mihály Abrahárn.
Mojszi, Mózes, Rosa
Abrahám, Rosa
Majer, Sámuel
Baroch, Sintron
Abrahám, József és
Márton, Szintoff
Illés, Tóbia József,
Turia József, Zaka-
riás.
1. még (1724) 464.,
465ia. - (1726) 472.
- (1727) 481. - (1730)
495.

-i zsidók adója (1687)
374. - (1689) 378.
(1720) 449.

-i zsidók összeírása
(1735) 515.

-i zsidók szeszm érési
joga (1736) 519., 520.

-i zsinagóga (1738) 522.
hainburgi (hn. A. A-ban)

polgárok 1. Engel-
prechtin, Pleyem Já-
nos, Schörn István,
Tirnaher Bertalan,
WolfhaM.

-i tanács (1377) 5.
-i tiszttartó 1. Hag Bol-

dizsár.
-i zsidók 1. Fridel. Ge-

sellin, lehman, Toch-
terlein, Trostel,

Harangfalva (Zvoncsin)
hn. Pozsony m-ben
(1716) 424.

-i jobbágyok 1. Gazo-
vics Miklós, Heriban
András, Kossnyach
András, Majarnik
István. Marsanicz
Mihály, Sztahó
György.

hatvani országgyűlés
(1525) 162.

Havasalföld (1738) 522.
(1739) 528.
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havasalföldi zsidó 1. Her-
schel Abrahám.

Hegyalja, szőlővidék
Zemplém m-ben
(1609) 292. - (1688)
376.

Herntscharowitz 1. Ge-
rencsér.

herzenburgi (hn. Stájer-
országban) zsidó 1.
Muschel.

Hidei puszta (1740) 532.
himbergi (hn. A. A-ban)

zsidó 1. Merchlein fia
József.

Holics vár Nyitra m-ben
(1534) 208.

-i zsidó 1. Králik.
Holleschau város Mor-

vaországban (1735)
515.

Homonna hn. Zemplén
m-ben (1693) 385.

-i zsidó 1. Israelovics
Jakab, Salamonovich
Mihály.

Hornstein 1. Szarvkő,

izdenci zsidók (1616) 311.,
312.

Janow város Lengyelor-
szágban (1735) 515.

jaroslaui (hn. Galíciá-
ban) vásár (1629)
332ja.

Jászvásár város Moldvá-
ban (1735) 515.

jeruzsálemi Szerit Sír
templom (1529) 186.

jesloveczi jobbágy 1.
Siska.

Jókő vár Nyitra m-ben
(1522) 147. - (1523)
150., 151. - (1539)
224. - (1542) 236.

-i jobbágy 1. Kolár
Mihály.

-i officiális 1. Dejtei
István, Mocsonoki
Albert, Szenyi
Mihály.

-i várnagy 1. Salgól
Miklós.

kalocsai érsek (1264) 1.-
1. még Frangepán Fe-
renc.

Kampolung város Oláh-
országban (1735) 515.

kaplonyi (hn. Szatmár

m-ben) konvent (1724)
462. - (1725) 465fb.

kaplonyi mészárszék
(1738)523.- (1740)529.

karinthiai kapitány 1.
Weispriach Ulrik.

Karlbu1'g 1. Oroszvár.
Kassa város (1609) 292..

- (1611) 295. - (1680)
368. - (1690) 395. -
(1697) 399., 401. -
(1723) 455. - (1726)
476. - (1727) 482.
(1728) 487., 490. -
- (1730) 493., 496. -
(1731) 499., 501-3. -
(1737) 521. - (1738)
526.

-i administratio (1696)
395. - (1697) 399.,
401. - (1723) 455.

-i mészáros 1. Creith
Ferenc.

-i polgárok (1609) 292.
-i profuntház (1717) 432.
-i rézfazekas (1611) 295.
Kateze 1. Köpcsén.
Károlyfehérvár 1. Gyula-

fehérvár.
Kemend hn. (1294) 2.
kremsieri (hn. Morvaor-

szágban) zsidó 1. Be-
nedek.

Kiristar hn. Sopron m-
ben (1370) 4.

Kirchschlag vár A.
A-ban (1505) 101.
(1523) 153.

-i lakos 1. Leysamer
Mihály.

Kisberesztovány hn. Po-
zsony m-ben (1716)
424.

-i jobbágyok 1. Kladiva
István, Nisnyánszky
János, Szuszedka
Miklós, Voschinák
György.

Kishőflány (Weinighof-
lein) hn. Sopron m-
ben (1377) 6.

Kiskend hn. Kis-Kükül-
ie m-ben (1738) 528.

Kismarton (Eisenstadt)
város Sopron m-ben
(1431) 26. - (1432)
27. - (1436) 33. -
(1528) 178. - (1587)
269. - (1595) 273. -
(1642) 329. - (1647)



332. - (1652) 340.,
342. - (1658) 347.

kismartani ház (1432) 27.
- (1436) 33.

-i hegymester 1. Müet-
geb György.

-i kapitány (1587) 269.
-i polgárok t Fragner

Lénárd, Fulczich
Márton, Greusser
Osvat, Heckel Erhard,
Lehner Miklós, Peke-
rel István, Raisling
János, Renöldt
György.

-i szőlődülő: Mitter
Zericz (1434) 31.

-i tanács (1431) 26.
(1434) 31. - (1436) 33.
- tanácsosok 1. Ger-
ber Farkas. Rinder-
schinck Mihály.

-i tiszttartó 1. Fölleck
Jakab.

-i udvarbíró 1. Kers-
nerits János.

-i uradalom jobbágyai-
nak bármit kölcsö-
nözni csak a tiszt tar-
tói hivatal előzetes
engedélyével lehet
(1647) 332.

-i városbíró 1.
Fleischacker György.

-i zsidók (1593) 272. -
(1595) 273. - (1642)
329. - (1649) 335/b.,
336. - (1651) 337-9.
- (1652) 340., 342.,
343. -- (1653) 344. -
(1658) 347. - 1. még
Gerstl, Hendel,
Hírsch. Isserl, József.
Jüdl, Maisterel,
Manusch. Maul,
Schalmon. Scheüch
Farkas és Salamon,
Simon, Warach.

ldsvárd.ai (hn. Szabolcs
m-ben) vásár (1730)
494.

klosterneuburni (hn. A.
A-ban) zsidó 1. Jekel.

Kolozsvár (C1audiopolis)
város (1623) 3l9. -
(1720) 449. -- (1727)
48l. - (1nO) 491.

Komárom város (I560)
256. - (I5!!l) 265.

-i bíró 1. Szőcsy János.

komáromi főispán 1.Kor-
látkői Péter.

-i polgár 1. Kapronczai
Imre.

- megye (1682) 369.
Konstantinápoly Vár06

(1623) 319. - (1713)
414.

-i zsidó orvos 1. Sarsa
Abrahám,

koroncói (hn. Győr m-
ben) malom (1681)
359.

Korpona város Hant m-
ben (1526) 165.

Königsberg 1. Újbánya.
Köpcsény (Katcze) hn.

Moson m-ben (1444)
41.

Könnöcbánya (Krem-
nitz) város (1525) 161.
- (1695) 394.

-i bányászok (1525)
160., 161.

-i cementező mű (1525)
159.

1cőröspataki (hn. Három-
szék m-ben) zsidó 1.
Zsidó Márton.

Kőrösszeg hn. Bihar m-
ben (1511) 115.

Kőszeg (Güns) város
Vas m-ben (1511)
119. -- (1540) 228. --
(1639) 335/a.

-i kapitány 1. Harber
Frigyes.

-i tanács (1540) 228.
-i zsidók (1540) 228.

1. még Hatschl,
Hírschel, Lesier,
Muschel.

-- ostroma a török által
(1540) 228.

krajnai főkapitány 1.
Jurischitz Miklós.

Krakkó város (1554) 247.
Kremnitz 1. Körmöc-

bánya.
Kreutz 1. Sopronkeresz-

túr.
Kuvin 1. Csepel.

Lakompak vár Sopron
m-ben (1724) 460.

Lampel·t erdő (Bereg-
szász) (1264) 1.

Laxenburg vár A. A-ban
(1693) 387. - (1717)
442.

Lengyelország (1723)
455. - (1728) 490.
(1735) 515.

-i zsidók (1730) 491.
1. még Aron, Kálmán.

Leopoldopolis 1. Lipót-
vár.

Leopoldsorf hn. A. A-
ban (1474) 154.

Leopoldstadt 1. Lipót-
vár.

Légrád hn. Zala m-ben
(1602) 277., 278.

lichtenwörthi (hn. A. A-
ban) tiszttartó 1.
Hack János.

ligni tzi herceg 1. Frigyes.
Lipótvár (Leopoldopolis,

Leopoldstadt) hn.
Nyitra m-ben (1684)
372. -- (1716) 424.

liszkai (hn. Zemplén m-
ben) zsidó 1. Chaim.

Litvánia (1514) 126.
--i kincstárnok 1. Ponia-

towskv,
londoni Zsidók (1710)412.
Lublin város Lengyelor-

szágban (1735) 515.
lunclenburgi (hn. Morva-

országban) zsidó 1.
Ketzel fia Márkus.

rnccsöi bán 1. Garai
László.

Magyarád (Moderdorf)
hn. Pozsony m-ben
(1717) 444., 445.

Magyarbród hn. Morva-
országban (1693) 386.

-i zsidók 1. Jakab,
Márk, Zodius, Zaka-
riás.

Magyarkeresztúr hn.
Sopron m-ben (1724)
460.

--i bíró 1. Káldi Ferenc.
Magyarország (1370) 4.

-- (1407) 14. - (1418)
16. - (1422) 19. -
(1423) 20. -- (1426) 21.
-- (1427) 22. -- (1431)
25. -- (1434) 31. --
(1436) 33. -- (1442)
40. - (1514) 125. -
(1530) 190. - (1554)
247. -- (1616) 311. --
(1649) 335/a.

-i jog (1431) 25.- (1522)
143.
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makovicai uradalom
(1686) 373.

majtényi (hn. Szatmár
m-ben) korcsmabér-
let (1723) 453. -
(1726) 475. - (1727)
478. - (1731) 497. -
(1734) 510. - (1738)
523., 524. - (1740)
529.

- korcsmáros (1724)
462.

- plébános (1740) 529.
Marchegg hn. A. A-ban

(1528) 174. - (1529)
189. - (1612) 298.,
300., 301.

-i zsidó (1514) 124. - 1.
még András. Haberl,
Haindl, Jónás, József,
Kaim, Nesslein,
Schrnol.

marburgi (hn. Stájeror-
szágban) zsidó 1. Ab-
rahám.

Maros szék (1735) 515.
Martonfalva hn. Bihar

m-ben (1511) 115.
Martsinen monostor

Oláhországban (1739)
528.

Mád hn. Zemplén m-ben
(1609) 292. - (1728)
487.

Mármaros megye (1728)
489. - (1730) 491.

-i főispán 1. Bethlen
József.

Medwisch 1. Meggyes.
meggyesi (Medwisch, hn.
Sopron m-ben) Goldberg

dülő (1509) 112. - e
dűlőben fekvő Gerst-
ner szőlő (1431) 25.

Mezöpetri hn. Szatmár
m-ben (1740) 532.

mérgeshidi korcsma
(1725) 465/b.

Mihályi hn. Sopron m-
ben (1724) 460.

Möderdorf 1. Magyarád.
Moldvaország (1735) 515.
Morvaország (1600) 274.

- (1616) 311. - (1735)
515.

Moson megye (1713) 413.
-i főesperes 1. Henyei

András.
Munkács vár (1636) 324.
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munkácsi Zsidó bástya
(1648) 334.

-i zsidók (1727) 479.

Nagybel'esztovány hn.
Pozsony m-ben (1716)
424. - (1717) 445.,
446.

-i plébános (1716) 424.
Nagyhöflány (Grossheff-

lein) hn. Sopron In-
ben (1649) 335fb.

Nagykároly város (1722)
451. - (1723) 453.,
456. - (1724) 459.,
461. - (1725) 465fb.,
466., 467., 470.
(1726) 473-5., 477. -
(1728) 484., 485. -
(1730) 494. - (1731)
497., 498. - (1734)
503-6.. 508-10.
(1735) 512., 513.
(1736) 517., 518. -
(1738) 523., 524. -
(1740) 530-2.

-i árenda (1725) 468. -
(1726) 475/a.

-i Kis-utca (1740) 533.
-i kertész 1. Hrabeczki

János.
-i korcsma bérlete

(1726) 475., 478. -
(1731) 497. - (1734)
510. (1738) 523., 525.
- (1740) 532.

-i korcsmáros (1724)
462.

-i kóser-borkorcsma
(1740) 532.

-i kóser-mészárszék
(1736) 517., 518.

-i lakosok 1. Asztalos
Mihály, Csépfel An-
tal, Csiszár István,
Frank szűcs, Görög
György, Király Ist-
ván, Lőrinc kovács,
Marsalli, Németh
varga, Ördög szabó,
Pápai Pálné. _

-i mészáros 1. Makk
Márton.

-i mészárszék (1738)
523. - (1740) 533.

-i piaristák (1735) 512.
-i rabbi (1728) 490.
-i sörfőzőház bérlete

(1723) 453.
-i zsidó pap (1740) 533.

narrllkárolyi zsidók (1724)
461. - (1727) 479. -
(1728) 485., 490. -
(1731) 498. - (1734)
508. - (1740) 530. -1.
még Ancsél, Abrahárn,
Adám, Aron , Báreh,
Éliás, Farkas, Fóli,
Hersol, Illés, Izsák,
Jakab, Jákob, Jelik,
Jeruhin, Josephovícs,
Jónás, József, Júdás,
Kaim, Kis, Kopasz,
Lázár. Leb, Leiba,
Lengyel, Major,
Márkus, Mihalovicz,
Míhály, Mózes, Nagy
Lázár, Náthán
Paner, Paur, Pinkesz,
Salamon, Sámuel,
Simon, SuIlin.

-i zsidók főbírája (1736)
517., 518.

-i zsinagóga (1740) 533.
Nagykosztolány hn.

Nyitra m-hen (1715)
419.

Nag~lkérös város (1636)
325. - (1660) 350.
(1671) 358.

-i főbíró 1. Czirják
Demeter. Szabó
Míhály, Szívós János.

-i iskolamestar (1661)
3;)2.

-i lakosok 1. Dus János,
Kelemen Balázs,
Pereczes András,
Sallai András, Zsíros
János.

-i nótárius (1657) 346.
nag1}martoni (hn. Sopron

m-ben) zsidók (1589)
271. - (1651) 339. -
1. még Kisan.

Nag?/szeben (Cibinium)
város (1728) 489. -
(173;) 514. - (1736)
519., 520.

Naouszombat (Tirnau,
Trnava) város (1436)
32. - (1410) 35. -
(1452) 49. - (1494)
73. - (1500) 92. -
(1521) 138. - (1529)
179., 183-5. - (1530)
190. - (1619) 317. -
(1622) 318. - (1683)
370. - (1694) 390. -
(1695) 392. - (1715)



419., 420. - (1716)
421., 423-7., 430. -
(1717) 436-42., 446.,
448. - (1724) 460. -
(1727) 483.

Nagyszombat város meg-
engedi a zsidóknak a
város területén át a
közlekedést (1717) 444.,
445. - (1718) 447.,448.

- város német polgárai
(1695) 392.

- város szokásjoga
(1490) 69. - (1529) 184.

- város tárgyalása a
zsidókkal a város te-
rületén át való köz-
lekedés ügyében
(1717) 443.

- város területére zsidó
nem léphet (1616)
311., 312. - (1683)
370. - (1693) 386-8.
(1694) 389., 390., 392.
- (1715) 420. - (1716)
423-7., 430., 433. -
(1717) 434-42. -
(1727) 483.

- város vádjai a zsidók
ellen (1526) 171. -
(1539) 221.

-i aljegyző 1. Munká-
csy Mlhály.

-i asztalos 1. Egyed.
-i dülő: Barátfölde

(1715) 420. - (1716)
425. - Volmut (1715)
420.

-i házak (1530) 191. -
(1538) 217. - (1539)
227. - (1544) 239.

-i ispitály (1619) 319.
-i polgármester 1. Huzó

Imre, Mihalovicz
Mihály, Pontel
Mihály.

-i polgárok 1. Egyed,
Fritz, Gáspár,
Heflmair András,
Hodko Péter, Húszár
János, Kos Pál,
Massarz Jakab,
Oczelka Balázs,
Satler János,
Schneider Barthus,
Weiss Miháiy.

-i Szent Vid-napi vásár
(1716) 426., 430.

-i szűcs 1. Bertalan.

nagyszombati tanács
(1436) 32. - (1488) 68.
- (1490) 69. - (1494)
74. - (1507) 110. -
(1521) 139. - (1522)
143. - (1529) 180., 182.,
187. - (1530) 191. -
(1534) 209., 211. -
(1535) 213. - (1537)
215. - (1539) 218-22.,
224., 226-7. - (1540)
229. - (1559) - 251.,
252. - (1616) 312., 313.
- (1642) 328. - (1683)
370. (1693) 387.,
388. - (1694) 389.,
390. - (1715) 417.,
420. - (1716) 421.,
426. - (1717) 446.

-i ügyész 1. Bertalanffy.
-i városbíró (1522) 145.

- (1541) 232. - 1.
még Bocz Dániel,
Heilmar András,
Leípolt János,
Misliboczky András.
Salezer Jakab.

-i városjegyző 1.
Mlodeczky Péter,
Pauli András.

-i városkönyv (1530)
191.

-i zsidók (1456) 53. -
(1488) 68. - (1490) 69.
- (1506) 106. - (1522)
140., 143-7. - (1523)
150., 151. - (1529)
180., 182., 184. -
(1533) 202. - (1538)
216. - (1539) 218-20.,
225. - (1544) 239. -
1. még Abrahám,
Czeh Jakab, Farkas,
Fodor, Foghagymás
József, Izsák, Jakab,
Józsa, József, Lang
Lebl, Mandel,
Markos, Márk, Mózes
fia Jakab, Nissel,
Olasz, Oroszlán,
Sámuel, Schwarcz
Mandel, Simon,
Smoyel, Wlczek.

-i zsidók adója (1540)
229. - (1541) 232. -
(1542) 235. - (1544)
240. - (1559) 251. -

(1616) 313. - (1619) 318.

nagyszombati zsidóadó
elengedve (1559) 252.
- (1642) 328.

-i zsidóbíró (1456) 53.
(1522) 146. - (1530)
191. - 1. még Hefl-
maír András, Jakab,
Schafler Jakab.

-i zsidók megégetése
(1494) 73., 74. - (1539)
221. - (1541) 232. -
(1542) 235.

-i zsidók kitiltása a
városból (1494) 74. -
(1539) 221., 222.. 226.,
227. - (1540) 229. -
(1541) 232. - (1544)
240. - (1559) 251.

-i Zsidó-utca (1539) 227.
-i zsinagóga (1539) 227.

- (1541) 232.
nam/váradi püspök 1.

János.
Nádorfehérvár (Belgrád)

város (1735) 515.
-i híd a Száván (1663)

354.
-i zsidók (1663) 354.
-i zsmagóaa (1663) 354.
Neckendori 1. Sopron-

nvék.
neunkircheni (hn. A. A-

ban) zsidó 1. Mandel.
neusedletzi (hn. Morva-

országban) zsidó 1.
Dániel.

Nikápoly város Törökor-
szágban (1735) 515.

nikebolu-i (hn. Törökor-
szágban) zsidó 1. Isz-
hák.

Nikolsburg város Morva-
országban (1530)
192-4., 196. - (1533)
201. - (1738) 525.

-i polgár 1. Ekerle Já-
nos.

-í zsidó 1. Haindl, He-
nella, Jakab, Márton.

Nógrád hn. (1654) 345.
- (1661) 352.

-i kapitányok (1657)
346.

nürnbergi származású
pozsonyi polgár 1.
Sambach Gáspár.

Nyitra vár (1694) 391.
-i püspök l. Jaklin

Balázs.
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-nyitrai származású
zsidó 1. I~.

Ojen l. Buda.
Oláhország (1737) 528.
-i zsidók 1. Chaim,

Serbul HasI.
Dlcsva hn. Szatmár m-

ben (1725) 465/b., 466.
-i árenda (1726) 474. -

(1734) 503.
Droszvár (Karlburg) hn.

Moson m-ben (1676)
364. - (1699) 402. -
(1700) 407. - (1715)
418. - (1716) 428.,
429.

-i cseléd 1. Gamla.
-i Lengyel-féle nemesi

udvar (1715) 418. -
(1743) 534.

-i sörfőzőház (1716) 528.
-i zsidók (1715) 418. -

(1716) 429. - (1743)
534. - 1. még Faitl
Mózes, Izrael Wonet,
Izsák Márk és Mózes,
Jónás, Adám, Jasak
és Kálmán, Kirsch-
ner Illés, Lázár
Adám, Leb, Abrahám
és Hirschli, Lévi
Izrael, Mondl Illés,
Mózes Gábor,
Salamon Benedek,
Schneider Márk,
Wolf Salamon.

-í zsidók adója (1699)
402. - (1700) 407.

-i zsidók kíváltsága
(1676) 364.

-i zsinagóga és zsidó
mészárszék (1743) 534.

Oszlop hn. Sopron m-
ben (1647) 332.

-i lakos 1. Sighart,
osztrák zsidó 1. Wolf.

Ödenburg 1. Sopron.
passaui zsidó 1. Smoye1.
páli (hn. Sopron rn-ben)

zsidó 1. József.
Pándorfalu (Pándorf)

hn. Moson m-ben
(1433) 29.

Pápa város Veszprém
m-ben (1605) 287.

-í gyalogság (1605) 287.
-i polgár 1. Rauscher

Gergely.
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Pázmányfalva hn. (1735)
515.

Piirndor] 1. Pándorfalu.
Pest város (1440) 35.
- amil-ja 1. Szálimun

zsidó, Szinán zsidó
-i polgár 1. Schroll

Péter.
....,..i zsidó (1440) 35. -

l. még Kis Jakab.
Pécs (Fünfkirchen) vá-

ros (1474) 64.
-i prépost 1. Peregi Al-

bert.
-i püspök, kir. kincs-

tárnok (1496) 76.
Plamckenhoj hn. (1618)

315.
Pioesti város Oláhor-

szágban (1738) 522.
Pod hering hn. Bereg m-

ben (1700) 405.
Pokyantz I. Bakabanya.
Poroszló hn. Heves m-

ben (1725) 467.
Posing 1. Bazin.
possHbergi zsidó 1.

Jakab Aron.
Potoly hn. (1560) 257.
Pottendorf hn. A. A-ban

(1669) 356.
Pozsony (Pressburg) vá-

ros (1397) 11. - (1447)
44. - (1500) 89. -
(1525) 158. - (1526)
162. - (1528) 176. -
(1530) 190. - (1539)
221. - (1540) 229. -
(1541) 232. - (1559)
251. - (1560) 257. -
(1616) 312., 313. -
(1642) 328. - (1651)
337., 338. - (1680)
367. - (1684) 372. -
(1694) 392. - (1715)
416., 417. - (1716)
424., 426. - (1717)
434., 435., 442., 443.,
446. - (1724) 458.,
462. - (1728) 486. -
(1731) 500.

- ban a kis féltorony a
zsidóknál (1498) 85.

-ban az országos vásá-
rok kívételével zsidót
beengedni tilos (1582)
266. - (1584) 267.

- határában Seebrückl
(1500) 92.

pozsony-i aranyműves l.
György.

-i Arany sas vendéglő
(1684) 372.

-i ácsmester (1534) 207.
-i belső tanácsos i.

Maurach Rudolf, 1.
még tanácsosok.

-i dülő: Steyergrund
(1628) 320.

-i főispán 1. Rozgonyí
István, főispán és
várnagy 1. Nagy
László.

-i Főtér (1515) 127.
-i fuvaros 1. György,

Kramer Ulrik, Zim-
merrnan János.

-i fürdős 1. Schrelner.
-i harmincad (1526) 163.

harmincados 1.
Mihály, Miklós,

-i házak (1377) 5. -
(1382) 7. - (1509) 113.
- (1511) 119., 120. -
(1512) 121. - (1514)
124. - (1515) 127. -
(1526) 169. - (1528)
174., 176. - (1530)
192-4., 196. - (1531)
197., 198. - (1611)
294.

-i hóhér 1. Péter.
-i jog (1382) 7. - (1453)

51.
-i kalmár (1724) 460.
-i kamarai jegyző 1.

Koler János, Píesch
Péter.

-i kapuőr 1. János.
-i káptalan (1370) 4. -

(1382) 7. - (1397) 9-
11. - (1447) 44. -
(1456) 53. - (1710)
411. - (1716) 424. -
tagjai: János őrkano-
nok és Pál kanonok
(1382) 7.

-i kereskedősegéd 1.
Boldizsár.

-i kövező 1. Ferenc.
-i lakatos 1. Péter.
-i lakos 1. Treuffen-

chersín.
-i major (1382) 7.
-i Magyar-utca (1514)

124.
-i megegyezés (1734)

507.
-i mérő (1717) 431.



pozsonyi nrrészárosok
(1563) 259.

-i pénzverdei ínspektor
1. Eysforth.

-i polgárok (1440) 35. -
1. még Aichinger
JánQS, Aman János,
Birsko Lőrinc, Bona-
ventura Jakab, Burk-
hartné, Cogníana An-
tal, Dauher István,
Diemer Erzsébet,
Dornick Simon,
Dubick András,
Eisenpeck Márton.
Eppich Ambrus,
Feyertag Joachim,
Fischer György,
János és Mihálv,
Flins Miklós, Flötzer
Márton. Forster
János, Froschauer,
Gailsam, Gebhart
Farkas, Goldner
ZSigmond, Graiser
Farkas, Gutmayr
Lőrinc, Hainrich
Péter Haug Márton,
Hayl 'I'amás,
Henigrnan József.
Herber Mátvás,
Hoffman Lénárd.
Hofinaer Pál, Jakab
fia Nikus, Jaklovits
-Jários, János sza-
kács, Jobst
János, Kessman
Jobst, Knitl János,
Kochaím, Kögl
Farkas, Kreisner
Adám, Lachenberger
János. Lausser .Iános,
Leopold Gáspár,
Lipót, List István,
Madítsch János,
Maier István, Mandel
Kristóf. Mathias
János. Matitsch
János: Maurach
Gásnár, Misko
Kristóf, Moder János,
Nerwein György,
Ofner János, Paur
Tamás, Pál kalapos,
Pápai István. Péter
övkészítő, Pholtz
György, Piber
András, Píberger
János, Piesch Tóbiás,
Pleuel Farkas,

33 Zsidó oklevéltár vm.

Prauneis György.
Preíss, Rot Ambrus,
Sallich János,
Sambach Gáspár,
Schlesinger Farkas,
Schmidt Mátyás,
Schmucker Illés,
Schnabel Gáspár,
Schweller János
Sembler Márton,
Spanhacker Kristóf.
Stockínger Györgv,
Sun gen Ulrik. .
Volkel Péter,
Wildspeur Tamás.
Winkler György,
Zeller Zsigmond.

pozsonyi postamester
(1600) 274.

-i polgármester (1491)
70. - (1493) 72. -
(1494) 73. - (1533)
199. - 1. még Híl-
scher Kristóf. Pong-
rácz Adám, Kristóf.
Stampher Gáspár,
Voit Frigyes.

-i prépost 1. Schom-
bergi György.

-i Szerit Lőrinc kapu
(1499) 88.

-i tanács (1377) 5. -
(1382) 7. - (1433) 29.
- (1434) 30. - (1436)
32. - (1441) 37 .. 38.
- (1444) 41. - (1445)
42. (1447) 45. - (1450)
46. - (1451) 48. -
(1452) 49. - (1453)
51. - (1458) 55. -
(1459) 56. - (1471)
62. - (1493) 71. -
(1498) 86.- (1502) 94.
- (1503) 97. - (1511)
116., 119., 120. -
(1512) 121. - (1513)
122. - (1516) 128. -
(1518) 132. - (1519)
133. - (1521) 136. -
- (1522) 141. - (1520)
156. - (1525) 158. -
(1526) 163. - (1528)
174., 176. - (1529)
189. - (1530) 192~4.,
196. - (1531) 197. -
(1533) 200., 201., 203.
- (1538) 216. - (1581)
265. - (1612) 300.

-i tanácsosok 1. Auer

Jakab. List István,
Maurach Rudolf. .

pozsonyi vak erszény-
gyártó (1524) 1Ó5.

-i Váralja (1574) 263.
-i városbíró (1502) 95.

-- (1505) 104. - 1.
még Flins Miklós,
Forster Farkas, Göczl
Zakariás, Jakab,
Meichsner Mihály,
Pernhertel András.
Reneiss István.

-i városfal (1499) 88. -
(1506) 107. - (1525)
157. - (1526) 167. -
(1531) 198. - (1534)
207.

-i városház (1491) 70.
-- (1496) 76. - (1504)
100. -- (1506) 107. -
(1518) 129. - (1526)
167.

-i városi kocsis (B99)
88.

-i városjegyző (1491) 70.
-i városkanitánv 1.

Eisenreich Sebestvén .
-i városkamarás (1491)

70. - (1493) 72. -
(1494) 73. - (1496) 76.
- (1498) 8~. - (1499)
88. - (1501) 93. -
(1~02) 95. - (1504)
100. - (1505) 105. --
(1506) 107. - (1507)
lOR. - (1508) 111. -
(1509) 113. - (1510)
114. -- (1511) 117. --
(1512) 121. - (1514)
124. -- (1515) 127. --
(1517) 129. -- (1518)
131. -- (1519) 134. --
(1521) 138. -- (1524)
155. -- (1525) 157. --
(1596) ]67., 169.
(1531) 197. - (1533)
199., 203. - (l53~)
207. -- 1. még Paur
Mátvás, Peck Györgv,
Preiss Bálint.

-i Víztorony (1499) 88.
-i zsidók (1441) 38. -

(1444) 41. - (1447) 44.
(1453) 51. - (1456) 53.
- (1471) 62. - (1491)
70. - (1493) 71. -
(1502) 94. - (1503) 97.
- (1511) 116. - (1518)
132. -- (1523) 152. --
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(1520) 156. - (1526)
167. - 1. még Asmel,
Aron, Dávid, Fekete
Mandel, Garel,
HatndI, Hendel,
Herschel, Hírsch,
Imre, Isserlein,
Izsák, Jakab, Juda,
Kaim, Karel,
Kálmán, Klein Jakab,
Lebel, Lesier, Mackel,
Malndl Jakab,
Malsterel, Mandel,
Matathia, Mózes,
Musch, Muschel,
Nastel, Prantel,
Schalmon, Schuler
Abrahám, Spiro,
Spiro Hirsch Stem,
Todrus Mendel
Vencel, Zakariás,
Zischko.

poZSO'nllí zsidók adója
(1452) 50. - (1471) 62.
- (1591) 70. - (149:3)
72. - (1494) 73. -
(1496) 76. - (1498) 85.
- (1499) 88. - (1501)
93. - (1502) 95. -
(1504) 100. - (1505)
104., 105. - (1506)
107. - (1507) 108.

(1508) 111.
(1509) 113. - (1510)
114. - (1511) 117. -
(1512) 121. - (1514)
124. - (1515) 127. -
(1517) 129. - (1518)
131. - (1519) 134. -
(1520) 135. - (1521)
138. - (1522) 141. -
(1524) 155. - (1525)
157. - (1534 212. -
(1544) 240.

-i zsidóbíró (1456) 53.
- (1500) 89. - 1. még
Bonaventura Jakab,
Hairner István, Hein-
rich Péter, Hatteur
Jakab, Körbler Ja-
kab Kraus Péter.

--i zsidók boradója
(1493) 72. - (1498) 85.
- (1501) 93. - (1502)
95. - (1504) 100. -
(1505) 105. - (1506)
107. - (1508) 111. -
(1509) 113. - (1510)
114. - (1511) 117. -
(1512) 121. - (1515)

()14

127. - (1517) 129. -
(1518) 131. - (1519)
1a4. - (1524) 155. -
(1525) 157.

poz/lonyi zsidók a pénz-
vera.ében (1675) 362.,
363.

-í zsidók elmenekültek
a városból a mohácsi
csatavesztés után
(1531) 198.

-i zsidók házai (1533)
199., 200. - házainak
értéke városerődit-
ményekre forditva
(1531) 198.

-i zsidók kiűzése (1526)
169. - (1528) 173. -
(1530) 192.

-t zsidónó (1458) 56.
-t zsidók zsinagógája

(1526) 169.
-í Zsid6-utca (1506) 107.

- (1512) 121. - (1515)
127. - (1525) 157. -
(1526) 167. - (1533)
199. - (1534) 207.

Pozsony megyei alispán
1. Palugyai Antal.

-i esküdt 1. Platthy
András.

-i szolgabíró 1. Orbán
Pál.

Prága város (1528) 173.
- (1530) 191. - (1531)
198.

-i ínség (1616) 313.
-i zsidók (1611) 296.
Pressburq 1. Pozsony.
Prodersdorf 1. Vulkapor-

dány,

radkersburgi (hn. Stájer-
országban) zsidó 1.
Muschel.

Radnót hn. Kis-küküllő
tn-ben (1687) 374. -
(1689) 377.

Rábakeresztúr hn. Vas
m-ben (1724) 460.

Rábaköz (1724) 460.
Rechnitz 1. Rohonc.
Regensburg város (1474)

64.
regéci (hn. Zemplén m-

ben) Trautsohn ura-
dalom (1726) 476. -
(1727) 482. - (1728)
487. (1730) 493.,
496. - (1731) 499.,

SOL, 502. - (1737)
521. - igazgatója 1.
Fronth Adám, Otlik
Péter.

Rimanova hn. (1629)
322/a.

-í zsidók 1. József, Ma-
níko.

lWhonc (Rechnitz) hn.
Vas m-ben (1309) 2.
- (1760) 535.

--i dohány és vámbér-
let (1760) 535.

-i horvát plébánia (1690)
380. - (1713) 415.

-i német plébánia (1690)
380. - (1697) 396. -
(1713) 415.

-i zsidók (1697) 396. -
(1713) 415. - 1. még
Lebel Meyer Illés,
Mihály.

-t zsidók adója (1690)
380.

Rosindel 1. Rózsavölgy.
Rozsnyó város (1611)

295.
Ró1Tl4 város (1715) 417.

- (1760) 535.
-t Castelliani iskola

(1760) 535.
-i zsidók 1. Ascarelly

Tranquillus Rafael,
Coreos Benjámin és
Tranquillus.

Rózsavölgy (Rosindel)
hn. Pozsony m-ben
(1716) 424. - (1717)
444., 445.

sajtoskáli (hn. Sopron
rn-ben) úriszék (1720)
450.

Salánk hn. Ugocsa rn-
ben (1724) 462.

Sankt Jórgen 1. Fert5-
szentgyörgy Sopron
m-ben és Szeritgyörgy
város Pozsony rn-ben,

Sankt Marienberg 1.
Borsmonostor.

Sassin 1. Sasvár.
Sasvár (Sassín) hn. Nyit-

ra m-ben (1716) 426.,
430.

-i jobbágyok 1. Szulik
Ferenc, János és
Márion.

-i zsidók 1. Abrahám,



Abrahám Dávid, Ket-
zel fia Jakab.

Sárfő hn. Vas m-ben
(1690) 381.

Sáros megye (1723) 455.
- (Suris) vár (1264) 1.
Sárospatak vár (1264) 1.

- (1633) 422/a. -
(1730) 493. - (1731)
502. - (1737) 521.

-i uradalom igazgatója
l. Fronth Adám, Ot-
lik Pál.

Sárvár hn. Vas m-ben
(1559) 254. - (1560)
256., 257. - (1660)
349. - (1661) 351.

$dtoraljaújhelyi zsidó
(1691) 382.

Schemnitz 1. Selmec-
bánya.

schweinburgi (hn. A. A-
ban) zsid6 1. Gerstl.
Hana, Mózes, .

Segesvár hn. Nagy-Kü-
küllő m-ben (1635)
323.

seibersdorfi (hn. A. A-
ban) zsidó 1. Spíel-
man.

Seldendorf falu Pozsony
mellett (1397) ll.

Selegszántó (Antau) hn.
Sopron m-ben (1647)
332.

Selmecbánya (Schem-
nitz) város (1264) l.
- (1526) 166.

-t tanács (1526) 165.
Sempte vár Nyitra m-

ben (1533) 200. -
(1538) 216.

Sérc (Csics, Gschiess) hn.
Sopron m-ben (1714)
422.

Siebenburg 1. Erdély.
Sion hegye (1529) 186.
sirkai vám (1740) 533.
Skalicz 1. Szakolca.
Smolensk város Litvá-

niában (1514) 126.
Sopron (Ödenburg) város

(1422) 19. - (1423) 20.
- (1428) 24. - (1442)
40. - (1446) 43. -
(1447) 45. - (1500) 92.
- (1539) 221. - (1541)
234. - (1543) 237. -
(1547) 241., 242. -
(1548) 243. - (1564)

260. - (1566) 261.-
(1571) 262. - (1593)
272. - (1595) 273. -
(1602) 277., 278. -
(1604) 285. - (1605)
287., 289. - (1614)
307. - (1617) 314. -
(1622) 318. - (1678)
366. - (1716) 422. -
(1725) 469. - (1760)
535.

Soprcm.ban Erzsébet napi
vásár (1602) 278.

-ban este 9 óra után
csak lámpással lehet
járni (1690) 379.

-ban Margit-napi vásár
(1564) 260.

-ban zsidó éjjeli szál-
lást nem kaphat
(1690) 379.

- város joga (1422) 19.
- (1423) 20. - (1426)
21. - (1427) 22. -
(1442) 40. - (1645) 330.

- város oklevele (1410)
15.

-i alkalmazott 1. Fabrls
János.

-t belső tanácsosok 1.
Ainweig Lénárd,
Harkai Péter, Lanius
Jakab. Rlchárd,
Mos.ef Osvát,
Schmuckenpfennig
János Spát Tamás,
Székeles Péter,
Turnhofer Tamás.

-i dülők: Anger (1652)
341. - Fretner (1509)
112. - Hermler (1548)
243. - Judenfrledhof
(1687) 375. - Kircher
(1541) 234. - Meger-
ler (1427) 22. - (1428)
24. - (1541) 214. -
Padner (1541) 234. -
Pöltelbaumgarten
(1543) 237. - Satz
(1528) 178. - Stainer
(1528) 178.

-i ferences gvárdíán
(1716) 422.

-i fest6: János (1528)
178.

-{ házak (1405) 13. -
(J 422) 19. - (1421)
20. (1426) 21. - (442)
40. - (1')05) 102. -
(1514) 123. - (1~28)

175., 178. - (1543)
237. - (1557) 250. -
(1652) 341.

soproni [ezsuiták (1683)
371.

-i Judenhof (1528) 178.
-i kérháztemplom plé-

bános 1. Rotfuchs Pé-
ter.

-i külső tanácsosok 1.
Kerpics Ferenc, Za-
nelly Péter.

-i polgármesterek 1.
Iban Mihály, Kolos-
torrnögöttí Miklós,
Moser Osvát, Schwin-
genhairner Bálint,
Székeles Péter.

-t polgárok 1. Binder,
Drescher Péter,
Eiban Lőrinc,
Engelprecht Lipót,
Fiilles Mihály,
Fekete János
Felber György,
Fleischacker Gáspár,
Fritz fürdősné,
Gartner Kristóf,
Gnaser János,
Gutai György,
Gürseni Pongrác.
György rnészáros,
Harradl Péter, HertI,
Hofer Péter, Inger
János, Jakab lakatos.
János, Jager Kristóf,
Joachim Keresztély,
Karner Adám,
György és Tamás,
Kaschauer Míhály,
Keresztély, Kolben-
hofer Miklós, Lang
Egyed Maier Frtdel,
Papel Vid,
Patschalath György,
Paur László, Peck
Ignác és Keresztély,
Peer Farkas,
Pernhoíer Lipót,
Pest Farkas és
István, Pogner János,
Poltz Keresztély,
Pranger János,
Probst Pál,
Pullendorfer Mlhály,
Pühel Ulrik, Rainer
Imre, Reiner Simon,
Rupprecht varga,
Russ Mihály,
Schmidt György,
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Schuester Kristóf,
stockínsec János,
Székeles Péter,
Tabrer Vid,
Turnhofer Tamás,
Wandler, Wegner
György, Weinberger
István.

soproni tanács (1447) 45.
- (1497) 83. - (1509)
112. - (1514) 123. -
(1527) 172. - (1528)
175. - (1533) 204.,
205. - (1541) 234. -
(1557) 250. - (1645)
330. -- (1687) 375.

-i torony (1442) 40.
-i utcák: Fapiac (1528)

175. - Főtér (1690)
379. Hosszúsor
(1652) 34l. - Mészá-
ros-utca (1422) 19. -
Szent Mihály-utca
(1543) 237. -- Zsidó-
utca (1405) 13.
(1422) 19. -- (1423) 20.
-- (1426) 21. - (1442)
40.

-i városbíró (1447) 45.
1. még Plasswetter
Osvát, Turnhofer
Tamás.

-i városbirói szolga
(1690) 379.

-i városház (1426) 21. -
(1548) 243. - (168:~)
371. - (1687) 375.

-i városjegyző l. Ernst
Konrád, Wierth Mi-
hály.

-i városkamarás 1. Rei-
singer Menyhért. Z,!-
hentner Sixtus.

-'1 városkapitány 1.
Ebersdorf Zsigmond.

-i városkapu: Szent
Mihály kapu (1687)
375.

-i városkönyv (1541)
234.

-i városplébános 1.
Peck Ferenc Ignác.

-i városi konyha (1528)
175.

-i vendégfogadó (1377) 6.
-i vincellér l. Icze

Mert!.
-i zsidók (1382) 8. -

(1410) 15. -- (1505)
102. - (1527) 172. -

51G

(1528) 178. - 1. még
Everlein, Feysch,
Gerstl, Hetschel,
Izsák, JekeI,
Köphlein, Lesier,
Muschel, Nachern.
Nesslein, Pessach
Manusch, Smerlein,
Sundlein József,
Wolf.

soproni zsidók adója
(1533) 204., 205. -
(1534) 212.

-i zsidók kiűzése (1528)
178.

Sopron megye (1713) 413.
-- követei (1659) 348.

-i esküdt 1. Potyondy
Zsigmond, Tóth Sán-
dor.

-i főispán, 1. Henrik fia
Miklós, Esterházy
Miklós,

-i szelgabíró 1. Kecskés
János, Pásztory Zsig-
mond.

Sop"onkel'esztúr
(Kreutz) hn. Sopron
m-ben (1559) 254..
255. -- (1760) 535.

-i dülők: Brunntal,
Hel benweissgraben.
Hohenberg, SchustE!n-
dorf (1404) 12.

-i lakosok 1. Fricz fia.
Reicher Jekel, Saur
István, Schüder
Hainczel (1404) 12.

-i öreg bíró 1. Péter.
sopronnyéki (Necken-

dorf hn. Sopron m.-
ben) zsidónő I.
Htitschl.

Spanyolország (1623) 319.
Spáca hn. POZSQny m.-

ben (1716) 424.
-i jobbágyok 1. Blasa-

tovícz Lukács,
Gabalicz János,
Henchek Pál, Judás
György, Nádaski
Mátyás, SuI ko
György, SzIezák Pál.
Vrazicz János.

Stainm'Ühl a Vulka vizén
(1431) 26.

Stanislau város Lengyel-
országban (1735) 515.

Stájerol'szág (1368) 3. -
(1370) 4. -- (1442) 40.

-i vászonkereskedők
(1651) 339. -- (1652)
340.

Stupf enreicti hn. (1450)
47.

S11 T'ÍS 1. Sá ros.

Szabolcs rnegye (1723)
455.

Szakolca (Skalicz) város
Nyitra m.-ben (1534)
208-11. - (1535) 213.
- (1539) 221.

-i harmincados 1. Zwi-
kovszky Vencel.

-i nemes 1. Závadaí
Tamás.

-i tanács (1534) 209.,
21l. - (1535) 213.

Szalacs hn. Bihar m.-
ben (1264) l.

Szalonak 1. Város-Szalo-
nak.

Szaloniki város Török-
országban (1735) 515.

Szamostöi (hn. Szatmár
rrr-benj árenda (1724)
461. -- (1725) 468. --
(1726) 475/a. - (1728)
486.

- révkorcsma (1725)
466.

Szarvkó (Hornstein) vár
Sopron m.-ben (1700)
403., 408.

-i zsidók (1700) 408.
Szatmá,' város (1735)

513.
-- me gye (1723) 455.

(1731) 498. - (1736)
518.

szádvári tiszttartó 1.
Deáky András.

Szántó hn. Bihar m.-ben
(1728) 485.

-i jobbágy 1. Károlyi
András.

Szászsebes város (1738)
522.

-i szék (1736) 519., 520.
Szeghalom hn. Bihar m.-

ben (1511) 115.
szempci (Wartberg, hn.

Pozsony. m.-ben) har-
mincados 1. Németh
Pál.

Szenic hn. Nyitra m.-ben
(1716) 426.



sze ntc! zsidó 1. Ábrahám
Jakab, Benjamin Mó-
zes.

Szentgyörgy (Sankt Jor-
gen) város Pozsony
m.-ben (1522) 146. -
(1528) 179.

szent jánosi (hn. Szatmár
m.-ben) korcsma
(1725) 465fb.

Szentmargitbánya hn.
Sopron m.-ben (1587)
269.

-i iskolamester (1587)
269.

-i plébános 1. Weirer
Pál.

Szentmiklós hn. Moson
m.-ben (1699) 402.

-i urbarium (1700) 405.
Szepes megye (1723) 455.
-i kamara (1726) 476.-

(1727) 482. - (1728)
487., 488., 490.
(1730) 493., 496. -
(1731) 499., 501-3. -
(1737) 521. - (1738)
526.

Szereá hn. Pozsony m.-
ben (1716) 426., 430.

Szerém vár (1264) 1.
Székesfehérvár (Weis-

senburg) város (1530)
190.

Szigetköz (1713) 413.
Szilincs hn. Pozsony m.-

ben (1456) 53. -
(1716) 424.

-i jobbágyok 1. Csehi
János, Hulik Péter,
Kálmán Márton,
Polyák János,
Rosnovszky János.

Szinna város Zemplén
m.-ben (1692) 384.

szoldobágyi (hn. Bihar
m.-ben) huta (1724)
459.

Szolsnx: hn. Bereg m.-
ben (1700) 405.

Szombathelu (Sabaria)
város (1604) 285., 286.
- (1690) 380.

Sztrázsnica hn. Nyitra
m-ben (1521) 139. -
(15~4) 208.

-i zsldó 1. Benes.
sztropklii (hn. Zemplén

m -ben) harmíncad
(1738) 526.

tarcali (hn. Zemplén m.-
ben) dülő: Szarvas-
szőlő (1693) 385.

- szüret (1724) 462.
Tata vár Komárom m.«

ben (1516) 128.
(1530) 190.

_i uradalom (1724) 453.
-i várnagy: Barnabás

(1516) 128.
-i zsidó 1. Kálmán,

Mózes.
Tállya hn. Zemplén m.-

ben (1728) 487.
temesi Ióispán 1. Bátho-

ry István.
Temesvár, vár (1663)

354.
Temetvény vár (1490) 69.
-i udvarbíró 1. János.
-i várnagy 1. Sós János.
terebesi erdő (1738) 527.
teremi (hn, Szatmár m.-

ben) korcsma (1725)
465/b. - (1740) 532.

Theben 1. Dévény.
Tirnau 1. Nagyszombat.
Tolna arnil-ja 1. Ibn Já-

fet zsidó. Kaleman
bin Asir zsid6.

Toro·nu hn. V;lS m.vben
(15:14)246.

Tétkereeztúr hn. Sopron
m-ben (1724) 460.

török loidók L Abralm.
Arszlán, Aszáf, Atala,
Ábrahám, Dávid,
Dzsernsid, Harun,
Háiim, Ibrahim.
Iszák, Iszák Kohen,
Iszrnaíl, Iszrail,
Jahja, Jakab, .Iaszif,
Jusza, Jusza Abraim,
Kara, Kösze, Liber,
Manasz, Májir,
Mentes, Mufin,
Musza, Musza bin
Mendes, Náthán, Noá,
Papaz, Sábán, Simon,
Szolmon, Toder,
Todoroz.

Törökország (1725) 469.
- (1735) 515.

Trausdorf 1. Darázsfalu.
Trautsohn uradalom 1.

Regéc.
Trencsén (Trentz) város

(1494) 73. - (1506)
106. -- (1507) 110. --

(1513) 122. - (1519)
] 33. - (1521) 136. --
(1522) 145.

trencséni vár gondnoka 1.
Gloch János.

-1 zsidók 1.Behern Ja-
kab, Knoblauch Jó-
z.sef, Model Ábra-
hám, Szegedi Izsák.
megYe (1713) .413.

trebitschi (hn. Morvaor-
szágban) rabbi 1. Ab-
beneim József.

Trentz 1. Trencsén.
Triest város és kikötő

(1760) 535.
-i zsidó 1. Lévi Márkus,
T"nava 1. Nagyszombat.
Tttrding hn. (1445) 42.
-i lakos 1. Unger Mik-

lós.

Ugocsa Im. (1264) 1.
- megye (1723) 455.
Ung megye (1723) 455.
Ungvár hn. (1727) 479.,

4S0.
--i áreridús zsidó 1.

Jakab.
USZOI' hn Pozsony m.-

ben (1441) 38.
Újbán{!u (Königsberg)

hn. Bars m.-ben (1526)
165.

újfalusi zsidó (1731) 501.
- 1. még Herskovics

Jakab.

Vajdahunyad város Hu-
nyad m.-ben (1703)
410.

Varsó város (1576) 264.
Vas megye (1713) 413.
Vasvár (Castrum Fer-

reum) hn. (1373) 2.
- területén várkastély

(1276) 2.
-i főesperes 1. Kazó

István, Scacchi Fe-
renc.

--i káptalan (1405) 2. --
tagja 1. Jakab kano-
nok.

-i monostor (1294) 2.
-i polgárok 1. András

fiai János és András,
Mészáros Benedek.

-i prépost 1. Egyed,
István.

-i tanács (1405) 2.
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Vác hn. (1264) 1.
-i püspök 1. Balázs.
vács-i zsidó (157:i) 244.
Vágújhely hn. Nyitra m,»

ben (1694) 392.
-i harmíncados 1. Gai-

lik Mátyás.
-i prépost 1. Hazko

Jakab.
-í vámos: Jakab ma-

gyarbródi zsidó (1677)
365.

-i zsidók (1695) d!l-!. --
1. még Izsák Jozsef.

vámosi haszonbér (1682)
359.

Városszalonak hn. Vas
m.-ben (1559) 253.

-i zsidók (1697) 397.
-i zsinagóga (1559) 2~3.
Vázsony vár Veszprém

m.-ben (1605) 287.
Velence város (laj]) :137
Verbó hn. Nyitra m.-ben

(1522) 142.
-t lakos 1. Márton.
-i zsidó: Ábrahám

(1695) 393.
Veszp1'ém megye (1682)

369.
Vetus Zolium 1. Z61yom.
Vép hn. Vas m.-ben

(1604) 285.
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Vfsegrád hn. Pest m.-ben
(1373) 2.

Vízakna hn. Alsó-Fehér
m.ben (1738) 522.

Vlics hn. (1692) 384.
Vöröskő (Bíbersburg,

Czerven! Kamen)
vár Pozsony m.-ben
(1459) 56. - (1507)
109. - (1522) 144.

-i off!ciális 1. Besicei
Vid.

-í várnagy 1. Sasvári
Miklós.

Vulkapordány (Proders-
dorf Sopron m-ben)
(1431) 26. -
(1647) 332.

Wartberg 1. Szempc,
Weissenbu1'g 1. Székes-

fehérvár.
Wenighoflein 1. Kishóf-

lány.
Wien l. Bécs.
Wiener-Neustadt 1. Bécs-

újhely.
Wolf 1. Balf.
Wondorf 1. Bánfalu.

Zagersdorf 1. Zárány.
Zaka hn. Moson m.-ben

(1382) 8.

Zala megye (1294) 2.
-i konvent (1405) 2.
Zat'ar hn. Pozsony m.-

ben (1716) 424.
zavatkai korcsma (1700)

405.
Zárány (Zagersdorf) hn.

Sopron m.-ben (1647)
332.

Zboró hn. Sáros m-ben
(1629) 322/a.

zelli zsidó 1. Merchlein.
Zemplén megye (168~

376. - (1723) 455.
Zétény hn. Zemplén rn.-

ben (1693) 385.
Zistersdorfi (hn. A. A-

ban) zsidó 1. Hirschel,
Mandel, Marian.

Z6lyom (Vetus Zoliumj
vár (1526) 165.

-i főispán 1. Errrust
János.

zurányi (Zurndorf, hn.
Moson m.-ben) zsídé
1. Izrael Mózes.

Zurndorj 1. Zurány.
Zvoncsin 1. Harangfalva
Zsidófölde hn. Vas m.-

ben (1405) 2.



Ill. TARGYMUTATÚ - INDEX REALIUM

ablak 21, 343, 359, 402.
- rács 162.

abroncs 402.
abrosz 525.
adás-vétel 19, 20-2, 25,

27, 40, 52, 57, 58, 60,
75, 77, 82-4, 90, 100,
102, 123, 127, 258.

adomány 2, 39, 169, 177,
227.

adó 1, 30, 44, 51, 129,
166, 168, 228, 318, 328,
348, 375, 377, 394, 395,
399, 401, 405, 409, 435,
515.

adóslevél 3, 4, 6, 12-4,
16, 17, 23, 24, 26, 28,
31, 33, 34, 43, 45, 54,
55, 67, 153, 154, 250,
262, 265, 274 302, 305,
306. - könyv 307.

adósság 7-11, 24, 30, 32,
35, 37, 42, 43, 45, 51,
55, 56, 63, 89, 102, 112,
113, 123, 139, 140, 142,
144, 147, 167, 175, 191,
195, 201, 206, 214 222,
223, 230, 231, 233, 234,
242, 243, 259, 260, 268,
272, 274, 275, 280,
282-4. 289 290, 291,
293, 294, 302-6, 308,
309, 310, 314--7, 320,
331, 341, 366, 383, 394,
458, 473, 486.

ad6zás 83, 126.
ajándék 73, 107. 113, 117,

129, 131, 157.
aJt6 359, 513.
akce török pénz 297.
aran1} 162. 279, 404, 406,

445, 494, 522, 528, 530,
531. - 1. még kör-
möcí.

- lánc 226, 446. - ne-
mű 225.

arany képírónak való
509, 512.

áfium 297.
ágy 121.
ágyú 162, 188, 353.
állatok 7, 458. - 1. még

bika, borjú, disznó,
juh, ló, ökör, tehén.

ánizs 525.
árenda 384, 385, 474, 503,

533. - enyhítés 484,
485.

árnyékszék 359.
árpa 428, 453, 462, 474.
áru 1, 262, 305, 359, 387,

396, 402, 407, 410,
458-60 473, 492, 500,
516, 522, 525, 5211,530.

átköltözés 109, 128, 130.
átruházás 78, 83, 153,

154.

bársony 352.
becsületsértés 281.
becs11letvesztés 115.
bejárati folyosó 21.
bettbrief 23, 26, 31, 33.
bécsi dénár 3, 4 6, 8,

12-4, 17, 22, 26, 31,
33, 40, 67. - fillér 23.

bélés 525.
bika 167, 258.
bizonyságlevél 47, 101,

143, 268.
bocsánatkérés 158.
bor 69, 100, 117, 129, 131,

135, 146 149, 157, 162,
167, 179, 233, 296, 321,
326, 333, 337, 359. 367,
376, 385, 460, 526, 529,
530, 532. - 1. még
égetett bor.

-méres 503. - letiltás
144. - sajáttermésú
228. - 1. még kóser
bor.

borjú 249.
bors 352, 515, 516 525.
bőr, úgymint bagarta -

352. - bárány - 492.
- borjú - 289. -
farkas - 492. - hód
- 285, 286. - kor-
dovány - 516. -
ökör. - 277-9. -
róka - 148. - szaty-
tyán - 402, 516. -
tehén - 277. - vidra
- 285, 286.

bukovcsik lengyel pénz
368.

bunda 535.
burgrecht 13.
búza 416, 432, 474, 513.
b1lntetés 158, 281, 355,

379, 442, 498, 529, 532.

cérna 402, 516.
cisum de auro 1.
citrom 516, 525.
cukor 525.
<"'Ultra de sclndato 1.
csatt 260.
császári kamara 404.
csésze 260, 261.
csipke 402, 516.
csizma 345, 352, 460, 518.
csőd 248, 250, 473.
csuka 113, 135.
czihi 148.

deszka 513.
dénár 16, 39, 52, 5'1, 58,

60, 61, 65, 66, 7'7-00,
82-5, 87, 88, 90 lIn,
124, 129, 148, 167, 360,
375, 444. 447, 513, 529.

dézsma 154.
diadém 148. - aranyból

1.
discretio 390, 419, 456,

498, 517, 518.
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disznó 453. - hizlalás
405.

dohány 352, 495.
dolmány 460, 524.
dukát pénznem 492, 522,

535.

elismervény 385, 431.
elszámolás 429, 458,

465jb., 469, 474, 479,
486, 503, 512.

erszény 287.
eskü 426, 522, 528.
ezüst 1, 96, 249, 295, 404,

505. 512, 535. - gom-
bok 460. - nemű 170,
273. - pénz 400. -
pixis 462.

égett bor 462, 465fb.,
474, 475, 478, 497.

ékszer 1, 53, 96.
élelem 73, 76, 100, 135.
épületfa 359, 418.

faggyú 456, 498, 517, 518,
523, 529.

fahéj 516.
[aolai 352, 516.
fazék 528.
fátyol 262. 525.
fehérnemű 411, 535.
feltartóztatás 3, 4, 6, 12,

13, 16, 23, 26, 31, 33,
36, 37, 54, 55, 67, 138,
192, 430.

[erences rend 186.
[erto, a márlea negyed-

része 1.
[esték: 461.
jillér 75, 533.
fogság 36, 142, 147, 150,

162, 208, 230, 231, 460,
502, 508, 515, 526.

font, pénzegység 3, 4, 6-
8,12-4,16 17,19,20,
22, 26, 31, 33, 34, 40,
70, 72, 73, 76, 78, 81,
85, 88, 89, 93, 95 100,
102, 107, 108, 111, 113,
114, 117, 121, 124, 127,
129, 131, 134, 135, 138,
153, 155, 157, 167, 178,
179, 189, 197, 199, 203,
207, 228, 234, 237,
241-3 248-50, 258,
260, 262, 272, 361.

- mint területmérték
375.

forint 9, 10, 27, 30, 32,
35, 43, 47, 54, 67, 70,

520

72, 73, 76, 85, 88, 89,
92, 93, 95, 98, 100, 103,
107, 108, 111, 113-5,
117, 121, 124, 127, 129,
131, 134, 135, 137-9,
142, 146, 148, 155, 157,
164, 167-9, 195-7,
202-6, 208, 214, 224,
225, 229, 232, 235,
23'1-40, 251, 252, 259,
265, 268, 280-7, 290,
291, 293, 296, 299,
302-6, 309, 315, 317,
318, 320, 322/a., 328,
331, 333, 341, 343,
348-52, 355, 358-61,
364-6, 370, 373, 377-
9, 381-4, 387, 390-2,
394-6, 398, 399, 401-
3, 405, 407, 410, 426,
429, 430, 435, 442,
444-7, 456, 458, 460,
461, 470, 474, 486, 515,
518, 522, 524, 528, 535.
- 1. még magyar és
rajnai forint.

freibrief 23, 26, 31, 33,
43.

futa 352.
füge 516.
fülbevaló 528.
.fűszer 337, 498, 517, 518.

- 1. még ánizs, bors,
fahéj, gyömbér, sáf-
rány, szekfű, szere-
csendió.

gabona 189, 339, 416.
1. még árpa, búza.

-eladás 432, 446. -
szállí tás 431.

garas 416, 422, 426, 428,
445, 447, 466, 505, 509,
512, 513.

gálya 217.
gegenbrief 33.
gewaUbrief 23, 26, 31, 33.
gomb 516, 525.
gomba 524.
görög betűk 322/b.
grundrecht 39, 52, 57, 58,

65, 66, 75, 77-80, 82-
4, 87, 90.

gyapjú 268, 282, 291, 315,
492, 500.

-kereskedés 335/a.
gyertya 462.
gyolcs 525. - sziléziai

516.
gyömbér 516, 525.

gyöngy 1, 522, 528. -
bécsi - 410.

gyujtogatás 220.
gyümölcs 100.
gyűrű 1, 148, 241, 260,

261, 522, 528, 535.
pecsét 260, 262.

hadi pénztár 469.
haditanács 362.
hajó 35.
hal 100, 107, 113, 117,

131, 135, 157, 359. --
- stuedl, zundl und
pratvlsch 131. - pa-
rem 135. - 1. még
csuka, ponty.

hamis pénz 31m, 406.
harisnya 516. 525.
harmincad 208, 337, 339.

- hivatal 433, 435.
haszonbér 4, 6, 14, 26, 33,

359, 384, 391, 405. --
beadás 418, 428, 466,
478, 517, 523, 529. 532.

határjelek felállítása 2.
hazuka 148.
háború 428.
háztartási eszközök 119,

120.
hegyvám 31.
hirdetmény 157.
hirek 126.
hitbér 119.
hordó, ecetes 243.
hús 100, 179, 359, 462,

517, 518, 523, 529, 530.
- borjú - 402. - te-
hén - 402.

igénybejelentés 101.
ing 528.
ingóság 148.
ítéletlevél 2.
itéletmondás 49.

joachimtallél' 232.
juh 249.

kabát 89, 162.
kagyló 96.
kalap 302, 460, 525.
kaloda 460, 508. - 1.

még kóter.
kamara 21. - könyv 76.
kamat 3, 4, 6, 12, 13, 16,

23, 24, 26, 28, 30--5,
43, 45, 54, 67, 76, 112,
148, 233, 237, 242, 243,



259, 272, 284, 383, 426,
430, 446, 458, 503, -
elengedés 43, 50, 5~,

kanál 248,
kancsó 170, 242.
kapca 345, 346, 352.
kapocs 402, 516.
karton 525.
kártérítés 491, 492.
kátrány 352,
kávé 516, 525. főzés

515.
kemence 513.
kender 522.
kenyér 167, 179, 359.
kereskedés 515.
kereszt aranyból 1.
keszkenő 525.
kesztyű 525.
kezesség 16, 17, 43, 46,

167, 224, 231, 387, 392,
406, 470, 473.

kéneső 509, 512.
kés 350, 352, 355.
kiegyezés 86, 303.
kikeresztelkedés 64, iee.
lcikereszteikedett zsidó

kiseprűzóse 13'1.
kilenced 456, 498.
kiváltás fogságból 412.
komló 473.
komp 466.
konyha 84, 90, 344.
korcsma 405, 456, 460. -

1. még mérgeshídí.
-adósság 470. - bérlet

1. csalánosí, fényi,
nagykárolyi, maj té-
nyi.

korong 76.
kovácsfelszel"elés 307.
kórház 145.
k6ser bor 292, 476, 496,

498, 499.
kóter 265. - 1. még ka-

loda.
kölcsön 3, 4, 6, 12-4, 16,

17, 23, 46, 54, 73, 76,
89, 93, 98, 103, 107,
113--5. 117, 121, 124,
134, 143, 153, 154, 164,
224, 245.. 250, 259, 261,
318, 358, 403, 426, 430,
494, 500. -- 1. még
adóslevél.

köntös 528.
könyvek 35, 120.
köpeny 148, 248, 249.
kÖTmöci arany 533.
körmös 516.

kötelezvény 24, 36, 8:1,
508.

kötél 162. - istráng
352.

-- általi halál 48:3.
kötény 148.
közbenjárás 29, 37, 42,

55, 56, 69, 119, 120,
122, 130, 132, 133,.139,
140, 142, 144--7, 149-
:>2, 174, 189, 191, 192,
196, 201, 210, 224, 298,
300, 301, 370, 386, 438.»s 88, 157, 207.

kl'ajcár 148. 178, 207.
208, 343, 361, 462.

kulcs 199.
kupa ezüstből 28, 73, us,

226. - ónból 148.
kútcsinálás 462.

laistensrecht 3, 6.
lamlich 148.
lant -17.
láda 522, :>35.
lázadás 162.
leibgeding 14.
le ltál' 463.
letét 522.
letiltás 32, 36, 56, 69, 140,

223, 305.
levél 178, 530, 531.
léc szög 325.
lépcső 107.
lopás 71, 221, 298, 300,

nl. 372, 460, 528.
lot, súlymérték, 28, 96.
ló 3, 6, 9, 100, 103, 217,

237, 372, 444, 445. 447,
465!b., 506, 512, 522.

lúd 456, 498, 517, 518.

magyal' forint 21, 23, 27,
61, 153, 154, 153, 190,
453, 505, 518.

-- kancellária 430, 435,
437--42, 446.

-,kir. kamara 181, 183-
5, 137, 212, 218, 219,
229, 235, 240, 251, 252,
a12, 313, 318 328,
337-9, 367, 368, 398,
400, 435-7, 4a9--48,
514.

- elnöke (1616) 311. -
1. még Peregi Albert.

-- elnökhelyettes 1.
Szunyogh,

-i főszámvevő 1. Bosko-
vics György.

magyal' kir. kamarai
pénztárnek 1. Peck
Lipót.

-i tanácsos 1. Pemflin-
ger István.

magyaTóvál'i mérő 416.
malom 330, 404, 405, 466.

- 1. még csalánosí.
mandola 516.
martiakereeketiés :311.,

426.
marhanyelv és -vese 529.
márka pénzegység 1,

421, 528.
-- súlymérték 28, 170,
medence ezüstből 28.

170.
megcg;}ezés 392.
megverés 355.
menekülés 162.
mcnsale 148.
mészárszék 456. 1.

még kaplonyí.
mozsár 24:'!.
must 131.
mus7w1!s 21.

nadrág 113, :352, .•29, 460,
:>25.

napszám 85, UR,107, 124,
127, 129, BS, 178, 207,
509, 513.

nád 509, 513.
német kancellária 31.
nyaklánc aranyból 1.
nyereg 492, 504.
nyugtatvány 10, IS, 27,

33, 34, 43, 63, 78, 81,
99, 137, 153,

oklevél 35, 33, 48, 117,
135, 157.-átírás 18,44.

olaj 1. faolaj.
oltalomlevél 45. 106, 227.
ol'gona 394. . .
orto, pénznem 148.
orvosság 208,
osztrák kamara 173.
ökör 522.
öntőkancsó ezüstből 28.
örökség 65, 79, 87, 112,

234, 250.
összeírás 391, 514, 533.
öv 1, 148, 170, 241, 261,

289, 321, 460, 516.

pajta 90.
pannbrief 33.
papíros 402, 516.
pap lan 118, 278, 52g.
papucs 345, 352.
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patyolat 345, 346, 516.
patzen, pénznem 23l.
pálinka 405, 451, 453,

462, 465/b., 472, 474,
510, 512, 513. - főzés
515, 532. - rozspálin-
ka főzés 515.

pántlika 410.
pár~ 148. - haj 402.
párta 289, 525.
pártfogáskérés 125.
pereskedés 2, 59. 86, 101,

112, 117, 133, 208, 209,
234, 434-42.

pestis 415, 522. - elleni
orvosság 247. - mí-
atti zárlat feloldása
413.

pénz átvétel 47. - ügy-
letek 458.

pénznemek 1. akce,
arany, bécsi dénár,
bécsi fillér, bukov-
esik, dénár, dukát,
ferto fillér, font,
forint, garas,
joachimtallér, kraj-
cár, magyar forint,
márka, orto, patzen.
rajnai forint, solidus.
tallér.

pince 21, 58, 513.
pipa, tajték- 492.
pléh 383.
pohár 241, 248. 307, 522.
pokróc 278, 504, 512.
pontu 113.
portéka 1. áru.
POS7tó 1. 93. 262. 335/a ..

3n, 402. 450, 492, 516.
5"4, 525. - aba -
31)2. - anzol - 373.
5111.- gandi - 1. -
failoTldls - 373. -
hernác - 3113.- köz-
]ontiis - ~73. - pá-
duai - 516. - raj-
nai - 277. - remek
- 373, 516. septuch
~R~.

pré.~'táz 21.
puska 71. 208. 250. -

por 162.
puttony 162.

rablás 92, 162, 454. 489.
491, 492.

rajnai forint 76, 223, 307,
392, 418, 428, 445, 451,
456, 459, 461. 462,

522

465/b., 466-B, 473,
475" 475/a., 476, 478,
479, 482, 485--8, 492,
493, 497, 498, 500, 503,
504, 506, 509, 510, 512,
513, 515, 517, 518, 521,
523, 528, 529, 532, 533.

rágalom 109, 152, 158,
236.

rása 402, 516.
rézgyújtés 295.
rizskása 352, 516.
rókamáI 402.
ruha 92, 355, 411, 535.

samitum l.
sáfrány 516.
selyem 402, 492, 516, 522,

525, 528, 535.
selyemfélék: atabit 1. -

- császári - L -
kínaí (tatár) bíbor 1.
- luccai - 1. - rní-
lán6i bíbor - 1.
tengerentúli - 1.

selyemzsinór 516.
serleg 195.
seprő 525.
sérelem 184, 187.
soUdus 14, 66, 76. 81, 88,

89, 113, 121, 137, 138,
148. - 1. még font.

só 1, 351, 398. - kősó
349. - sópénz 121. -
sóárulás 497.

sör 367, 405, 453, 462.
465/b., 510, 512, 513.
532. - főzőház 384.

SÖTét525.
spanyolviasz 516.
suba 1, 148, - rókabőr-

ből 1.
sillt hús 100.
süveg 148, 277-9, 286.

287, 525.
szavatosság 17, 19-23,

25, 40, 115, 153. 208.
számadás 1, 361, 362, 461,

462.
számszerij 47.
szántó 12, 31.
szekér 444, 445, 447, 522.
szekfű 525.
szentségtörés 422.
szerecsendió 516, 525.
szerződés 333, 335!a., 416,

426, 428, 444, 448, 456,
<W2, 479, 497, 498, 510,
530, 532.

szék: 325, 356. - sértés
446.

széna 107, 124, 129. - 1.
még azénatakarók.

szkófium 528.
szoba 21.
szörmefélék l.
szőlő 12, 22, 24, 25, 31,

112, 234 237,243, 516.
- munka 462.

szőnyeg 278, 327, 352. -
perzsiai - 345, 352.

szüret 35, 211, 326, 376,
462.

rokaró 492.
tallér, pénznem 245, 2~O,

259-61, 289, 298, 308,
314, 315, 335/a., 345,
346, 352, 354. 385, 432,
460, 476, 522, 528.

ronácskozás 100.
tanúkihaUgatás 421, 422,

424, 426, 460, 477, 522,
528.

tanúvallomás 315. 450,
454.

tarisznya 279, 460. - tö-
rök - 277.

tál 28, 242.
tárnokme.~terl szék 73.
tehén 522. - hús 349,

351.
telekkönllv 79-81, 83,

121, 174.
-i átírás 39, 52, 65, 66,

75, 77, 79-84, 87, 90.
temetés 461. 485.
terjék 516.
termés 307.
tégla 88, 402, 513.
tiltakozás 9.
todbTief 23, 26, 31, 33.
tömlöcváltság 360.
Tripartftum 392, 420,

433, 435, 446.
tűzifa 462.
tűzvész 418, 426.

urlaubbrief 3.~.
urbarium 393.
utazás 107.
út takarítás 127.
-i költség 350.
üst 462.
üvegáru 467.
üveghuta 467.

r·aj 349, 351, 528.



vallomás 79, 80, 92, 410,
411.

vaskereskedés 337, 339.
sínvas 509, 513.

vádak 446.
váltó 392, 458, 475/a., 500.
váltságdíj 370, 387, 389,

430, 439, 444, 445.
vám 359, 389, 444-7,

466, 503. - hely 384,
405, 453, 462, 475 477,
497, 510. - mentesség
251. - száraz vámhe-
lyek megszünteten-
dők 469.

vászon 1, 148, 281, 301,
321, 335/a., 402, 429,
479, 525. - kereske-
dés 337-40.

végrendelet 195, 206, 214,
237, 241-3, 245. 249,
260-2, 272, 273, 280,
307, 314, 321, 341, 366,
535.

pé.,.Wn 490.

oérvád 74, 218, 219, 221.
- a zsidók ellen tilos
264.

vihar 418.
villa 260.
vizsgálat 371.
vödör 95.
zálog 1, 38, 45, 53, 148,

242, 248, 249, 261, 289,
458. - jog 419. -ból
kíváltás 113.

zálogbaadds 4, 6, 8, 12-
4, 26, 28, 31, 33, 61,
78 83, 148, 153, 154,
170, 195, 225, 226, 241,
260, 262, 273, 307.

zálogolás 3, 4, 6.
zászló 178.
zubony 516.
zsák 162.
zsebóra 535.
zsemlye 113, 178, 179.
zsidó adósság 238. - be-

tűk 322/a - iskola

456. - kóserbor ké-
szitésének bérbeadá-
sa 455. - köntösök
324. - könyv 63. -
persely Sopronban
361. - selyem 91. -
sírok 246. - temető
456.

zsidók tolerantionális
adója 476, 479, 482,
487, 488, 493, 496, 499,
501-3, 507, 508, 510,
521, 526, 529. - ez
adó bérbeadása 455.
- zsinagógája 471.

zsinagógák 1. Buda,
Győr, Gyulafehérvár,
Nagykároly, Nagy-
szombat, Nándorfe-
hérvár. Oroszvár. Po-
zsony, Városszalonak.

zsindely 359. - szeg 462.
zsinór 516. - l. még

selyemzsinór.
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