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A MAGYAR IZRAELITÁK ORSZÁGOS
KÉPVISELETÉNEK KIADÁSA



ELÖSZÓ

ZSOLDOS JENÖ IRODALMI MUNKÁSSAGÁNAK
BIBLIOG RAFIAJ A

Zsoldos Jenő, a nagyérdemű tanár, a Zsidó Gimnázium ny. igazgatója,
az idén töltötte be életének 75. évét.

A ldtűnő nyelvész és irodalomtörténész munkásságának Jcöszönjü]c

a magyar-zsidó íróknak, a magyar irodalom Biblia- és zsidószemléleténe/;'
felk.utatását, rendszerezését.

A Magyar-Zsidó Oklevéltár szerkesztősége azzal lcíván tisztelegni
munkatársa előtt e nevezetes fordulón, hogy korzéteezi irodaura munkás-
ságának bibliográfiáját.

Legyen ez ösztönzője újabb műveknek a tudomány javára és a maga
örömére!

IrH8

1. Emlékezés a 307-es honvédeknél hősi halált halt 30-asokról. - Dicső
Lapok. Osijek. 1. 1918. 5. sz.

1921

2. Iskolánk múltja. - A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Leánygim-
náziumának Értesítője az 1920-1921. iskolaévről. Bp. 1921. 3-4.

1 !l22

3. Adalékok a "destruktív zsidók" történetéhez. Múlt és jövő. XII. 1922.
3. sz.

4. Goldziher es Kmoskó. - Uo. 7. sz.
5. Iskolánk kialakulása. - A PIH Alapítv. Leánygimnáziumának Ertesí-

tője az 1921-1922. iskolaévről. Bp. 1922. 3-4.
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1923

6. Feleki Béla dr. 1862-1923. - A PIH Alapítv. Leánygímnázíumának
Ertesitője az 1922-1923. iskolaévről. Bp. 1923. 3-11.

7. Iskolánk múltja. - Uo. 12.
8. A zsidó lányok már előre varrni tanulnak. - Egyenlőség. XLII. 1923.

24. sz.

1924

9. Ot év története (1919-1924). - A PlH Alapítv. Leánygimnáziumának
Ertesitője az 1923-1924. iskolaévről. Bp. 1924. 3-4.

10. Kiss József álomvilága. - Izr. Családi Naptár az 9685. zsinagógai évre.
XIII. 1924-1925. Bp. [1924.] 65-66.

11. Széljegyzetek. - Zsidó Szemle. XIX. 1924. 12 13. sz.
12. Dr. Weisz Miksa: Zsidó Etika. - Uo. 12. sz.
13. Nomen est omen. - Uo. 13. sz.
14. Jókai és a tapolcai kérvény. - Uo. 13. sz.
15. Erettségíznek a zsidó leánygimnázisták. - Egyenlőség. XLIII. 1924. 15. sz.

1925

16. Harminc év Isten szolgálatában. Dr. Weisz Miksa rabbi tudományos mű-
ködésének 30. évfordulója alkalmából kiadják hívei, tisztelői és tanítvá-
nyai. Összeállította: .... Bp. 1925. 18. 1.

17. Bibliai képek Petőfi költészetében, - Magyar Zsidó Diák Családi T\~aptár
5686. (1925-1926) évre. Bp. [1925.] 61-66.

18. Magyar nyelvű zsidó naptárak. - Izr. Családi Naptár az 5686. zsinagógai
évre. XIV. 1925-1926. Bp. [1925.] 68-70.

19. Színházi élet az ősi Rómában. - Mohácsí Társaság. Mohács. II. 1925. 3-4.
(Theaterleben im alten Rom. Ford.: Peppl Tanzer. - Pilsner Tagblatt.
1926. júl. 18).

20. A falu caddikja.lrta: Schalom Asch. Ford.: ... - Zsidó Szemle XX. 1925.
1. sz.

21. Pap Izsák: Találkozás az úrral. - Uo. 1. sz. (Noár, Cluj. II. 1925. 2. sz.).
22. Megszaporodott a zsidók irodalmi bűne. - Uo. 1. sz.
23. K- zsidók és az Akadémia. - Uo. 1. sz.
24. Széljegyzetek. - Uo. 1-14, 17-23. sz.
25. A két Zeno. - Uo. 2. sz.
26. Jüdischer Illustrierter Kalender. - Uo. 2. sz.
27. Albert Einstein, a világhírű tudós a magyar zsidósághoz. Fordítás. - Uo.

3. sz.
28. A zsidók természetszeretete. - Uo. 3. sz.
29. David Fischmann. - Uo. 4. sz.
30. Patai József: A Biblia képekben. - Uo. 5. sz.
31. M01'ris Rosenfeld: Költemények. - Uo. 6. sz.
32. A világ zsidó íróihoz, tudósaihoz és művészeihez. Fordítás. - Uo. 6. sz.
33. Bródy László: Nap nap után. - Uo. 8. sz.
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34. Zsidó Hitéleti Lexikon. - Uo. 8. sz.
35. Magyar Szemle. - Uo. 9-10., 19-23. sz.
36. Görögdinnye. - Sakterkés. - Kurzusújság. - Uo. 10. sz.
37. Bíró Lajos: A bazini zsidók. - Uo. 13. sz.
38. Bőjtnap. írta: Jizchok-Lejb Perez (Fordítás). - Uo. 14. sz.
39. Lezárult egy művész romantikus élete. - Uo. 14. sz.
40. Lilien. - Uo. 14. sz.
41. Grosse Jüdische NationaL-Biogmphie. - Uo. 14. sz.
42 .Olaszországi levelek. Velence. - Uo. 17. sz.
43. Magyar Zsidó Diák CsaLádi Naptár. - Uo. 17.sz.
44. Olaszországi levelek. Firenze. - Uo. 18. sz.
45. A hajdunánási vallásbéke. - Uo. 18. sz.
46. Adalékok Herzl gyermekéveihez. - Uo. 18. sz.
47. BibLia az ifjúság és a család számára. - Uo. 18. sz.
48. Olaszországi levelek. Róma. - Uo. 19. sz.
49. Zsidó régiségek, ereklyék, műtárgyak a Iővárosban. - Uo. 19. sz. (Zsidó

Múzeum Budapesten. - Szombat. Szubotice. 1. 1925. 14. sz.; IV. Béla ideo,
jében héber betűs pénzek voltak forgalomban. - A föld. Cluj. II. 1925.
43. sz.)

50. Néhány új esztendei zsidó naptárról. - Uo. 19. sz.
51. Hitközségi elnök és akadémiai tag. Hirschler Ignácr6l az Akadémia ün-

nepén. - Uo. 20. sz.
52. Mezei MÓr. - Uo. 22. sz.
53. A recepció és a pesti izr. hitközség ünnepe. -- Uo. 22. sz.

1926

54. Szentírás a család és az iskola részére. IV. Szerk. Dr. Frenkel Bernát ...
Dr. Zs. J. közreműködésével [Bp. 1926.] 3431.

55. Magyar nyelvű zsoltárfordításaink. - Uo. XIX-XXIII.
56. Csízió. - Zsidó Szemle. XXI. 1926. 1. sz.
57. Magyar Szemle. - Uo. 1-7. sz.
58. Ne a diákok bőrére, uraim. - Uo. 2. sz.
59. Pap Izsák: Új lángok gyúlnak. - Uo. 2. sz.
60. Székely Béla: Vajúdó ország. - Uo. 3. sz.
61. Interpellációs nap a Zeneakadémián. - Uo. 5. sz.
62. Két zsidó menyegző. - Uo. 6. sz.
63. Singer Leó: KaLbó - Uo. 6. sz.
64. SchönfeLd Aran: Der bLaue VogeL - Uo. 7. sz.
65. Keér Dezső: Harminc vers. - Uo. 7. sz.
66. Zsidó nagygyűlés Magyarországon. - Uo. 7. sz.
67. Demokrácia 50 százalékban. - Uo. 8. sz.
68. A nagyszombati legenda. - Uo. 8. sz.
69. Bródy László: Bábszínház. - Uo. 8. sz.
70. Magyar-zsidó nyelvrokonság. - Uo. 9. sz.
71. A hitközségi tanárok fizetése nem felel meg a törvényes követelmények-

nek. - Uo. 9. sz.
72. Konzervativizmus? - Uo. 10. sz.
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73. Zsidó-magyar párhuzamok egy krónikában. - Uo. 10. sz.
74. Zsidó rabbi egy XVII. századi magyar drámában. - Uo. 11. sz.
75. Vázsanyi Vilmos. 1868-1926. - Uo. 11. sz.
76. Az Egyenlőség vezércikkírójára a keresztény etika kötelező. - Uo. 11. sz.
77. Galantai Gyula anekdotás könyve. - Uo. 11. sz.
78. "Béke és munka" - Uo. 11. sz.
79. A magyarak története a Bibliában. - Uo. 12. sz.
80. Strammer, a világhírű zsargon színész és társulata Budapesten. - Uo.

12. sz.
81. Munkácsi Ernő: Fejezetek a magyar-zsidó vallásfelekezet újabb joggya-

korlatából. - Uo. 14. sz.
32. Bűnhalmazat egy felekezeti lapban. - Uo. 14. sz.
83. Blau. Lajos irodalmi munlcássága (1886-1926). Összeállította dr. Friedman

Dénes. - Uo. 14. sz.
84. A pesti jiddis színház programja. - Uo. 14. sz.
85. Izrael Zangwill (1864-1926). - Uo. 15. sz.
86. Mikes püspök pásztorlevele. - Uo. 15. sz.
87. Pintó uram végrendelete. - Uo. 15. sz.
88. A jesiva-bocher. - Uo. 15. sz.
89. Törvényellenesen akarja csökkenteni a hitközség a tanszemélyzet fize-

tését. - Uo. 16. sz.
90. Vér Ar dor : Tisztaság. - Uo. 17-18. sz.
91. A biblia könyvei: Dániel. - Uo. 17-18. sz.
92. Reine: A bacharachirabbi. - Uo. 17-18. sz.
93. Izraelita Családi Naptár az 5687. zsinagógai évre. - Uo. 17-13. sz.
94. f,-1unkánk és feladataink. - Uo. 17-18. sz.
95. A "Dyb'.ll{" - Uo. 17-18. sz.
96. "üzleti érdek". - Uo. 17-18. sz.
97. Templomunk, szószékünk, oltárunk, imakönyvünk mind-rnind a hűsé-

günkröl tanúskodik. Kiss Arnold pohárköszöntője. - Uo. 17-18. sz.
98. Az asszonyi hűség legendája. A mennyei ing. (Fordítás). - Uo. 17-1 n. sz.
n9. Régi hírek. - Uo. 17-18. sz.

100. A hitehagyott földesúr (Fordítás). - Uo. 19. sz.
101. Spinoza Palesztin" felépítéséről. - Uo. 19. sz.
102. Krónika. - Uo. 19. sz.
103. Hitközségi program: .Jeépíteni" LI fiúgimnáziumban a zsidó szellemet.

Uo. 19. sz.
104. Egy spanyol köztársasági elnök. --- Uo. 19. sz.
105. Palesztina .földrajza. -- Uo. 19. sz.
106. A hitközségi tanárok évi egy-egy millióvalsegélyezik a "nyomol'ba ív-

tott" pesti izr. hitközséget. - Uo. 20. sz.
107. Jegyzetek a jiddis szinészekről. - Uo. 20. sz.
103. Veszprém is csatlakozott Budahoz. - Uo. 21. sz.
109. A föltámadó Szentföld. Patai József új könyve. - Uo. 21. sz.
110. Kiss Arnold vezető Iőrabbi és Edelstcin Bartalan dr. főrabbi papi mükö-

désének negyedszázad os jubileuma. - Uo. 22. sz.
111. Ime a különbség a pesti és a decreceni hitközség között. - Uo. 23-24. sz
112. Mózes élete. - Uo. 23-24. sz.
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113. Bródy László új könyve. - Uo. 23-24. sz.
114. A költő Kiss Arnold. - Uo. 23-24. sz.
115. A szürkék rabszolgái. - Egyetértés. 1. 1926. 2. sz.
116. A negyvenes évek zsidó mozgalmaiból. - Uo. 3. sz.
117. A Blau-jubileumi emlékkönyv egyik tanulmányához. - Uo. 5. sz.
118. F. FÜ1"th Margit: Gyuri gróf. a némctfalvi kispap. - Uo. 6. sz.
119. Új magyar bibliafordítás. - Uo. Országos Egyetértés 18. sz.
120. Magyar-zsidó nyelvrokonság. - Remény. XII. 1926. 13-14. sz.
121. A zsidó leánygimnázium növendékeinek győzelme a középiskolai úszó-

versenyen. - Egyenlőség XLV. Hl25. 44. sz.

1927

122. Szentírás a család es az iskola részére. 1. Második átdolgozott kiadás.
Szerk. Dr. Frenkel Bernát ... Dr. Zs . .T. közreműködésével [Bp. 1!l27.]
247 1.

123. Ifjúsági bibliánk a természetszerctetre nevelés szolgálatában. -- Izraelita
Családi Naptár az 5688. zsinagógai évre. XVI. 1927-1928. 104-106.

124. Wirth Kálmán igazgató pedagógiai működésének negyedszázad os jubi-
leuma. - A PIH Leánvgimnázíumának Értesítője az 1926-1927. iskolai
évről. Bp. 1927. 3-4.

125. Zsidó népéleti vonatkozások Csokonai költészetében. - Magyar Zsidó
Szemle XLV. 1928. 377-385.

126. Patai Edit: Engem is hív a föld. - Zsidó Szemle XXIII. 1928. 3. sz.
127. Patai József: A középső kapu. - Uo. 5. sz.
128. Giszkalay János : Vitéz Benája három lÍtja. - Uo. 14. sz.

1929

129. Bibliai vonatkozások Csokonai költészetében. - Magyar Zsidó Szemlc
XLVI. 1929. 102-116.

130. Azariel avi Agri. - Magyar Zsidó Lexikon. Szeik. Újvári Péter Bp. 1929.
71.

131. Bán Margit. - Uo. 83.
132. Bibliai epika. - Uo. 119.
133. Blau Lajos. - Uo. 128-129.
134. Feleki Béla. - Uo. 270.
135. Fürst Aladár. - Uo. 300.
136. Gr6zinger M. József. - Uo. 324.
137. Hajhász. - Uo. 339.
138. Irodalom. Próza. - Uo. 394-395.
139. Irodalom. Dráma. - Uo. 395-396.
140. Jeremiádok. - Uo. 40!).
141. Kagál. - Uo. 446.
142. Kiss Arnold. - Uo. 483.
143. Klezmerek. - Uo. 490.
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144. Magyar-héber nyelv rokonsag .. - Uo. 550.
145. Magyar közmondás és a zsidó. -- Uo. 551-552.
146. Magyar-zsidó zsoltárfordítások. - Uo. 567.
147. Makai Emil. - Uo. 569-570.
148. Marsalik. - Uo. 578.
149. Mordechaj könyve. - Uo. 614.
150. Salamon és Markalf. - Uo. 763.
151. Sabbataj Cvi. - Uo. 817.
152. Weisz Miksa. - Uo. 960-96l.
153. Zsidó a magyar drámairodalomban.- Uo. 983-984.
154. Zsidó a magyar regényirodalomban. - Uo. 981-986.
155. Zsidó a népdalban. - Uo. 986.
156. Zsidó nagygyűlés Magyarországon. - Uo. 1015.
157. Zsoltárfordítások. - Uo. 1024-1025. [A névjelzés tévesen : F. D.1
158. Szigeti Gyula. 1879-1929. - Múlt és Jövő XIX. 1929.405.
159. Kornor András: Fischmann S. utódai. - Zsidó Szemle XXIV. 1929. 10. sz.
160. Max Weisz: Bibliographie der Schriften Dr. l\'f. Kayserlings. - Uo. 26. sz.
161. Frenkel Bernát: Bibliai szemelvények. 1. r. : Tóra. - Uo. 30. sz.
162. Joseph Gróúnger: Geschichte der jüdischen Philosophie und de1' jüdi-

schen Philosophen von Mendelssohn bis zur Gegenwart. 1. Band. - Uo.
35. sz.

163. Pintér Jenő. - A PIH Leánygimnáziumának Értesítője az 1928-HJ28.
iskolai évről. Bp. 1929. 3-4.

HJ30

164. A biblia, a midrás és a zsidó Mikes Tőiökországi leveleiben. -- Magyar
Zsidó Szemle. XLVII. 1D30. 109-1Z:';, 134-202.

165. Csokonai a zsidókról. -- Zsidó Évkönyv az 5691. bibliai évre. IV. Bp.
1930-31. 364-366.

166. Munkácsi-Emlékkön)jv,-, Zsidó Szemle. XXV. 1930. 25. sz.
167. A kereskedelmi kultúra szellemi tényezői - A Siker. I. 1930. 1. sz.
168. Wells a reklámról. - Uo. 2. sz.
169. Irodalom és szakirodalom. - Uo. 3. sz.

1931

170. A biblia, a midrás és a zsidó Ivlikcs Törökország! leveleiben. - Magyar
Zsidó Szemle. XLVIII. 1931. HJ_·A'\ 19-1-200.355-365.

171. Kóbor Tamás regénykőltészetenek zsidó tartalma. - Uo. 275-279.
172. Cihadni. - Magyar Nyelvőr. LX. 1931. 90-91.
173. Romhányi Gyula a zsidó irók ellen. - Zsidó Szemle. XXVI. 1931. 3. sz.
174. Munkácsi Ernő: Római napló. - Uo. 15. sz.
175. Kazinczy Ferenc és a "cionizmus". - Uo. 32-33. sz.
176. Bródy László: Nem keLlenek már madarak. - Uo. 47-48. sz.
177. Kazinczy Ferenc és Kastenbaurn zsidó végrendelete. - Remény. XVIL

1931. 8. sz.
178. Könyvdrágaság. - A Siker. II. 1931. 1. sz.
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1932

179. A Magyar Zsidónő Naptára az 5693. évre (1932-193:3). 1. Szerkesztette:
... Bp. [1932.] 144. l.

180. A biblia, amidras és a zsidó Mikes Törökországr leveleiben. - Magyar
Zsidó Szemle. XLIX. 1932. 24-32.

181. Kazinczy Ferenc és a zsidóság. - Uo. 348-356.
182. Bessenyei és Kazinczy zsidólátása. - IMIT Évkönyve. 1932. 206--·221.
183. Zsidó nyomok a középkor magyar irodalmában. --- Zsidó Évkönyv az

5692-93. bibliai évre. VI. Bp. 1932-33. 29:3-295.
184. A "romantikus" szó történetéhez. - Magyar Nyelvőr. LXI. 1932. 63-6,!.
185. A "romantikus" szóalak. - Uo. 132-133.
186. Brill Izrael emlékéhez. - Egyenlőség. LIll. 1932. 9. sz. 14.
187. Weisz Miksa. 1872-1931. - A PIH Leánygimnáziumának Ertesitője az

1931-32. iskolai évről. Bp. 1932. 11-18.
188. Koml6s Aladár: A néma őrült arca. - Zsidó Szemle. XXVII. lH32. 14. sz.
189. Rózsa Ignác: Szegény elad6 leányok. - Izr. Tan. f:rt. LVII. 1932. 173.

1933

190. A Magyar Zsidónő Naptára az 56!H. évre (1933-1934). II. Szerkeszti: ...
Bp. [1933.] 80 l.

191. A nagyszombati legenda. - Uo. 64-66.
192. Kazinczy Ferenc és a zsidóság. - Magyal' Zsidó Szemle. L. 1933. 44-52.

130-139.
193. A budai zsidó ifjúság kultúrmunkája. -- Uo. 64-65.
194. Mendelssohn a magyar szellemi életben. - IMIT Evkőnyve. 1933. 58-79.
195. Magyar zsoltárfordítások. - Kis Szentírás. Szerk.: Dr. Frenkel Bernát.

Bp. 1933. 422.
196. Romantik. - Magyar Nyelvőr. LXII. 1933. 125.
197. Új Goethe-fordítás. - Zsidó Szemle. XXVIII. 1933. 8. sz.

1934

198. A Magyar Zsidónő Naptára az 5695. évre (1934-1935). Ill. Szerkeszti: ...
Bp. [1934.] 80 l.

199. Zsidó hangulatok olaszföldön. - Uo. 78-80.
200. A felvilágosodás német-zsidó írói és a magyal' irodalom. Bp. 1934. 38 1.
201. Kazinczy Ferenc és a zsidóság. - Magyal' Zsidó Szemle. LI. 1934. 34-39.
202. Jób könyve a XVIII--XIX. századforduló magyar irodalmában. - Uo.

362-376.
203. Nordau levelei Kiss Józsefhez. - Múlt és Jövő. XXIV. 1934. 326--327.
204. Adatok Bárány Boldizsár életéhez. - Irodalomtörténeti Közlemények.

XLIV. 1934. 289-291.
205. Joseph Trostler: Die Anfange der ungarische Persönlichkeitsdichtung. -

Magyar Nyelvőr. LXIII. 1934. 27-28.
206. Mikes-tallózás 1821-ből. - Uo. 56-57.
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207. Római kaland. Komlós AladáT ifjúsági 7·cuénye. - Zsidó Szemle. XXIX.
1934. 6. sz. I

208. Trostler József kitüntetése. - A PIH Leánygimnáziumának Ertesitője az
1933-1934. iskolai évről. Bp. 1934. 25.

209. Zsidó portrék a XVIII. századból. - Zsidó Elet. II. 1934. 1. sz.
210. Zsidó bűvészek. - Uo. 2. sz.
211. Német zsidók. - Uo. 3. sz.
212. Három zsidó. - Uo. 4. sz.
213. Asszimiláció. - Uo. 5. sz.
214. Eszter és irodalmunk. - Uo. 7. sz.
215. Anathéma. - Uo. 9. sz.
216. Zsidó múlt - zsidó sors. -- Uo. ID. sz.
217. A zsidó rituálé irodalmi visszhangja. -- Uo. ll. sz.
218. Eisenmenger és a magyarok. - Uo. 12. sz.

219. A Magyar Zsidónő Naptára az 5696 évre (1935-1936). IV. Szerkeszti : ...
Bp. [1935.J 80 1.

220. Majmonidesz. - Uo. 58.
221. A romantikus zsidószemlélet irodalmunkban. - IMI'1' Évkönyve. J H35.

256-282.
222. Majmonidesz és a magyar irodalom. - Múlt 65 Jövő. XXV. 1935. 112.
223. Bessenyei "Beszéd az országnak tárgyárul" c. művének első nyomtatott

szövege, - Irodalomtörténeti Közlemények. XLV. 1935. 8G-87.
224. Horatius. Születésének 2000. évfordulójára. - A PUI Leánygimnáziumá-

nak Értesítője az 193'1-1935. iskolai évről. Bp. 1935. 6--12.
225. Nyelvtörténeti adatok (Algebra. Veh. Kita. Sál. Valcer). Magyar Nyelv-

őr. LXIV. 1935. 40.
226. A nyelvújítás történetéhez (Algebra. Horda. Klima. Zseni). - Uo. 112·-

113, 143.
227. Micisapka. - Uo. l13.
228. Balassa-Emlékkönyv. - Izr. Tan. f':rt. LX. 1935. ll.
229. Majmonidesz és Apáczai Csere János .. - Uo. 63-65.
230. Munkácsi Ernő: Livo1'1'/,óiTégiségck. - Uo. 2m).
231. A magyar Majmonidesz-ismorct forrásai.· - Zsidó Élet. Ill. 193G. 15-

16. sz.
232. Magyar makkabeus-emlékek. - Remény, XXI. 1935. 10. sz.
233. Weisz Miksa posthumus művci. -- Körzeti Élet. L 1935. 2. sz.

1936

234. A Magyar Zsidónő Naptára az 56!J7. évre (1936-1!l37). V. Szet-keszí.i : ...
Bp. [1936.] 83 1.

235. Előszó. - Uo. 3.
236. Libanon. Zsidó tudományos és kritikai folyóirat. Szerkeszti: Grózinger

M. József, Kohn Zoltán. Zs. J. L Bp. 1936.
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237. Beköszöntő. - Uo. l.
238. Kölcsey és Jeremiás. - Uo. 28-29.
239. Berzsenyi Dániel a zsidókról. - Uo. 32.
240. TUTóczi-TrostleT József: Mai Német Dekameron. - Uo. 34-35.
241. Vajda Péter zsidószemlélete. - Uo. 41-50.
242. A holdban hegedülő Dávid magyar írodalmához. - Uo. 80.
243. Vajthó László: Két költőnemzedék arca. - Uo. 89.
244. Löw Immant~d: Nyolc zsoltáTvers. - Uo. 89-90.
245. Szrulyovits Ernő: Nagy Sándor alakja a Talmudban és aMidTásban. -

Uo. 90.
246. Faragó Erzsébet: Cholnoky Viktor. - Uo. 90.
247. Scneíber Sándor: A szőlő mondájának vándoTútja. - Uo. 90-91.
248. Farkas Lujza: A Nyugat és a század eleji iTOdalomforduló. - Uo. 9l.
249. Szaoó V. Vilmos: Levelek egy megtévedt zsidóhoz. - Uo. 9l.
250. A bolygó zsidó magyar irodalmához. - Uo. 113.
251. Rubinyi Mózes: A költő élete halála után. -- Uo. 129-130.
252. Lőwy Adolf: A vízözön Kelet irodalmában. - Uo. 130.
253. Talmudi gondolat Taxonyi János példatárában. - Uo. 160-161.
254. Nyirő József: Uz Bence. - Uo. 169-170.
255. Turóczi-TrostleT József: Világirodalom magyaT ponyván. - Uo. 170.
256. Balázs Miksa: A hit szava. - Uo. 171.
257. Trencsényi-Waldapfel Imre: Küküllei János. - Uo. 171-172.
258. Bad Péter Szent Hilariusa és a Talmud. - Uo. 212-213.
259. Az Izr, Magyar Irodalmi Tá7'sulat Évkönyve. - Uo. 217-218.
260. Vidor Pál: Élijáhu köntösében. - Uo. 221.
261. Cholnoky Viktor és a sémi kultúra. - Uo. 225-236.
262. Pataki Fűsüs János példái a forgandó szerencséről. - Uo. 261-262.
263. Majmonidesz és a magyar irodalom kapcsolatához. - Uo. 263-264.
264. Korai Shylock-nyomok irodalmunkban. -- Uo. 264.
265. Katzburg Ilona: Tacitus és a barbár világ. - Uo. 273-274.
266. Algebrázni. - Magyar Nyelvőr. LXV. 1936. 30.
267. Tur6czi-Trostler Jozsei : Mai Német Dekameron. - Izr. Tanügyi Értesítő.

LXI. 1936. 21.
268. Egy magyar-zsidó tanító dicsérete. - Uo. 105-107.

1937

269. A Magyar Zsidónő Naptára az 5698. évre (1937-1938). VI. Szerkeszti: ...
Bp. [1937.] 801.

270. Libanon. Zsidó tudományos és kritikai folyóirat. Szerkeszti: Grózinger
M. József, Kohn Zoltán, Zs. J. II. Bp. 1937.

271. Irók sorsa. Bevezetés a Palágyi Lajos-közleményhez. - Uo. 1.
272. Komjáthy Jenő három ismeretlen levele. - Uo. 21-23.
273. Bartha Miklós levele Palágyi Lajoshoz. - Uo. 39.
274. Löw Immanuel: Mózes tíz neve. - Uo. 36.
275. A zsidó a XVIII. századvég magyar drámájában. - Uo. 63-65.
276. Turóczi-Trostler József: Nosce te ipsum. - Uo. 71.
277. Melyik Josephus-fordítást használta Dóczi Lajos? - Uo. 89.
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278. Benedek Ignác és emancipációs röpirata. - Uo. 90.
279. Jeruzsálem pusztulása a magyar irodalomban. - Uo. 91-92.
280. Zsolt Béla : A Wesselényi utcai összeeskü.vés. - Uo. 98-99.
281. Bauize Miksa: A remény napja. - Uo. 101.
282. Zsidó mondák és Legendák. - Uo. 102.
283. A zsidóság szerepe Pest és Buda megmagyarosodásában [Kósa János

könyvéhez] - Uo. 125-128.
23!}. Fü.rst ALadár: R. E:QerAkiba. --- Uo. 135.
285. Téves zsidó adat Czvittinger Specimenjében. - Uo. 148-152.
286. Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat E:vkönyve. - Uo. 160-16l.
287. Fmnyó Zoltán: ZsidógyüWlet. - Uo. 161-162.
288. Fokos Dávid: A Szentírásnak egy helyéhez. - Uo. 163.
289. Kóbor Tamás hetvenéves. - Uo. 167.
290. Ki tötte az uracsat bíróvá a philologyiában? - Uo. 168.
291. A magyar-zsidó nyelvrokonság történetéhez. - Uo. 195-196.
292. Gerő Katalin: A ezeretet munkásai. - Uo. 200.
293. Fáy András és a zsidóság. - IMIT Evkönyve, 1937. 188-200.
294. A felvilágosodás német-zsidó írói a 30-as évek magyar irodalmában. -

Magyar-Zsidó Szemle. LIV. 1937. 169-176.
295. Fakír. - Magyar Nyelvőr. LXVI. 1937.53-54.
296. Légyott. - Uo. 84.
297. A''túlterhelés kérdése. - Izr. Tanügyi Ertesítö. LXII. 1937. 13-15.
298. Egy a sok közül ... Almanach. 1937-1938. A Magyar Izr. Nőegyletek

Országos Szövetsége fennállásának 15-1 évfordulója emlékére. Bp. 1937.
138-139.

1938

299. Libanon. Zsidó tudományos és kritikai folyóirat. Szerkeszti: Grózinger
M. József, Kohn Zoltán, Zs. J. Ill. Bp. 1938.

300. Révesz Béla és a zsidóság. - Uo. 6-9.
301. Csillag Rózsa pályakezdése a Nemzeti Színházban. - Uo. 17-1!.l.
302. Lenkei Henrik: Az élet ormán. - Uo. 27.
303. Kozocsa Sáruior : Juhász Gyula. -- Uo. 27-28.
304. Harmos Sándor. - Uo. 29.
305. Napkelet és Galícia. - Uo. 30.
306. Bevezetés [Munkácsi Bernát Útinaplójához]. - Uo. 33.
307. Kozocsa Sándor: A Zalán futásának első kiadása. - Uo. 59.
308. Sós Endre: Becsapott ajtók előtt. - Uo. 62..
309. Rubinyi Mózes: Báró Wesselényi Miklós naplójából. - Uo. 63.
310. A zsidó vallás Kölcsey Ferenc világképében. - Uo. 74-76.
311. Ossian és Scott magyar irodalmi múlt jához. - Uo. 107-108.
312. Kelet és Nyugat között. Zsidó fiatalok antológiája. - Uo. 109.
313. Turóczi-Trostler Lozsej : Két tanulmány. - Uo. 120-121.
314. Az Izr. MagYa?' Irodalmi Társulat E:vkönyve. - Uo. 123-124.
315. Ödön Beke: Finnisch-ugrische Spmchstudien in ungarischen Kriegs-

gefangenenlager. - Uo. 125.
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316. Szabolcsi Miksa: Gyöngyszemek. - Uo. 125.
317. Scheiber Sándor: Lót leányai. - Uo. 125.
318. Szabó István Andor: Gondolattöredékele - Uo. 126.
319. Turóczi-Trostler József. - Uo. 127-128.
320. Irodalmunk zsidószemlelete. Hetényi János. - Uo. 131-138.
321. Kozocsa Sáruior : Kölcsey Antónia naplója. - Uo. 142.
322. Zlinszky Alad.ár: Művészi hangfestés és hangut.ánzás. - Magyar Nyelvőr.

LXVII. 1938. 28.
323. Glückstahl Samu dr. 1864---1937. -- A PIH Leánygimnáziumának Érte-

sítője az 1937-1938. iskolai évről. Bp. 19:{S.3-6.
324. Munkácsi Ernő: Miniatűrmúvps:::et Itália l:iimjvliiraiban. --- Iz1'.Tanügyi

Ertes itő. LXIII. 1938. 14- 15.

1939

325. Libanon. Zsidó tudományos és kritikai folyóirat. Szerkeszti: Grózinger
M. József, Kohn Zoltán, Zs. J. IV. Bp. 1939.

326. Bibliai képek Fáy András műveiben.- Uo. 7-9.
327. Alexander Bernát: Nagy emberek. - Uo. 9-10.
328. Turóczi-Trostler József: Nyúl éneke. - Uo. 12-13.
329. Ararát-~vkönyv. - Uo. 15-16.
330. ~vkönyv a budai izr. hitközség kuituráii» szakosztálya ifjúsági csoportjá-

nak működéséről. - Uo. 16.
331. Egyház és társadalom a fajelméletről. - Uo. 16.
332. Riedl Frigyes: Kölcsey Ferenc. - Uo. 34.
333. Kozocsa Sándor: Bevezetés a bibliográfiába. - Uo. 38.
334. ltéljetek. - Uo. 39-40.
335. Az első magyar zsidó írók fogadtatása irodalmunkban.- IMIT Évkönyve.

1939. 172-195.
336. Agai Adolf levele Bulla Jánoshoz. - Irodalomtörténeti Közlemények.

XLIX. 1939. 74-75.
337. Rokokó és barokk. - Magyar Nyelvőr. LXVIII. 1939. 23-24.
338. Turóczi-Trostler József. - Izr. Tanügyr Értesítő. LXIV. 1939. 17-18.
339. Az idő sodrában. - Uo. 25-27.
340. Wirth Kálmán. - Uo. 155.
341. Iskolánk múltja. - A PIH Leánygimnáziumának Évkönyve az 1938-

1939. iskolai évről. Bp. 1939. 3-10.

1940

342. Libanon. Zsidó tudományos és művészeti folyóirat. Szerkeszti: Grózinger
M. József, Kohn Zoltán, Munkácsi Ernő, Zs. J. V. Bp. 1940.

343. A Pesther Tageblatt és az Athenaeum. - Uo. 6-11.
344. Kozocsa Sándor: Vörösmarty ifjúkori kisérletei. - Uo. 28.
345. Kozocsa Sándor: Az 1937-ik év irodalomtörténeti munkássága. - Uo. 28.
346. Waldapfel Imre: Jegyzetek a Zalán futásához.- Uo. 28_
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347. Tóth Árpád: Bírálatok és tanulmányok. - Uo. 29.
:348. Kardos Albert /NIagyar államférfiak házi zsidói. - Uo. 29.
349. Rubinyi Mózes: Zempléni Árpád emlékezete. - Uo. 29-30.
350. Ararát. Magyar-zsidó Évkönyv. - Uo. 30.
351. Havas-Fisch-Hahn: A zsidók tiirténete a gá.onok korá.tól nG.p.iainkig.

- Uo. 30.
352. Egy ismeretlen magyar-zsidó író, - Uo. 44-46.
353. Arany László és az Izraehja Magyar Egylet. - Uo. 46-47.
354. Tur'óczi-Trostler József: Históriák és mesés .fabulá1c. - Uo. 57.
355. Kardos Pál: Levél egy kibuIdosott barátonl. után. - Uo. 59.
356. Magyar' Könyvészet. 1936. - Uo. 60.
357. A hííség diadalmának első bdolqozása. - Uo. 62.
358. Az Ady-Rákosi vita. - Uo. 62
359. Az 1938-ik év irodalomtörténeti rnu.nkássága. - Uo. 62.
360. Az Izraelita Magyar Egylet levele Ágai Adolfhoz. - Uo. 78-79.
361. Mandl Bernát. - Uo. 84-85.
362. A zsidó és napjaink nyclvművelése. - Uo. 86-87.
363. Az Iz1'. Magyar Irodalmi Társttlat Évkönyve .. - Uo. Hl-92.
364. Izraelita Családi Naptá». - Uo. 96.
365. Makoldy Sándor: MagyaT gyorsí1'ók Pantheon.ia. - Uo. 96.
366. Adalékok a magyar zsinagógatörténethez. -- Uo. 124.
367. Még egy magyar-zsidó nyelvrokonító. - Uo. 125.
368. A PIH Leánygimnáziumának és Ipari Leányközépiskolájának Évkönyve

az 1939-1~40. iskolai évről. Közzétette: ... Bp. 1940. 100.
369. Pintér Jenő. -- Uo. 4.
370. Fraknóy József. - Uo. 5.
371. Wirth Kálmán. - Uo. 6-9.
372. Widder Bódog. 1874-1939. - Uo. 10-12.
373. Az Ipari Leányközépiskola megalakulása. - Uo. 83.
374. Száz évelőtt. Az első magyar-zsidó írónemzedék. Szerkesztette Turóczi-

Trostler József és Zs. J. Kiadja a PIH Leánygimnáziumának "Báró Eötvös
József" önképzőköre, Bp. 1940. 119 1

375. Az első nemzedék. - Uo. 15-27,
376. Majmonidesz-nyomok a magyar irodalomban. - Magyar-Zsidó Szemle.

LVII. 1940. 157-169.
377. Barokk. - Magyar Nyelvőr. LXTX. 1940. 56.
378. Lőnnrot Illés. - Uo. 56.
379. Németezni. - Uo. 56.
380. Ernst Munkácsi: Der Jude 'in Neapel. - Izr. Tanügyi Értesítő. LXV. 1940.

42.
381. Kölcsey Ferenc. 1790-1940. --- Uo. 109.

1941

382. Libanon. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum Tudományos és Művészeti
Egyesület tudományos és művészeti folyóirata. Szerkeszti: Gróainger M.
József, Kohn Zoltán, Munkácsi Ernő. Zs. J. VI. Bp. 1941.

3R~. Szemelvények Sárosi Gyula műveiből. - Uo. 23-24.
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384. Bevezető Bródy László szerzői estjén. - Uo. 29-30.
385. Magyar irodalmi adatok Rachel művészetéről. - Uo. 54-56.
386. Vihar Béla: Betűk békességében. - Uo. 94-95.
387. A PIH Leánygimnáziumának és Ipari Leányközépiskolájának Évkönyve

az 1940-1941. iskolai évről. Közzétette: .... Bp. 1941. 106. 1.
388. Pintér Jenő, 1881-1940 - Uo. 5.
389. Ararát. Magyar-zsidó E;vkönyv az 1941. évre. - Izr. Tanügyi Értesítő.

LXVI. 1941. 7.
390. Diákleányok délutáni szabadideje. - Uo. 68-70.
391. Szellemi jövőépítés [Az első bekezdés cenzúrázva]. - Uo. 97-98.
392. Katona József. - Uo. 107.

1942

393. Libanon. Az Országos Magyar-Zsidó Múzeum Tudományos és Művészeti
Egyesület tudományos és művészeti folyóirata. VII. Szerkeszti: Kanizsai
[=Naményi] Ernő és Zs. J. Bp. 1942.

394. Irodalmunk új talmud szemlélete. - Uo. 16-21.
395. W. MunkácstNoémi versei. - Uo. 62.
396. Az első talmudi "gyöngyszemek" irodalmunkban. - Uo. 82-83.
397. A Magyarító Egylet levele Heilprin Mihályhoz. - Uo. 85-86.
398. Waldapfel József: Katona József. - Uo. 89-90.
399. A zsidó írók és amit tenniök kellene. - Uo. 113-115.
400. A PIH Leánygimnáziumának és Ipari Leányközépiskolájának Évkönyve

az 1941-42. iskolai évről. Közzétette: ... Bp. 1942. 111 1.
401. Eppler Sándor. 1890-1942 - Uo. 5.
402. Vajda Péter. - Magyar Ipar. LXIV. 1942. 11-12. (Ipari öntudatunk éb-

resztői és munkálói. Az Országos Iparegyesület kiadása. Bp. 1943. 75-79.)
403. W. Munkácsi Noémi: Beszélgetések Istennel. - Múlt és Jövő. XXXII.

1942. 143.
404. Omzsa-E;vkönyv. - Izr. Tanügyi Ertesítő. LXVII. 1942. 94-95.
405. Zsidó jótékonyság - magyar elismerés. - Omzsa-Evkönyv, 5703. 1942-

1943. Bp. [1942.] 158-160.
406. Kántoremlékek irodalmunkban. - Magyar Izraelita Hitközségi Tiszt-

viselők Lapja. IV. 1942. 9. sz.

1943

407. Libanon. Az Országos Magyar-Zsidó Múzeum Tudományos és Művészeti
Egyesület tudományos és művészeti folyóirata. VIlI. Szerkeszti: Kanizsai
[=Naményi] Ernő és Zs. J. Bp. 1943.

408. Kiss József levele Neumann Edéhez. - Uo. 22-23.
409. Martin Buber: Száz chászid történet. - Uo. 87.
410. Diósy Márton Írói munkásságához. - Uo. 93-96.
411. A PIH Leánygimnáziumának és Ipari Leányközépiskolájának Évkönyve

az 1942-1943. iskolai évről. Közzétette: .... Bp. 1943. 1041.
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412. Magyar irodalom és zsidóság, (Költőí és prózai szemelvények.) Szerkesz-
tette és bevezetéssel ellátta: .... Az Országos Tanítóegyesület kiadványai
3. Bp. 1943. 271 1.

413. Emancipációs motívumok lírai költészetünkben. - IMIT Evkönyve. 1943.
286-304.

414. A magyar-zsidó nőnevelés kezdetei. - Antal Márk Emlékkönyv. Kolozs-
vár. 1943. 156-165.

415. Pap Izsák: Jerikó kapuja előtt. - Múlt és Jövő XXXIII. 1943. 15.
416. Angelus György: Indulás. - Uo. 166.
417. Munkácsi Noémi: Egy nagy magyar nyelvész. - Uo. 174.
418. Költők kórusa. - Uo. 191.
419. Budai. Luach: - Izr. Tanügyi Ertesítő. LXVIII. 1943.86.

1944

420. Az irodalomtörténeti táj szemlélet múlt jához. - Az Országos Néptanul-
mányi Egyesület 1944. évi Évkönyve. Bp. 1944. 145-148.

421. Salamon László: Ember, hol vagy? - Múlt és Jövő. XXXIV. 1944. 31.
422. Kürti László: Én visszajöttem. - Uo. 31.
423. Omzsa-Evkönyv, - Izr. Tanügyi Ertesítő. LXIX. 1944. 5.

1946

424. A PIH Ipari Leányközépiskolájának Évkönyve az 1945-46. iskolai évről.
Szerkesztette : .... Bp. 1946. 28 1.

425. Bródy Zsigmond pályakezdése. - Tanulmányok a zsidó tudomány köré-
ből dr. Guttmann Mihály emlékére. Magyar-Zsidó Szemle. LIX-LXII.
1946. 259-272.

426. Táncsics Mihály nyelvművelő munkássága. - Magyar Nyelvőr. LXX.
1946. 25-27.

1947

427. Á PIH Leánygimnáziumának és Abonyi utcai Altalános Leányiskolájá-
nak Evkönyve az 1946-1947. iskolai évről. Szerkesztette ; ... Bp. 1947.
841.

428. Rieger Richardné dr. Kepes Ilona. - Uo. 4-5.
429. Dr. Klein Abrahám 1884-1944 - Uo. 5-6.
430. Megnyitó beszéd. - Uo. 7-14.
431. Wirth Kálmán. 1876-1944. - Uo. 14-16.
432. Dr. Kertész Armin. 1879-1945. - Uo. 18-19.
433. Szeles Henrik. 1881-1945. - Uo. 19.
434. Dr. Trostler József. - Uo. 24-25.
435. A PIH Ipari Leányközépiskolájának Evkönyve az 1946-1947. iskolai év-

ről. Szerkesztette: .... Bp. 1947. 231.
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436. A héber mese jelentkezése a magyar irodalomban. - Semitic Studies in
Memory of Immanuel Lőw. Bp., 1947. 143-151.

437. Vajthó Lászié : Bessenyei. - Magyar Nyelvőr. LXXI. 1947. 175-177.
438. Turóczi-Trostler Józse!: Realizmus és imdalomtörténet. - Uo. 187-188.
439. Kiss József elindul. - Új Élet. Ill. 1947. 1. sz.
440. A zsidó leánygimnázium 1947-ben. - Zsidó Nő. 1947. június 15.

1948

441. 1848-1849 a magyar zsidóság életében. Szerkesztette: .... Kiadta a PIH
Leánygimnáziumának és Ipari Leányközépiskolájának 48-as ifjúsági bi-
zottsága Bp. 1948. 2541.

442. Előszó. - Uo. 5-6.
443. Bevezetés. - Uo. 7-24.
444. Jegyzetek. - Uo. 231-251.
445. A Palesztina-gondolat magyar irodalmi múltja. Dp. 1948. 141.
446. Palesztina-szótár. Szerkesztette Gellért Endre és .... Az Országos Izr.

Tanítóegyesület Kiadványai 4. Bp. [1948.] 123 1.
447. A Palesztina-gondolat magyar irodalmi múlt jához. - IMIT Évkönyve.

1948. 254-265.
448. Sásdi Sándor: Nyolc hold föld. - Magyar Nyelvőr LXII. 35-37.
449. Bekeres. - Uo. 192.
450. Csődület. - Uo. 192.
451. Kénykocsi. - Uo. 193.
452. 1848 napisajtója. - Uo. 164-166.
453. Bölöni György: Hallja kend, Táncsics. - Uo. 199-200.
454. Bóka László: József Attila. - Uo. 216.
455. Sásdi Sándor: Egy asszony elindul. - Uo. 278-279.
456. Hegedűs Géza: Az istentelen Kulin bán. - Uo. 281.

1949

457. Mikszáth Kálmán első nyomtatásban megjelent verse. - Irodalomtörté-
net. XXXVII. 1949. 338-340.

458. Pap Izsák, a költő. - Pfeiffer Izsák Emléke. Szerk.: Dr. Scheiber Sándor.
Bp. 1949. 35-39.

459. Waldapfel József: Fonadalom előtt. - Magyar Nyelvőr. LXXIII. 1949.
33-36.

460. Forradalom és szabadságharc. - Uo. 36-38.
461. Elvtárs. - Uo. 102.
462. Allemás. - Uo. 102.
463. Eszmeforradalom. - Uo. 103.
464. Vörösmarty Mihály: A holdvilágos éj és más elbeszélések. - Uo. 114.
465. Gorkij: Ember szűletik. - Uo. 187-189.
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1950

466. Kéjvonat. - Magyar Nyelvőr. LXXIV. 1950. 397.
467. Omnibusz. - Uo. 398.

1951

468. Magyar Nyelvtan. A szakérettségi tanfolyamok jegyzetei. Tankönyv-
kiadó. Bp. 1951. 88 1. - 2. kiadás. A szakérettségi tanfolyamok könyvei.
Tankönyvkiadó. Bp. 1952. 88 1.

469. Omnibusz. -- Magyar Nyelvőr. LXXV. 1951. 464.

1952

470. Elvrokon, elvbarát, elvtárs. - Magyar Nyel vőr. LXXVI. 1952.44-47.
471. Allomány, állam. - Uo. 383-386
472. Munkáspárt és társai. - Uo. 474.
473. A szakérettségis tanfolyamok magyar nyelvi oktatásaról. - Kőznevelés,

VIlI. 1952. 146-147.

1953

474. Magyar Nyelvtan. A szakérettségi tanfolyamok könyvei. Tankönyvkiadó.
Bp. 1953. 252 1.

475. Magyar Nyelvtan az irodakezelő szakiskolák számára. Tankönyvkiadó.
Bp. 1953. 91 1.

476. Bevezetés. Vörösmarty Mihály. Petőfi Sándor. Arany János. - Irodalmi
olvasókönyv II. A szakérettségi tanfolyamok könyvei. Tankönyvkiadó.
Bp. 1953. 3-90.

477. Kossuth és Petőfi korának köznyelvéhez. - Magyar Nyelvőr. LXXVII.
1953. 37-43.

1954

478. Dolgos és dolgozó. - Magyar Nyelvőr. LXXVIII. 1954.88-90.
479. Falragasz, plakátirodalom. - Uo. 246-247.
480. A francia forradalom szavaihoz. - Uo. 421.
481. Gyárista. - Uo. 422.
482. Omnibusz. - Uo. 422.

1955

483. Kizsákmányolás. - Magyar Nyelvőr. LXXIX. 1955. 457-458.
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1956

434. Munkásmozgalmi hatások a reformkor nyelvében. - Magyar Nyelvőr.
LXXX. 1956.417-424.

485. Ismerettár. - Magyar Nyelv. Lll. 1956. 264.
486. Szegfy Mór beszéde a Fillingerben. - új Élet. XII. 1956. 3. sz.

1957

487. Vajda János Montblanc-hasonlata, - Filológiai Közlöny. Ill. 1957. 150-
154.

488. Munkásosztály. - Magyar Nyelvőr, LXXXI. 1957. 19-38.
489. Ideológia. - Uo. 321-323.
490. Nyelvújítási adalékok: Közgazdaság. Melegségmérő. - Magyar Nyelv.

LIll. 1957. 278.
491. A század vándora. - új Élet XIII. 1957. 1. sz.

1958

492. Vajda János levelei Milkó Izidorhoz. Irodalomtörténeti Füzetek 15. sz.
Bp. 1958. 48 1. (Scheiber Sándorral).

493. Beke Ödön köszöntése. - A Magyar Nyelv és Irodalom Tanítása. 1. 1958.
57-59.

494. Vajda János és a zsidó tanító. - Új Élet. XIV. 1958. 1. sz.
495. Márciusi emlék. - Uo. 6. sz.

1959

496. Tizenhét Kosztolányi-levél, - Irodalomtörténet. XLVII. 1959. 103-109.
(Scheiber Sándorral).

497. Kiss József és "Jehova ajtónállói". - új Élet Naptár. 1959. 222-240.
498. Adalékok proletár szavunk történetéhez. - Magyar Nyelvőr. LXXXIII

1959. 1-17.
499. Vikár Béla születésének századik évfordulójára. - Uo. 372-373.
500. Szótörténeti adatok a reformkor nyelvéhez. - Magyar Nyelv. LV. 1959.

232-238.
501. Gimnáziumi nyelvtantanításunk kérdéséhez. - A Magyar Nyelv és Iro-

dalom Tanítása. II. 1959. 43-48.
502. Vers a pesti zsinagóga felavatására. - új Élet. XV. 1959. 18. sz.

1960

503. Mikszáth Kálmán ismeretlen levelei. - Irodalomtörténeti Közlemények.
LXIV. 1960. 363-369. (Scheiber Sándorral)

504. Agitátor, izgató, népnevelő. - Magyar Nyelvőr. LXXXIV. 1960. 17-27.
505. Nemzetgyűlés. - Uo. 222-223.
506. Ultra. - Magyar Nyelv. LVI. 1960. 258-259.
507. A mi gimnáziumunk. - új Élet. XVI. 1960. 14. sz.
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1961

508. Egy ismeretlen Csokonai-vers. - Irodalomtörténeti Közlemények. LXV.
1961. 473-478.

509. Ady Endre levelei Nagy Mihályhoz. - A Petőfi Irodalmi Múzeum Év-
könyve 1960-1961. [Bp. 1961.] 107-117. (Scheiber Sándorral)

510. Kosztolányi Dezső levele Kiss Józsefhez. - Irodalomtörténet. XLIX. 1961.
460. (Scheiber Sándorral)

511. Közgazdasági szókészletünk kialakulásának kezdetei. - Magyar Nyelv-
őr. LXXXV. 1961. 27-43, 148-158.

512. Lottó. - Uo. 349.
513. Vendéglő. - Uo. 350.
514. Szárnyvonal. - Uo. 350.
515. Két év k07nmunista szavunk történetéből. - Uo. 464-470.
516. Hungárijá: Chinnuch. - Encyclopaedia Hebraica XIII. Jeruzsálem-Tel-

Aviv. 1961. 834-835.
517. [Tanévnyító beszéd] - Új Élet XVII. 18. sz.
518. Kiss József valóság-világa. - Uo. 24. sz.

1962

519. Móricz Zsigmond két levele. - Irodalomtörténet. L. 1962. 309-311.
(Scheiber Sándorral)

520. Juhász Gyula levele Kiss Józsefhez. - Juhász Gyula 1883-1937. Szerk.
Paku Imre. Bp. 1962. 118. (Scheiber Sándorral)

521. Bevégzett tény. - Magyar Nyelvőr. LXXXVI. 1962. 222.
522. Dolgozat. - Uo. 222-223.
523. Forradalmár. - Uo. 223.
524. Forradalmi. - Uo. 223.
525. Főhadiszállás. - Uo. 224.
526. Hadügyminiszter. - Uo. 225.
527. Vendéglő. - Uo. 225-226.
528. Blúz. - Uo. 332-334.
529. Krida. - Uo. 451-452.
530. Sztrájk. - Magyar Nyelv. LVIII. 1962. 214-216.
531. Mikszáth Jánoska sírhelye. - Magyar Nemzet. 1962. június 22. (Scheiber

Sándorral)
532. Kiss József levele Löw Lipóthoz. - Új Élet XVIII. 1962. 16. sz.
533. Tanévnyító. - Uo. 18. sz.
534. A mi gimnáziumunk. - Uo. 21. sz
535. EJneke1c éneke. - Uo. 22. sz.

1963

536. Szótörténeti jegyzetek (Fakír. Gőzmalom. Gőzmozdony. Gyáros, Hadi-
tanács. Hadizenés. Hadizenet. Hadművész. Hadosztály. Házibarát. Idő-
pont. Jogirodalom. Kaparás. Lottó. Maradosdi és társai. Népelern. Pamf-
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letirodalom. Sajtóvétség. Sohamozdiság. Sport. Strici. Tanszék). - Ma-
gyar Nyelvőr LXXXVII. 129-133.

537. A mama, papa szó történetéhez. - Uo. 358-366.
538. Munkásügy és szótörténet. - Uo. 461-469.
539. Jegyzetek egy Juhász Gyula-levélhez. - Új Élet XIX. 1963. 6. sz. (Schei-

ber Sándorral)

1964

540. Petőfi és Gorove "Nyugot"-ja. - Filológiai Közlöny. X. 1964. 405-411.
541. Két Vajda János-levél. - Irodalomtörténeti Közlemények. LXVIII. 678--

680. (Scheiber Sándorral)
5<12.Szótörténeti adatok (Algebra. Ereherceg. Kuruc világ. Opera. Pudli.

Sváda. Szélütés. Tea. Zerge. Zsamfutter). - Magyar Nyelvőr. LXXXVIII.
1964. 55-60.

543. Szótörténeti adatok (Bankó. Bombihajó. Borravaló. Ebadta. Elefánt. Fa-
galamb. Fantázia. Funkció. Galiba. Haditanács. Himpellér. Komrnandi-
roz. Kontár. Lélekkurafi. Népnevelő. Pojáca. Postai. Scza. Sörét. Úr-
szék. Virtuosus). - Uo. 206-210.

544. Pápai János néhány szava. - Uo. 321-324.
545. 'I'allózás a XVIII. század magyar nyelvében. - Magyar Nyelv. LX. 1964.

107-118.
546. Magyar-zsidó neveléstörténet - ango! nyelven. - Új É12t. XX. 1964.

107-118.
547. Zsinagóga. - Uo. 21. sz.
548. Foreword. - Aron Moskovits: Jewish Education in Hungary (1848-

1948). New York 1964. VI-VII.

1965

519. Ady Endre levelei Hévész Bélához. - Acta Univ. Sí:eg. Acta Historiae
Litterarum Hungaricarum. Szeged. Hl65. 35-45. (Scheiber Sándorral)

550. A blaumontag magyar elnevezései. - Magyar Nyelvőr. LXXXIX. 1965.
109-116.

551. Leteszem a lantot. - Uo. 240-242.
552. Szótörténeti jegyzetek (Belga. Céhláda. Facér. Funkció. Galéria. Hadi-

tanács. Informál. Kocik. Kommandíroz. Opera. Parola. Szél. Szodoma
almái, Tangál. Topánka. Tucet. Újdonatúj. Virtuózus. Vizita.). - Uo.
386-392.

553. Adatok és jegyzetek (Dragonyos. Fórozás. Kinigli, Kirántják alóla a gyé-
kényt. Kókuszdió, Kolbász. Láma. Magazin. Materialista. Puli.). - Uo.
489-495.

554. Szótörténeti adalékok. - Magyar Nyelv. LX!. 1965. 363-367, 473-482.
555. Hámán. - Új Élet. XXI. 1965. 6. sz.
556. Dubrovitzky. - Uo. 12. sz.
557. Farkas Albert. - Uo. 24. sz.
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1966

558. Kiss József-levelek. - Irodalomtörténeti Közlemények. LXX. 1966.451-
454. (Scheiber Sándorral)

559. Szótörténeti jegyzetek (Adieu. Édesanya. Expediál. Geselchaft. Jacht.
Krida. Patikárius. Protokoll um. Staféta. Szodoma almái. Világszabad-
ság. Viszolygás). - Magyar Nyelvőr. XC. 1966. 312-316.

560. K6ser. - Új Elet. XXII. 1966. 2. sz.
561. Héber szavak. - Uo. 9. sz.
562. Rieger Richard. 1882-1966. - Uo. 10. sz.
563. "Zsidóoskola" és társai. - Uo. 16. sz.

1967

564. Magyar-Zsidó Oklevéltár. X. Szerkesztette és kiadta Scheiber Sándor ....
Zs. J. közreműködésével. Bp. 1967. 6151.

565. Cabet az 1830-as évek magyar sajtójában. - Irodalomtörténeti Közle-
mények. LXXI. 1967. 444-449.

566. Marx-cikk a pozsonyi Hírnökben. - Magyar Könyvszemle. LXXXIII.
1967. 367-370.

567. Adatok nyelvünk történetéhez (Akta. Elvtárs. Foglaló. Gondatlan, gon-
datlanság. Honorárium. Informál. Jeremiád. Pakéta. Referál. Vigyázó
szem.). - Magyar Nyelvőr XCI. 1967. 73-77.

568. Demagóg. - Uo. 215-220.
569. Adatok és jegyzetek (Azabb. Blúzos, frakkos. Csibuk. Dísztér. Indiai da-

maszt. Jelvény. Kolléga. Koppint. Kopogtat a szipirtyó. Örömet lő. Po-
magránát. Puszi. Revolució. Seborvos. Torlasz. Világbéke.). - Uo. 360-
365.

570. Szótörténeti közlemények (Aszfalt. Eszmeforradalom. Família. Fuser-
munka. Ideológia. Kurta korcsmáros. Lélek kurafi. Riport, riporter. Ud-
varice, világice.). - Uo. 488-492.

571. Adatok A magyar történeti-etimológiai szótár 1. c. kiadványban. Bp.
1967. 11421.

572. Zsidó emlékek egy új magyar 7'egényben. - Új Élet. XXIII. 1967. 3. sz.
573. Három nagy név. - Uo. ll. sz.
574. l"éhány évvel az emancipáció előtt. - Uo. 15. sz.
575. Régi magyar útirajzírók a külföldi zsidókról. - Uo. 22. sz.
576. Zsidók Vörösmarty levelezésében. - Menóra. 1967. július 8.

1968

577. Magyar-Zsidó Oklevéltár. XI. Szerkesztette és kiad ta: Scheiber Sáridor
... Zs. J. közreműködésével. tp. 1968, 539 1.

578. A bürokrácia és társai. - Magyar Nyelvőr XCII. 1968. 113-115.
579. Daru. - Uo. 115.
580. Humbug. - Uo. 115-116.
581. Jeremiád. - Uo. 116-118.
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582. Kókler, - Uo. 118-119.
583. Jövevényszavaink történetéhez (Burzsoá és proletár. Eldoradó. Embléma.

Guanó. Gukker. Internacionalis. Lines. Patron us. Piknik. PIacc. Puccs.
Vegza.). - Uo. 223-228.

584. Szemelvények Szepsi Csombor Márton útleírásából, - Uo. 340-346.
585. Feudalis, feudalizmus. - Uo. 462-463.
586. Generalis. - Uo. 463-464.
587. Szimbólum. - Uo. 464-466.
588. Talmud. - Uo. 467.
589. A "Chorsehul" - Üj Élet. XXIII. 1968. 3. sz.
590. "Egy röpke szóban annyi fájdalom". - Uo. 8. sz.
591. Zsidó fuvarosok. - Uo. 13. sz.
592. Bajza zsidó vitái. - Uo. 20. sz.
593. Száz éves a "Zsidó dalok". - Uo. 23. sz.
594. Antik proletarius vagy modern proletár? - Magyar Nemzet. 1963. no-

vember 9.
595. Magyar-Zsid6 Oklevéltár. - Theológiai Szemle, Új folyam. XI. 1968.

124-125.
596. Irinyi József és a zsidó emancipáció. - Menóra 1968. május 6.

1969

597. Magyar-Zsidó Oklevéltár. XII. Szerkesztette és kiadta Scheiber Sándor
.... Zs. J. közreműködésével. Bp. 1969. 5471.

598. Kiadatlan Mikszáth-levelek az Országos Széchényi Könyvtárban. Az
OSzK. Kiadványai LXIV. Bp. 1969. 99 L (Scheiber Sándorral)

599. L. Feuerbachot idézte-e Kemény Zsigmond az Erdélyi Híradóban ? --
Magyar Könyvszernle, LXXXV. 1969. 151-155.

600. Kitől vásárolt földbirtokot Arany János? - Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek. LXXIII. 1969. 365-366.

601. Vajda János két levele. - Uo. 721-723. (Scheiber Sándorral)
602. Ormódi Bertalan és a függetlenségi eszme. - Soproni Szemle. XXIII.

1969. 289-296.
603. Juhász Gyula két levele. - Tiszatáj. XXIII. 1969. 858-859. (Scheiber

Sándorral)
604. Szótörténeti adalékok (Fidibusz. Koplaláció. Skatulya. Vegzál). - Ma-

gyar Nyelv. LXV. 1969. 84-85.
605. Szótörténeti jegyzetek (Akció. Butik. Dendi. Dominikánus és néhány más

szerzetesnév. Etimológia, etimológista. Gardedám. Hipokrata. Kabala). -
Magyar Nyelvőr. XCIII. 1969. 307-313.

606. "Nyelvvédelem" és szótörténet. - Uo. 352-356.
607. Délibáb. - Uo. 483-484.
608. Fiskális. - Uo. 484-488.
609. Demagógia. - Uo. 488-491.
610. Korai emléknyomok [A pesti zsidó gimnázium történetéhez]. - Új Élet.

XXIV. 1969. 2. sz.
611. A 80-as évek égboltja alatt [ua.]. - Uo. 5. sz.
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612. A megvalósulás felé [ua.], - Uo. 7. sz.
613. A kozépkori Magyarország zsidóság ának könyvkultúníja. Scheibe7' Sán-

dor ú,j könyve. - Uo. 8. sz. (Menora. 1969. május 17.)
614. Még egy újpesti utcanév. - Uo. 12. sz
615. Százhúsz évvel ezelőtt. - Uo. 18. sz.
616. Ormódi Bertalan. 1836-1869. - Uo. 24. sz.
617. Magyar-Zsidó Oklevéltár. Monumenta Hungariae Judaica. XI. kötet. -

Theológiai Szemle. Új folyam. XII. 1969. 123-124.
618. Scheiber Sándor: Héber kódexmamdványok magyaTországi kötéstáblák··

ban. - Uo. 377-378.
619. A magyar nyelvű zsidó egyesületek őse. - Menóra. 1969. március 8.
620. Jubilál a Zsidó Gimnázium. - Uo. 1969. június 14.
621. Kossuth Lajos és Ganz Abrahám. - Magyar Nemzet. 1969. december 19.

1970

622. Magyar-Zsidó Oklevéltár XIII. Szerkesztette és kiadta Scheiber Sándor
.... Zs. J. közreműködéséveL Bp. 1970. 525 L

623. Két elfelejtett Mikszáth-karcolat. A pályakezdő Mikszáth zsidószemlé-
lete. - Évkönyv. Szerk.: Scheiber Sándor. Kiadja a Magyar Izraeliták
Országos Képviselete. Bp. 1970. 166-206.

624. Könyvészeti glosszák Ormódi Bertalan munkásságához. - Magyar Könyv-
szemle. LXXXVI. 1970. 352-357.

625. Szemere Bertalan és "Pest jövendője". - Magyar Nemzet. 1970. decem-
ber 25.

626. Latin jövevényszavaink múltjához, (Agál. Decretum. DeputáJ, deputá-
ció, Derogál. Faktum, faktor. Importál, Interesz. Kontraverzia. Margó,
Patronus. Proponál.) - Magyar Nyelvőr. XCIV. 1970. 226-233.

627. Szótörténeti hozzászólások (Abesszín. Borravaló. Breviárium. Enciklopé-
dista. Evangélikus. Horizont. Indus. Kán, Kuplé. Mór. Rornán. Seft. Skót.
Sváb). - Uo. 479-485.

628. Szótörténeti adalékok. - Magyar Nyelv. LXVI. 231-239, 337-345.
629. Fúr. - Élet és Tudomány. XXV. 1970. 47. sz.
630. Adatok A magyar történeti-etimológiai szótár II. c. kiadványban.

Bp. 1970. 1111 1.
631. Dr. Kandel Sámuel halálának 25. évfordulójára. - Új elet. XXV~ 1970.

5. sz.
632. Kardos Pál köszöntése. - Uo. 6. ·SZ·
633. Pfeiffer-Pap Izsák emlékezete. - Uo. 11. sz.
634. Szombatos énekek. - Uo. 13. sz.
635. Magyar-zsidó portré 1826-bóL - Uo. 14. sz.
636. "Az időnek nem volt kedvence." Emlékezés Marczali Henrikra. - Uo.

16. sz.
637. Dr. Munkácsi Ernő halálának 20. évfordulójára. - Uo. 18. sz.
638. A zsidóság legrégibb magyar nyelvu története. - Uo. 21. sz.
639. Chászid-nyomok magyar szövegekben. - Uo. 24. sz.
640. Emlékezés Ormódi Bertalanra. -- Menóra. 1970. február 14.
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641. A budapesti Zsidó Gimnázium története. - Uo. Melléklet. 1970. szep-
tember 5.

642. 100 évelőtt született Makai Emil. - Uo. 1970. november 14.
643. üdvözlet. - Tájékoztató füzet a Zsidó Gimnázium növendékei nek össze-

jövetelére. Torontó. 1970. szeptember 5.
644. Móricz Zsigmond. - Enc. Hebr. XXII. Jerusalem-Tel-Aviv. 1970. 857.

1971

645. Magyar-Zsidó Oklevéltár XIV. Szerkesztette és kiadta Scheiber Sándor
.... Zs. J. közreműködésével. Bp. 1971.

646. Szóvisszhangok "A franciaországi változásokra" c. Batsányi versben. -
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705. Ó mért oly későn. Levelek Kiss József életrajzához. Bp. 1972. 125 l.
(Scheiber Sándorral)

706. Az Extra Hungariarn non est vita reformkori életéhez. - Irodalomtör-
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712. Amerika. - Uo. 223.
713. Munkásmozgalom. - Uo. 223-225.
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715. Ritmus. - Uo. 226-228.
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Kiadja a Magyar Izraeliták Országos Képviselete. Bp. 1971/72. 81-1Ct3.

*

Az Oklevéltár jelen kötete folytatja a XIII. lelőhelyeinek kibányászását.
Ez Házi Jenő munkája. A nyomtatott forrásokat ZsoLdos Jenő és e sorok írója
kutatta áto

Hálával tartozunk a MemoriaL Foundation for Jewish Culture-nek, hogy
vállalta e kötet minden költségét, a kutatásét és a nyomdáét.

SCHEIBER SANDOR
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BEVEZETES

OPPENHEIMER SAMUEL MŰKÖDÉSE

KüLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZAGI KIHATASAIRA

1703májusában - a győzelmes török háború, csaknem egész Magyar-
ország felszabadítása óta négyesztendő telt el, a spanyol örökösödési há-
ború francia-osztrák összecsapásai egyelőre váltakozó sikerrel folytak s
a döntő osztrák győzelem még váratott magára, a Rákóczi-szabadságharc
inkább csak szikra volt, nempedig tűzvésszel fenyegető láng - a Habs-
burg-birodalmat súlyos pénzügyi válság rázta meg. Kirobbanása nem kö-
tődött látványos balsikerhez és meglehetősen váratlan volt, bár fenyegető
réme már évek óta kísértett. A vészt jósló előjelek már az év első hónapjai-
han mutatkoztak: Savoyai Jenő itáliai hadserege állandó pénzzavarral
küszködött, XIV. Lajos és szövetségesei jelentékeny sikereket értek el, a
birodalom pénzügyei kúszáltabbak és áttekinthetetlenebbek voltak, mint
valaha.

A válság május elején aztán elemi erővel tört ki. Az események gyors
ütemben követték egymást attól a pillanattól kezdve, hogy meghalt Op-
penheimer Sámuel "kaiserlicher Hoffaktor", a Habsburg-birodalom im-
már húsz esztendeje első számú hadseregszállítója és bankárja. A keres-
kedők és hadseregszállítók, akik benne látták annak biztosítékát, hogy
áruikért pénzt kapnak, szinte halála pillanatában követelni kezdték pén-
züket az udvari kamarától, amely ekkor még kevésbé rendelkezett a szük-
séges összegek felett, mint egyébként. Néhány nappal később a bankház
új irányítój a, Sámuel Emanuel nevű fia fizetésképtelenséget jelentett be
a tavaszi lipcsei vásáron, ahol mintegy 3 000 000 forintos tartozását kel-
lett volna rendeznie. A bankház akkor sem tudta (vagy pedig nem akarta)
kielégíteni hitelezőit, amikor, a vásár történetében egyébként mindaddig
teljesen egyedülálló módon, a császár közbelépésére, meghosszabbították
a "fizetési hetet", azt az időszakot, amelynek leforgása alatt az európai
bankházak egymással szembeni tartozásaikat-követeléseiket tisztázni és
kiegyenlíteni szokták.!

A válság, amely, mint az események menete világosan mutatja, alap-
vetően nem politikai avagy katonai, hanem kifejezetten hitelválság volt,
olyan méreteket öltött, hogy az egyik modern osztrák összefoglalás szer-
zője szerint "az osztrák ház közel állt a bukáshoz".»

Egy közönséges bankház csődje akkor sem okozott nagyobb zavart az
európai hitelélet egészében, ha egyébként hitelezőinek egész sorát rán-
totta magával a fizetésképtelenségbe. Az Oppenheimer-bankház azonban
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már egy évtizede messze többet jelentett a Közép-Kelet-Európa és a
birodalom pénzintézeteinek egyikénél. Aki a pénzvilággal kapcsolatban
állt, tisztában volt azzal, hogy Oppenheimer mindenek előtt a bécsi udvar
számára közvetítette a kölcsönöket, amelyeket 1703 májusában vissza
kellett volna fizetnie. Sőt a többség tudta azt is, hogyabankház helyzeté-
nek megrendüléséért elsősorban szintén a kamara késedelmes visszafize-
tése it terheli a felelősség. Az érdekeltek nem is annyira Oppenheimer,
hanem, helyesen, az osztrák államháztartás csődjét látták abejelentésben.

A több milliós tartozást azonban valakinek, vagy a bankháznak ma-
gának, vagy pedig a Habsburg-államnak, fizetnie kellett. Enélkül ugyanis
a továbbiakban senki sem lett volna hajlandó kölcsönözni a bécsi udvar-
nak, amely pedig, mint az már többízben bebizonyosodott, képtelen volt
saját erőforrásaiból megvalósítani messzetekintő katonai és politikai el-
képzeléseit.

A felek természetesen kölcsönösen egymásra igyekeztek hárítani a
csőd ódiumát. A bankház valószínűleg azért jelentett csődöt, mert ily mó-
don kívánta megszüntetni a közte és az állam között kialakult pénzügyi
összefonódást, amely a kamara permanens fizetésképtelensége miatt szá-
mára napról-napra veszélyesebbé vált. Azaz tulajdonképpen tőkéjét igye-
kezett kimenteni. Az állam viszont arra törekedett, hogya csődöt teljes-
séggel a bankház magánügyének nyilváníttassa, és ezért annak likvidá-
lásához kezdetben csak a legáltalánosabb segítséget nyújtotta. Ez utóbbi
megoldás felé mutatnak az osztrák kormányzat első lépései is. 1703. május
26-án császári rendeletet függesztettek ki a birodalom minden nagyobb
kereskedelmi központjában, amely moratóriumot rendelt az Oppenhei-
merrel szemben fennálló összes követelésekre és azok behajtását befa-
gyasztotta.?

A következő hónapokban sorban mentek a pátensek a kamarai ad-
minisztrációkhoz, azzal az utasítással, hogy segédkezzenek az Oppenhei-
mer számára esedékes kifizetések sürgős folyósításában4, illetve a megyé-
ket bizonyos összegek kifizetésére rászorítsák.é Egyik oldalon tehát eltil-
totta az Oppenheimerrel szemben fennálló követelések sürgetését, a má-
sik oldalon pedig igyekezett meggyorsítani kintlevőségeinek befolyását.
E rendelkezések azonban csak az első pillantásra látszanak kedvezőnek,
hiszen előrelátható volt, hogy a befolyó összegek, ha egyáltalán sikerül
azokat behajtani, nem lesznek elégségesek a pénzvilág megbomlott
egyensúlyának helyreállítására, a hitelezők kielégítésére. E lépések nem
is hozták meg a remélt eredményt, a káros következmények viszont né-
hány héten belül jelentkeztek, mégpedig a legérzékenyebb ponton, a had-
seregnél. Az utánpótlás akadozott, a katonák egyes helyeken éheztek, a
francia király és szövetségesei tovább nyomultak előre."

Nyilván a felbomlás e félreismerhetetlen jelei kényszerítették rá az
udvart, hogy, ha egyelőre vonakodva is, a másik megoldáshoz nyúljon és a
csődtömeg likvidálásánál a lehetőségekhez mérten bevesse az állami jöve-
delemforrások jórészét. A Habsburg-kormányzat lényegében elismerte,
hogyatartozások őt terhelik és gyakorlatilag magára vállalta annak tör-
lesztését. Egyes különösen indokolt esetekben már 1703-ban feloldották
akifizetési tilalmat."
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A csődtömeg likvidálása 1704 elején kezdődött meg az oppenheimeri
igények felülvizsgálatára hivatott Judicium delegatum felállításával."
A bizottság munkája éles pártharcok közepette, amelyek során egyesek a
hitelképesség visszanyerése érdekében a követelések mielőbbi teljesítése,
mások pedig a bankház felelősségre vonása mellett érveltek, évekig tar-
tott. A vita végülis azok győzelmével végződött, akik a bankház követelé-
seinek legalábbis részleges teljesítése és ezzel talpra állítása mellett száll-
tak síkra."

Jórészt ennek a megoldásnak jegyében hozták létre 1704 nyarán az
ún. Banco Giro-t, lényegében az első államilag ellenőrzött bankot, amely
megkapta ugyan fedezetként a legbiztosabb állami jövedelmek jelentős
hányadát, ugyanakkor azonban Oppenheimer Emanuel 5 milliós követelé-
seinek kifizetesi kötelezettségét is. Ez utóbbiakból további egy és fél mil-
lió forint az ország adóját terhelte.w

Bár a fenti per évtizedekig húzódott, Emánuel, ha csökkent erővel és
csökkent lehetőségekkel is, tovább folytatta apja tevékenységét. Már
1703-ban (1) megbízást kapott 15000 muskéta leszállítására.ü a Rákóczi-
szabadságharc alatt pedig sokszor még apja kapacitását is meghaladó
mennyiségben szállított lisztet és gabonát a magyarországi császári had-
erő ellátására.P

Alábbi tanulmányunkban Oppenheimer működését igyekszünk vé-
gigkísérni, különös tekintettel Magyarországot érintő oldalaira. Ennek
során nem térhettunk ki azelől sem, hogy, ugyan rövidre fogva, de általá-
nosságban is nyomon kövessük azt a rögös utat, amelyen vállalkozásai a
csúcsig jutottak.

Tanulmányunk bizonyos objektív okok következtében nem hozhatott
a lényegre vonatkozó új levéltári anyagot.P így alig tekinthető többnek a
korábbi kutatási eredmények elemző ismertetésénél. A feldolgozasok ada-
tai mellett természetesen értékesitettük azokat a kiadott forrásokat is,
amelyek szerepére, annak szélesebb összefüggéseire utalnak.l+

Az alábbi munkabeszámolóban azonban nem értük be, s mint az az
alábbiakból kiderül: nem is érhettük be a kérdésre vonatkozó szakiroda-
lom sokszor nagyon is ellentmondásos megállapításainak, értékelési kísér-
leteinek rekapitulálásával, hanem a "recenzió" eredeti értelmezéséhez
visszanyúlva, a homályos, problematikusnak mutatkozó részek kiemelé-
sére törekedtünk. Ilyen pedig bőséggel akad. A kérdések sorát kell nyitva
hagynunk, remélve, hogy ezáltal is sikerül célunkhoz közelebb jutnunk,
ahhoz tudniillik, hogy ezáltal is ráirányítsuk kutatóink figyelmét e prob-
lémák megoldásának égető szükségességére.

A szerzőt csakis az bátorította fel az alábbi szerény értekezés közzé-
tételére, hogy a magyar szakirodalomban jószerivel még a felismerés is
csak az utóbbi években jelentkezett, miszerint Oppenheimer szerepének
bemutatása nélkül a XVII. és XVIII. század fordulójának legjelentősebb
folyamatai sem értékelhetők helyesen.t"
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1.

1676 augusztusában Capliers generális, a Rajnánál harcoló császári
hadsereg főkomisszáriusa "egy bizonyos Oppenheimer Sámuel nevezetű
zsidóra" ("ein gewisser Jud namens Samuel Oppenheímer") igyekezett
felhivni az udvar figyelmét. Levelében javasolta, hogy az udvari kamara
fizesse meg neki mintegy 10000 forintnyi tartozását, mert Oppenheimer
csődbejutása komoly fennakadásokat okozna a hadsereg ellátásában és
utánpótlási szervezetében.

Oppenheirner 1672 óta állt kapcsolatban Montecuccoli nyugati fron-
ton hadakozó seregével. Szállításai pontosan a 70-es évek közepén kezd-
tek nagyobb méreteket ölteni. Az említett 1676-os évben már 40 000 forint
értékben szállított muníciót és más szükséges dolgokat s vállalta az udvari
takarmányozási hivatal (Hoffuteramt) igényeinek kielégítését is. A követ-
kező évben még jelentősebb tételek szállítására kötött szerződést az ud-
vari kamarával Georg Adrián Séeliger társaságában: 64 000 bécsi mázsa
dara, 20 000 bécsi mázsa kenyérgabona és 50 000 Malter zab beszerzését
vállalta (20 000 Malter zabért 60 666 forintot kellett kapnia). Mindennek
ellenére még alig sejthette valaki, maga Oppenheimer is legfeljebb csak
sóvárgott utána, hogy egy szűk évtized leforgása alatt "ein gewisser Jud"-
ból a császári hadseregellátás nélkülözhetetlen láncszemévé, a császár-
város leghíresebb pénzemberévé és Európa egyik legnagyobb pénzügyi
tekintélyévé növi ki magát. Ekkoriban még aligha számítható anémet
birodalom kisebb-nagyobb fejedelmi udvarainál működő "Hoffaktorok" ,
"Hoflieferantok" és "Schutzjudok" legjelentősebbjei közé. Ez jól meg-
mutatkozik abban is, hogy Oppenheimer 1678-ban Seeligerrel, a Frank-
furt/Maín-í Schilling, Reich és Pauer cégekkel alakított konzorciumot,
amelynek tőkeereje csak 200 000 forint körül mozgott.w

A Habsburg-birodalom belső erőviszonyai mindenesetre nem kecseg-
tették nagy reményekkel azt a zsidó vállalkozót, aki éppen Bécsben sze-
rette volna tevékenységet folytatni. Alig néhány év telt el a bécsi zsidók
utolsó kiűzése, az utolsó bécsi pogrom után.'? 1669-ben mindössze két
zsidó bankház kapott engedélyt arra, hogy Bécsben maradhasson: az a
kettő, amely il legnagyobb szolgálatokat tette és tehette a továbbiakban is
az udvarnak. Rajtuk kívül Oppenheimer Sámuel és Wertheimer Sámson
voltak az elsők, akik miután igazolták "erkölcsös és békés magatartásu-
kat" nomeg természetesen jókora türelmi pénz lefizetésére kötelezték
magukat, letelepedhettek az udvar székhelyén (1677). A tartózkodási en-
gedély azonban korlátozott időre szolt.i"

A letelepedési engedély azonban legfeljebb a bántalmazásoktól men-
tette meg őket, dc semmiféle védelmet nem nyújtott magának az udvari
kamarának mesterkedései vel szemben. Alighogy Oppenheimer követelé-
sei növekedni kezdtek, máris jelentkezett egy - nyilván konkurrens -
kereskedő, aki, úgymond, tud egy módszert, hogyan lehetne Oppenheimer-
nek esedékes hátralékokat kifizetés helyett konfiskálni. Bár Capliers ép-
pen ezekben a napokban jelentette, hogy Opoenheimer olcsón és jó ter-
minusokkal szállít, a császár mégis kiadta tanulmányozásra az udvari ka-
marának ezt a javaslatot. A vállalkozót nem is az mentette meg a konfis-
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kálástól, hogy felismerték szolgálatai szükségességét, hanem az az ismert
kapcsolat, amely őt Badeni Hermann őrgrófhoz, a haditanács elnökéhez
fűzte, jóllehet a referálással megbízott kamarai tanácsos (Breuner gróf)
sem támogatta ezt a tervet, mert a hitel megromlását féltette attól. Ennél
a lényegtelennek tűnő epizódnál mégis érdemes elidőznünk, mert e kísér-
letet, amelyről kiderül, hogy nem is az első volt, a későbbiekben hason-
lóak követik. Jól mutatja egyszersmind a császári pénzügyek szomorú ál-
lapotát is, hiszen mindössze 42 000 tallérról volt szó.

A konfiskáció elmaradt, a pénzt azonban, ezt később mint természe-
tes eljárást kell vennünk, nem fizették meg. A háború 1679-ben befejező-
dött, a hadseregszállítókra egyelőre nem volt szükség. Oppenheimer, mint
maga írja, 1681-ben már három esztendeje hiába fáradozott azon, hogy
saját és társa, Georg Adrián Seeliger követeléseit, amelyek 100000 forint
fölé rúgtak, behajtsa. Egyik üzlettársa mal' tönkrement, magát pedig több
ezer tallér elvesztésének veszélye fenyegette.

Az 1683-as esztendő, amely az osztrák fegyverek nagy győzelmét hoz-
ta, biztos jeleként annak, hogy az udvar nem nagyon készült a nagy össze-
csapásra, Oppenheimernek, fiának, Emánuelnek és titkárának lefogása-
vai kezdődött. Az ürügy egyik üzlettársának denunciációja, az ok ezúttal
is az ekkor már jelentősre duzzadt Oppenheimer-követelések könnyü
.Jíkvidálásának'' reménye volt. Mert Oppenheimer nem ment tönkre
1681-ben és nem tette tönkre ez az elzárás sem. Bár fogsága majd fél esz-
tendeig tartott és a külvilággal alig érintkezhettek, Oppenheimer szállí-
tási kötelezettségeinek mintegy felét így is teljesíteni tudta. Valahonnan
innen kell számítanunk a bankház stabilizálódását, tőkeerejének ugrás-
szerű megnövekedését, bár erre közvetlen adattal nem rendelkezünk.
Annál jobban alátámasztják viszont feltételezésünket az elkövetkező fél-
év eseményei.

A török hadak már Bécs felé jártak, amikor Oppenheimer löszabadult
és ismét átvette cége irányítását. A kamara még ekkor is megpróbálkozott
Oppenheimer kikapcsolásával. Bécs ellátásával von Tattenbach bajor ne-
mest bízta meg, hamarosan kiderült azonban, hogy nem csak drágábban
akar szállítani, hanem bizonyos kötelezettségeinek nem is tud időben ele-
get tenni. Ekkor ismét elővették Oppenheimert, aki hatalmas iramban
kezdett a szállitásokhoz. Az erre vonatkozó szerződés értelmében Regens-
burgból, Ulmból, Augsburgból stb. 80 000 bécsi mázsa lisztet kellett
Linzbe küldenie, egyharmadát legkésőbb 2 hónapon belül, a többit további
2 hónap leforgása alatt. A fenti mennyiség mellett még további 20 000
mázsa készenlétben tartását vállalta. Ezúttal, ritka kivételként, már elő-
leget is kapott: a kamara a genuai segélypénzből 30000 tallért folyósított
neki.t?

A Bécset védő sereg ellátásáról jórészt Oppenheimer gondoskodott
és ahogy Bécs sikeres védelméből váratlanul Magyarország töröktől meg-
szállt részeinek felszabadításába fordult át a török háború, úgy növeke-
dett vele együtt Oppenheimer szerepe és teljesítőképessége is. Hogy mi-
lyen méretekben és milyen területeken fonódott össze működése ar.
osztrák állam pénzügyeivel, azt az alábbi, egyes szétválasztható műkö-
dési területek szerint tagolt áttekintéssei igyekszünk érzékeltetni:
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1. A hadseregszállítások:

Oppenheimer eredetileg hadseregszállítóként indult és tevékenysé-
gének súlypontját tekintve elsősorban az is maradt. Esetében azonban a
hadseregszállítást a maga teljességében kell értenünk; magában foglalta
tehát mindazt, amit a hadseregnek szállítani kellett és lehetett élelmiszer-
től muníció ig, ruházattól hátaslovakig, igásállatokig. Egyes egységeket
maga szállított a hadszíntérre, jelentős szerepet kapott a dunai flotilla ki-
építésében és a hadsereg előrehaladásához szükséges hidak alkatrészeinek
beszerzésében is. E tevékenység volumenének illusztrálására az alábbiak-
ban időrendben közöljük fl Magyarországra irányuló szállításokat. (Ala-
pul Max Grunwald összeállítását vettük, ahol azonban arra lehetőségünk
kínálkozott, e taxatív felsorolást pontosabb adatokkal is kiegészítet-
tük):20

1684. okt.: 5000 pár cipőt es harisnyát.
1685 tavaszán: 18000 bécsi mázsa lisztet Pozsonyba.
1685. nov. 22.: a szerződés szerint legkésőbb 1686 júnnisának vegélg 30000 bécs:

mázsa lisztet, 2000 Mut zabot (felerészt Győrbe, felerészt Komáromba) és tüzérségi
lovakat kell szállítania.

1686. aug.: a Budát ostromló sereg lovasainak, gyalogosainak és a spanyol túz-
szerészeknek muníciót, felszerelést, a budai tűzvésznél megsebesült katonák ellátására
5000-6000 darab posztót.

1686. nov. 27.: újoncokat és felszereléseket.
1687. jan. 24.: mellvérteket és muskétákat Komáromból Budáru.
1687. jan. 29.: élelmiszert.
1687. febr. 21.: 30000 Metze zabot Budára (valószinűleg szerződes).
1687. márc. és júl.: Csehországból. Morvaországból, Bajorországból, Szászország-

ból és Sziléziából 622 lovat a tüzérség számára.
1687. márc. 13.: Boroszlóból 359 bécsi mázsa lőporí Kassára, még további 1000

bécsi mázsát akar Komáromból Budára szállítani.
1687. márc, 29.: a budai raktárba 65000 homokzsákot.
1687. ápr. 7.: moseli, neckari és (7 nagy hordó) rajnai bort a generalátus részére.
1687. ápr. 14.: pisztolyokat és karabély okat.
1687. máj. 21.: mellvérteket.
1687. jún. 26.: 400 darab vágómarhát, zsírt, vajat, rizst es pálinkát.
1687. júl.: zab és árpa mellett finom holland és angol posztót.
1687. dec. 2.: Budára élelmiszert.
1688. jan. 15.: a szerződés szerint Budára 100000 bécsi mázsa lisztet.
1688. jan. 20.: Budára és Felső-Magyarországra muníciót.
1688. júl.: 2000 Mut zabot.
1688. szept.: 300 bécsi mázsa dohányt, harisnyákat, cipőket é5 sapkakat.
1688. okt. 25.: a januári szerződésben megállapított mennyiségből már 86 000 bécsi

mázsa lisztet leszállított Budára.
1688. nov. 19.: Belgrádba és azon túl zabot a lovasság számára.
1689. jan., ill. aug.: 11 000 Metze lisztet és zabot a magyar erőssegekbe.
1689. febr. 16.:*
1689. febr. 17.:*
1689. márc, 5.:*
1689. márc. 16.:*
1689. ápr. 18.:*
1689. ápr. 20.:*
1689. ápr, 13.: hajóhidat.
1689. ápr. 28.: pokrócokat.
1689. máj. 20.:*
1689. nov. 5.: Belgrádba 100 nagy hajót.
1690. márc, 8.: Budára és Belgrádba proviantot.
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1690. márc. 15.: ugyanazt.
1690. máj. 7.: bort.
1690. máj. 8.: Bajorországból és Regensburgból hajókat.
1690. máj. 27.: salétromot.
1690. okt. 19.: lisztet és zabot.
1690. okt. 25.: lisztet és zabot Esztergomba.
1690. nov. 1.: 1691-re lisztet és zabot Budára, Pozsonyba és Komáromba.
1690. nov. 18.: lisztet és zabot Egerbe.
1690. okt. 16.: lisztet és zabot Erdélybe.
1691. febr. 2.: muníciót és hordókat Budára.
1691. febr. 19.: ugyanazt.
1691. febr. 12.:*
1691. máj. 8.: a brandenburgi egységek számára bort.
1691. júl. 6.: ugyanazt.
1692. jan. 2.: FIeury hadtestét.
1692. ápr. 5.: a bajorok szállítása
1692. ápr. 16.: fegyvereket ff: ha íókat
1692. ápr. 28.: pokrócokat és cipőket.
1692. máj. 9.: a münsteri had szállítása.
1692. -júl. 18.: anyagokat az eszéki híd megerősitéséhez.
1692. szept. 7.: zabot a lüneburgí seregnek
1693. jan. 23.: szerződés szerint 150000 bécsi mázsa lisztet és 60000 Mut lisztet

kell összevásárolnia.
1693. máj. 15.: a mohácsi tábori kérháznak szalmazsákokat, gyapjút, rizst stb.
1693. jún. 8.: Assembourg dunai flotillájának
1693. jún 17.: dohányt és éJelmiszereket a braunschweig-Iüneburgiak számára.
1694. febr. 8.: proviant-szerződés.
1604. febr. 13.: ugyanaz.
1694. márc, 18.: proviantot a bajor sereg számára.
1694. júl. 6.: dohányt.
1695. jan. :~.:a thübingeni regiméntnek.
1696. jan.: felszerelés.
1696. máj.: felszerelés a szászok számára.
1696. jún.: felszerelés a pfalziak és a tábori kórház számára.
1696. dec.: az erdélyi tüzérség felállításához.
1697-ben: a Duna-menti túrházakban 105817 bécsi mázsa liszt, 156354 mérő zab,

5a26 bécsi mázsa kétszersült v011 f'elhalmozva. Legnagyobb részüket Oppenheimer
szállította oda.

1698. aug. 15.: élelmiszer egy kórház számára.
1698. szept. 28.: pokrócokat Váradra.
A "-gal jelölt napokon csak a szállítás tényét ismerjük. de hogy rnit szállíttatott,

nem tudjuk megállapítani.)

A fenti jegyzékhez két megjegyzés kívánkozik. Az összeállítás nyil-
ván megközelítőleg sem tükrözheti Oppenheimer egész magyarországi
tevékenységét. Más oldalról viszont egyes tételek kétszer is belekerültek,
egyszer mint szerződésben megállapított leszállítandó, másodszor pedig
esetleg mint már ténylegesen leszállított mennyiségek.

Nem kívánjuk hasonló részletességgel ismertetni azokat a hadi szál-
lításokat, amelyeket Oppenheimer a spanyol örökösödési háború első esz-
tendeiben vállalt, úgy tűnik azonban, hogy annak megindultával Oppen-
heimer teljesítménye tovább növekedett. Erről az alábbi, a vele kötött
szerződések alapján készült összesítés adhat ízelítőt:
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170121 170222 17032:l
liszt (bécsi mázsa) 146000 104000 186000
zab (Metze) 200000 525000

+ 190000 (Star)
széna (bécsi mázsa) 90000
szalma (köteg) ]92000
igásökör (darab) 2100
hátas- és igásló (darab) 3050 ]2000
szekér (darab) :350
a szerződésben megálla-
pított pénzérték összesen: 1 135418 1 000000 2441 450

2. Hitelműveletek és készpénzkőlcsönők24

Bécs felmentése után Oppenheimer nemcsak mint hadseregszállító
kapott nagyobb szerepet, hanem rnint bankár is. Sőt, tevékenységének ez
a területe is éppúgy felölelte ahitelügyletek lebonyolításának egészét, a
technikai és szakértői feladatoktól egészen a pénz felhajtásáig s a saját
kölcsönökig, mint ahogy azt a hadseregszállításoknál tapasztaltuk.

Már 1685-ben ő folytatott tárgyalásokat Lüneburggal, Braun-
schweiggel, Wolfenbüttellel, Kölnnel, Neuburggal és Brandenburggal
azokról az összegekről, amelyet a császár ezeknek a török háborúkban
való részvétel fejében fizetni köteles. A főhadikomisszariatus is őt kereste
meg 1690-ben hogy számára Augsburgban, Nürnbergben, Frankfurtban
rövid idő alatt 570 000 forint kölcsönt szerezzen.w Részt vállalt a hollan-
diai higanykölcsön megszerzésében is.26 Átutalások esetében gondosko-
dott a váltók ról és azoknak a szükséges helyekre juttatásáról.s?

A hadvezetés vagy a kamara gyakran fordult hozzá szorult helyzeté-
ben, hol azért, hogy katonaf'ogadáshoz, hol azért, hogy a harcoló hadsere-
gek valamely egységének kifízetéséhez égetően szükséges pénzösszeget
számukra kölcsönözze. Úgy tűnik, hogy itt is, akárcsak a hadseregszállítá-
soknál, az összegek a századforduló felé haladva egyre nagyobb mérték-
ben növekednek. 1692-ben több bécsi bankárral együtt kölcsönöz 540000
forintot rekrutálások céljára, e kölcsönben 150000 forinttal van érde-
kelve.28 Ezt az adatot azonban nem értékelhetjük úgy, hogy nem volt ké-
pes nagyobb összeg lefizetésére, és ezért kellett társakat fogadnia. A kö-
vetkező évben ugyanis többször is kölcsönzött ennél nagyobb összeget.
Inkább úgy magyaráznánk, hogy helyzete ekkor még nem volt oly szilárd,
hogya többi bécsi bankárt kizárhatta volna az üzletből.

A XVIII. század első éveiben már másként állt a helyzet. Nem mintha
az állam mástól ekkor már egyáltalán nem vett volna fel kölcsönöket, ha-
nem inkább olyképpen, hogy feltételezhetjük: Oppenheimernek, magá-
ban is elég erős lévén, sikerült a konkurrenciát a második vonalba szorí-
tania. 1701elején még csak 500 000 forintos kölcsönre köt szerződést.e? egy
évvel később már f millió forintról van szó. Mégpedig rendkívül rövid ha-
táridőn belül: Oppenheimernek ] O havi részletben kellett kifizetnie ezt az
összeget, 2/5 részét készpénzben. :3/5 részét pedig itáliai bankházakhoz
szóló váltókban Iolyósítva.w Mivel azonban ebben az évben sem ez volt az
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egyetlen szerződés Oppenheimer és a Hofkammer között, az ezévben kifi-
zetett pénzösszeg, illetve leszállított áruk értéke 6 millió forintra rúgott.

Oppenheimer azonban nemcsak az államnak, hanem magánszemé-
lyeknek is kölcsönzött. ügyfelei között osztrák és magyar arisztokraták at
is találunk. II. Rákóczi Ferenc maga is az ügyfelei közé tartozott, 1700. áp-
rilis l-én, 74415 forintról állított ki adóslevelet számára.t- Nyilván ennek
meg más adósságainak törlesztése céljából vetette zálogba Rákóczi 50000
forintért Bánffy György erdélyi gubernátornak 1700 szeptemberében
ecsedi uradalma felét. A záloglevél szerint Bánffynak a fenti 50000 fo-
rintból 1701. január 1-én 12000 forintot Bécsben közvetlenül Oppenhei-
mernek kellett lefizetnie.a- Oppenheimernél igyekezett kölcsönt szerezni
Rákóczi felesége is férje bécsújhelyi fogsága idején. Mivel azonban a ban-
kár nem volt hajlandó pénzt adni neki, kénytelen volt ingóságait is áruba
bocsátani.é" Oppenheimer Rákóczival szembeni követeléseit a Rákóczi-
javak zárolásakor igyekeztek is érvényesíteni: 1702-ben maga 1. Lipót
utasítja a szepesi kamarát, hogy az Oppenheimer számára esedékes ösz-
szeget Rákóczi jószágainak mindenféle jövedelméből, különösen pedig az
eladásra kerülő bor árából vonassa le.34 Az adósság kifizetése azonban ek-
kor aligha történhetett meg, mert még 1719-ben is aziránt tudakozódik az
udvari kamara a szepesi kamaránál, hogya Rákóczi-birtokokat likvidáló
bizottság vajon bevette-e Oppenheimer 78 696 forintos követelését az
adósságok közé.35 Batthyány Adám bécsi megbízott jának számadás-
könyve is említ Oppenheimernek fizetendő, igaz, ezesetben igen csekély
összeget.36 Eszterházy Pál nádor tőkeadósságai között halálakor az Oppen-
heimer-cég 10000 Ft-tal szerepelt. Az adósság még 1703 előttről szárrna-
zott." Az osztrák arisztokraták közül Freiherr von Werlein, gróf Harrach
szerepelnek adósai között.38

3. Kapcsolatai a fémjövedelmekkel

Ezzel az üzletággal Oppenheimer tulajdonképpen csak a hitelügyle-
tek, pontosabban: a hitelek visszafizetésének sajátos módszere következ-
tében került kapcsolatba. A Habsburg-állam, mint arról a későbbiekben
más összefüggésekben még lesz szó, tartozásait különböző jövedelmi for-
rások várható bevételeire terhelte. így természetesen ezt a sorsot a biro-
dalom területén található két világpiaci jelentőségű árucikk, a Felső-
Magyarországon bányászott réz, valamint az örökös tartományokban,
Idriában, illetve Erdélyben kiterrnelt higany sem kerülhette el. 39 Sőt
e fondokat már a kilencvenes évek elején oly mértékben betáblázták, hogy
a készletek összértéke alig-alig érte el a kifizetendő összegek nagyságát.
Pl. 1690-ben, amikor Oppenheimer a szorult helyzetben levő kamarának
450 000 forint hitelt ajánlott fel, és annak fejében higanyt kért, a higany-
fondot összesen kb. 515000 forint terhelte, amellyel szemben a különböző
raktárakban csak mintegy 576000 forint értékű higany állott. 40

Az Oppenheimer-bankház közvetlen kapcsolata a higanyüzlettel
1691-ben kezdődött. Oppenheimer 500000 forintot ígért készpénzben,
vállalta, hogy az első beérkező pénzekből kielégíti Mittermayer 100000
forintos és Rezzonico olasz bankár 48800 forintos követeléseit. Ennek a

39



hitelnek fejében reálzálogként megkapta az amszterdami, a velencei, a
birodalmi és az örökös tartományok beli higanyraktárak készleteit. Bár a
lebonyolítást intéző adminisztráció. a faktoratusok hálózata felett nem
rendelkezett és nem volt beleszólása az árak meghatározásába sem, a ve-
lencei és az amszterdami bevételek hozzá futottak be és a belső-ausztriai
kamara és a higanyadminisztráció mellett ő is megkapta a könyvelési ki-
vonatok egyik példányát. Oppenheimer e szerződéssel tehát nem a hi.-
ganykereskedés jogát és az ezzel járó hasznot kapta, hanem elérte, hogy
ennek a fondnak jövedelmeire más hitelezőkkel szemben előjogokat szer-
zett." Bár az első években a kedvező piaci helyzet következtében a kifize-
tések jó ütemben haladtak, újabb kölcsönök és más célra felvett összegek
e készletekre terhelésével Oppenheimer követelései a higanyfonddal
szemben még 1694-ben is alig süllyedtek az 500000 forint alá.42 Op pen-
heimer kedvező helyzetét a higanyjövedelmek elosztásánál nem is tudta
hosszabb ideig fenntartani, mert az 1694-től szokásossá váló holland hitel-
ügyletek elsődleges záloga pontosan a higany lett.43

Lényegében hasonló helyzet al-akult ki a besztercebányai és szomol-
noki réz jövedelmeinek esetében is, azzal a különbséggel, hogy eddigi is-
mereteink szerint Oppenheimer nem ajánlott fel kifejezetten erre a
fondra betáblázandó hitelt. mint az a higany esetében több esetben is meg-
történt. Már 1694-ben is voltak azonban olyan követelései, amelyet a réz-
fondra hárítottak át: május 20-án a főkamaragróf 25000 forint kifizetését
rendeli el számára. 1702-ben úgy rendelkezik egy királyi rendelet, hogy
a selmecbányai főbányagrófi hivatal a tőle kapott kölcsönök törlesztésérc
évi 500000 forintot vagy pedig annak megfelelő 2000 mázsa rezet adjon
át neki. Mint a végrehajtási utasításból kiderül. Oppenheimer ez esetben
nem pénzt, hanem rezet kapott követelései fejében.44 Eszerint tehát Op-
penheimer ekkor már rézkereskedelemmel is foglalkozott, sőt a selmec-
bányai banyaigazgatóság irataiból az is kiderül, hogy az igazgatóság
1701-ben tőle szerezte be az ólmot. 4"

Mint a higanyfond esetében. itt is "utolérték" őt a hol1andiai kölcsön-
ügyletek. Ez a fond éppúav e kölcsönök zálogául volt lekötve mint a hi .•
gany. 1702-ben egy 2 és 1/2 milliós hollandi kölcsön fejében 6000 mázsa
besztercebányai és szornolnoki rezet továbbá 200 hordó felső-magyar-
országi és erdélyi kénesőt kellett évente Jean Deutz amszterdami keres-
kedőnek a kamatok fejében Boroszlóba továbbítani. Néhány hónappal
később pedig arról tudósítja a királya főbányagrófi hivatalt, hogy Jean
Deutz-tól 800000 forintos kölcsönt vett. fel és még e kölcsönt le nem tör-
lesztik, évente legalább 6000 mázsa rezet és legalább 300 mázsa kénesőt
kötelesek számára Amszterdamba eladás céljaira küldeni.w E kétségtele-
nül nem teljes adatsor alapján arra következtethetünk. hogy Oppenhei-
mernek e fond felett még a hiaanvnál is kevésbé sikerült rendelkezési jo-
got szereznie és e higany- és rézüzletei csak esetlegesen. készpénz hiányá-
ban jöttek létre.
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4. A sómonopólium

E működési terület már csak azért is külön figyelmet érdemel, mert
ezt a fondot nem rendezetlen követeléseinek közvetítésével, hanem hihe-
tőleg saját kezdeményezéséből, magának az adott árucikknek eladásából
várható haszon reményében szerezte meg.

Eszterházy Pál nádor 1694-ben ajánlatot tett az udvari kamarának
arra, hogy az erdélyi só forgalmazásának monopóliuma fejében 250 OUO
forintot ad. A szerződés hosszas tárgyalások után április 18-án jött létre.
Eszterházy 300 000 darab egyenként 70-80 font súlyú (= összesen 210-
240000 mázsa) sót kaphat az erdélyi bányákból és azokat a szepesi kamara
rendelkezése alá tartozó terület kivételével az ország egész területén for-
galomba hozhatja. Ezen felül a rajnai. és magyar forint közti, az utóbbi. ja-
vára mutatkozó értékkülönbség fejében további 25 000 kockát bocsátot-
tak rendelkezésére. Állami támogatást ígértek számára, az átvételnél lefi-
zetett harmincadösszeg mellett senki sem követelhetett tőle külön har-
míncadot.

Röviddel a szerződés megkötése után azonban jelentkeztek D. termelő
országrész. Erdély főurai is. akik szintén részt követeltek maguknak ebből
a különösen jövedelmezőnek vélt üzletből. A nádori emberekkel folyta-
tott tárgyalások után meg is egyeztek abban, hogy az erdélyiek társasága,
amelynek élén Bethlen Miklós erdélyi kancellár állt, hasonló feltételek
mellett jogot kap 300 000 darab sókocka Magyarországra hozatalára és
forgalmazására. Mindezért a kövekkénti 25 krajcáros harmincadokkal és
a 37,5 krajcáros kövenkénti felárral 437500 forintot fizetnek le. Ezzel, a
decemberben létrejött pótszerződéssel tehát tulajdonképpen megosztot-
ták a monopólíumot a két versengő fél között.

A magyar arisztokrácia hitelviszonyait és a kezüknél levő meglehető-
sen alacsony forgótőkét ismerve, már eleve gyanúsnak tűnhet, hogy Esz-
terházy Pál önmagában képesnek nyilatkozott 250 000 forint illetve az azt
terhelő egyéb (harrnincad, felár, szállítás) költségeikkel együtt 437500
forint kifizetésére. valamint. ami azzal együtt járt. a sókereskedelemmel
foglalkozó apparátus felállítására és folyamatos pénzelésére. (Az erdélyi
urak esetében ez a probléma azért merült fel kisebb súllyal, mert ők kon-
zorciumot hoztak létre az összeg előteremtésére és a jövedelem felosztá-
sára.) Ez esetben a gyanakvás nem is bizonyult indokolatlannak.

A szerződés létrejöttével egyidőben, de lehet, hogy még előtte, Esz-
terházy Pál egy másik szerződést is kötött, méghozzá Oppenheimerrel.
Ebben Oppenheimer magára vállalta az összeg kifizetését és ezzel mind-
azok az előjogok, amelyeket a nádor kapott, rá háramlottak. Eszterházy
megígérte, hogy .mádori tekintélyével és méltóságával" védeni és támo-
gatni fogja a sószállitás ügyét. Mindezért Oppenheimer további 15000
forintot fizet évenként Eszterházynak.

Az egész szerződés kulcsát e' pótszerződés adja meg. A monopólium
megszerzése ugyanis nyilvánvalóan nem Eszterházv, hanem Oppenhei-
mer elképzelése volt, aki úgy tűnik másként ahhoz hozzájutni nem tudott.
A nádort ebben az egész üzletben a tökeszerzés lehetősége csábíthatta.
Ebben az esetben is jól megmutatkozik a hatalmas Jatifundiumok felett
rendeJkező magyar arisztokrácia tökeszeaénysége.s?
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Az Eszterházy-Oppenheimer-szerződés csak a sómonopólium meg-
szüntetése után került napvilágra. Eltitkolása azonban aligha szolgálha-
tott akár az udvar, akár az erdélyi üzlettársak megtévesztésére, mert a
tárgyalások menete illetve a sószállítások lebonyolítása körüli levelezés
világosan bizonyítja, hogy mind az előbbi, mind pedig az utóbbiak tudtak
Oppenheimer szerepéről. Bethlen minden külön kommentár nélkül em-
líti, hogy bécsi tárgyalása in "a zsidó urak", Oppenheimer és Wertheimer
is résztvettek.w De még ha erről az adat ról nem is tudnánk, Wertheirner
szereplése az egész sóforgalom megszervezésében és lebonyolításában
mutatja és mutatta a bennfenteseknek akkor is, hogy az Oppenheimer-
bankház erőteljesen érdekelt ebben az üzletben. Wertheimerről, akinek
szerepéről és Oppenheimerhez fűződő viszonyáról még szó esik az aláb-
biakban, köztudott volt, hogyabankháznak Oppenheimer után legfonto-
sabb embere.

*
A könnyebb áttekinthetőség végett a fentiekben csoportosítva tár-

gyaltuk Oppenheimer müködésének legfontosabb területeit. Az összképet
azonban e tagolás teljes terjedelmében természetesen nem tükrözheti.
A kamarai és pénzügyigazgatási levéltár ak anyaga ilyen vizsgálatok cél-
jára, széttagoltsága miatt kevésbé alkalmas. Igy valószínűleg sohasem
tudjuk meghatározni azokat az összegeket, amelyeket egy-egy esztendő-
ben az udvarnak kölcsönzött illetve amilyen értékben a valóságban szál-
lított, mint ahogy végül az Oppenheimer-csőd likvidálására 1704-ben lét-
rehozott bizottság sem tudta a pontos összegeket megállapítani.v'

II.

A fenti, lényegében taxatív felsorolással, az Oppenheimer-cég tevé-
kenységének áttekintésévei azonban még csak az első lépést tettük meg
Oppenheimer valódi szerepenek bemutatása felé. Ha itt megállnánk. bele-
esnénk abba a hibába. amely a személyevel foglalkozó osztrák történelmi
irodalmat, csaknem kivétel nélkül, jellemzi. E munkák ugyanis alig lépik
túl a puszta adatfelsorolás kereteit, és bár ezzel meg teremtették az objek-
tív értékelés feltételeit. az azokban rejlő lehetőségekkel nem éltek kielé-
gítő módon. Az értékelési szándék persze nem hiányzik, e többnyire a
múlt század második felében vagy e század elején keletkezett munkák
értékelési kísérleteit azonban ma már aligha tekinthetjük másnak. több-
nek szubjektív véleménynyilvánításnál.

Az Oppenheímerrel szemben illetve mellette állást foglaló szerzőket
(szóhasználatunkal érzékeltetni igyekszünk e vita elfogadhatatlan érzelmi
töltését) ugyanis egv bizonyos moralizáló szemlelet jellemzi, amely gazda-
ságtörténeti témáról lévén szó, aligha helyeselhető egyértelműen és amely
természetesen tág teret nyitott pro és contra különböző előítéletek, előre
meghatározott koncepciók érvényesülésének. A szerzők többsége kifeje-
zetten Oppenheimer-ellenes. Ezen az alapállásori belül természetesen lé-
nyeges árnyalati különbségek fedezhetők fel. Egvesek ugyanis a kor ka-
tasztrofális pénzügyi helyzetének okozóját. a birodalom vérszopóját lát-
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ják benne és kedvvel idézgetik a kortársak szélsőségektől ugyancsak nem
mentes megnyilvánulásai közül éppen a Iegkedvezőtlenebbeket.s?

Mások az adatok felsorolása közben odavetett mondatokkal és meg-
jegyzésekkel éreztetik gyanakvásukat és fenntartásaíkat.s- A másik pólu-
son az anyaggazdaságával példamutató Oppenheimer-monográfia szer-
zője, Max Grunwald és a szintén elsőrangú anyag alapján dolgozó Kauf-
mann Dávid's áll. Az utóbbiak az ellenséges megnyilvánulásokkal szem-
ben mintegy rehabilitálni igyekeztek Oppenheimert. Miután így elfogad-
ták az ellenpárt megközelítési módját, eleve lemondtak a szükséges kriti-
káról és ezzel egy sor ellentmondásos folyamat és jelenség magyarázatá-
ról is. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ők is belementek vitapartnereik
szemléleti zsákutcájába.

Oppenheimer szerepenek helyes értékeléséig így természetesen nem
lehetett és ma sem lehet eljutni. Nem annyira személye érdekes szá-
munkra, ha mégoly drámai ívelésü is pályája az ismeretlenségből az el-
ismertségig, a hatalomtól a bukásig. hanem a személyben testet öltött
típus, sőt a mögötte felsejlő gazdasági modell. Méghozzá két nagyon fon-
tos modell. Az egyik az osztrák birodalmi gazdaságpolitika egy egész kor-
szakáé, amellyel Oppenheimer müködése csaknem azonos. Csak fokoz-
hatja érdeklődésünket, hogy ez a gazdaságpolitikai etap a Habsburg-
birodalom talán legnagyobb katonai és politikai sikereinek időszakával
esett egybe. A másik már nem köthető országhoz vagy birodalomhoz, jó-
val általánosabb érvényű azoknál: Oppenheimer pályája sokat megsejtet-
het a kereskedelmi tőke felhalmozásának mechanizmusából, annak lehe-
tőségeiből és korlátaiból egyaránt. Amikor az alábbiakban tevékenysé-
gének legfontosabb oldalaiból néhányat elemezni megkísérlünk, e néző-
pontról kitekintve tesszük mérlegre az adatokat.

Mind a kortársakat, mind pedig a későbbi korok történetírását az fog-
lalkoztatta leginkább, hogy milyen befolyással bírt Oppenheimer bank-
háza a Habsburg-birodalom gazdaságpolitikájának alakulására. Ezen nem
is csodálkozhatunk, hiszen a kérdés jelentős mértékben érinti az egész
abszolútisztikus államrendszer megítélésének problémáját is. Nem kisebb
kérdésről van szó, minthogy Európa egyik legnagyobb hatalmának
mennyire sikerült "államosítani", azaz saját közvetlen, bürokratikus el-
lenőrzése alá vonni a gazdasági élet legfontosabb területeit, pl. a hitel-
rendszert, a külkereskedelmet, a legfontosabb árucikkek belső forga Imát
stb. Avagy ugyanezt megfordítva: Mennyiben hagyott az abszolutisztikus
államberendezés működési teret a magánvállalkozásnak, amelyet te·rmé-
szetesen nem tarthatott annyira kezében, mint saját apparátusát és mily
mértékben tette ez gazdasági tevékenységét ötletszerüvé és alkalom-
szerüvé az említett, elsődleges fontosságú területeken. Az osztrák állam
a XVII.-XVIII. század fordulójára mind több árucikkre vezette be a mo-
nopóliumot, hogy pénzforrásait ily módon is növelje. Láttuk az előbbiek-
ben, hogy Oppenheimer müködése során egész sor monopolisztikusan
kezelt regállával került kapcsolatba.

Vizsgáljuk meg tehát, hogy vajon sikerült-e Oppenheimernek mono-
póliumot szereznie a hadseregszál1ításban vagy a hitelügyletekben, sőt
azon túlmenően sikerült-e neki a monopóliumoknak azt a rendszerét ki-
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alakítania, amin keresztül aztán saját elképzeléseit, pontosabban : saját
hasznát szolgáló elképzeléseit keresztülvihette. A szakirodalom nagyon
óvatosan foglal állást. A kérdéssel foglalkozó szerzök ritkán merészked-
nek addig, hogy Oppenheimer monopóliumáról beszéljenek, inkább
"csak monopolisztikus helyzetéről" írnak. A kortárs konkurrencia termé-
szetesen nem volt ilyen óvatos. Egy datálatlan, kb. 1702-ben keletkezett
pro memoria vádolja a Hofkammert, hogya többi ajánlkozót azzal uta-
sítja vissza, hogy nincs szüksége pénzre. Ezzel ezeket a pénzemberekel
arra kényszeríti, hogy Oppenheimernek ajánlják fel tőkéjüket, mégpedig
a legszorongatóbb feltételek mellett. Igy aztán Oppenheimer minden jö-
vedelemre rátette a kezét."

A kortársi véleményt nem tehetjük minden további nélkül magun-
kévá, helyesebb inkább e kérdést több oldalról is megvilágítani és annak
eredményeit összegezve mérlegelni a ténylegos helyzetet. Nézzük meg
először azt, hogy megvoltak-e a monopólium kialakításának szubjektív
feltételei, olyan volt-e Oppenheimer viszonya az udvarhoz, a birodalom
politikai és gazdasági tevékenységét irányító emberekhez, hogy azok
segítségével, támogatásával az osztrák állam Iinanszfrozásának leglé-
nyegesebb területeit és jövedelemforrásait magához vonhatta.

Oppenheimer azoktól a katonai vezetöktöl kapta a legtöbb elismerést,
időnként támogatást, akik a hadseregek élén álltak, és inkább azokra az
esetekre emlékeztek véleményük kialakításánál, amikor éhező vagy fize-
t és hiányában lázongó hadsereaük kifizetését, lecsillapítását az Oppenhei-
mer által szállított készletekkel illetve a tőle kölcsönzött pénzzel érték el.
Közülük is elsősorban Savoyai Jenőnek, a haditanács későbbi elnökének
illetve Badeni Lajosnak véleményére érdemes figyelni. A felszabadító
háború és a spanyol örökösödési háború kiemelkedő hadvezére még 1703-
ban is úgy vélekedett, hogy ..Die Initiative, der Unternehmungsgeist
Samuel Oppenheirnors und scine!" beiden Sőhrie, Emanuel und Wolf, sowic
der von ihm in allen grossen Handelsplatzen bestellten ,geschi:iftsg-ewand-
ten Agenten erschien daher als letzter Ariker im Sturrne". .Wenn die
Hofkammer sich in der grössten Not befand und ihr selbst die Geldmittel
zur Deckung der dr ingendsten mornentancn BedüiFnisse marigelten. S0

wusste in der letzten Stunde der alte Hof'jude doch immer durch das
Vertrauen, welches man ihm alleror-ten entgegenbrachte, und durch seine
ungemein weitreichenden Verbindunuen neue Hilfsquellr-n zu erschl ies-
sen".54 Badeni Lajossal és Hermannal, mint láthattuk, már pályája elején
szeros kapcsolatban állt. E jó kapcsolat a továbbiakban is fennmaradt,
1697-ben, amikor Oppenheimert bebörtönözték. szinte egyedül csak Ba-
deni Lajos exponálta magát megmentése érdekében."

Más udvari körök már lényegesen kevesebb jóindulattal és elisme-
réssel szemlélték működését. lJ gy tűnik, hogy Kollonics valósággal sze-
mélyes ellenségének tekintette Oppenheimer t és semmilyen eszköztől
sem riadt vissza tönkretételére. Allásf'oalalása jóideig, amíg Kol lonics a
magyar kamara. majd udvari kamara élén állt. (1672-1684 ill. 1692-
1694), egybeesett a pénzügyigazgatás legfontosabb szerveinek állásfogla-
lásával is. Kollonics ugyan keveset nyilatkozott e témáról, azonban annál
többet tett. Itt, személyévei kapcsolatban kell megemlítenünk azokat a
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terveket és machinációkat, amelyek Oppenheimer kiiktatására irányul-
tak, mert éppen a legveszélyesebbek az ő nevéhez fűződtek.

Az 1697. március 5-i kenferencián Kollonics előterjesztette, hogya
Würzburg-i püspök, a Weingarten-i és St. Blasien-i prelátusokkal. aján-
latot tett a Frankfúrt/Main-ba és Schweinfurt-ba irányuló szállítások át-
vételére. Mivel az ajánlat több százezer forinttalolcsóbbnak ígérkezett,
mint amennyit Oppenheimer kért és amelynek alapján vele a szerződés
már létre is jött, Kollonics javasolta, a konferencia pedig elfogadta jelent-
kezésüket. Néhány nap múlva felmondták az Oppenheimerrel kötött szer-
ződést. A tervből azonban semmi sem lett, mert a vállalkozás, amely talán
eredetileg is csak Oppenheimer helyzetének megingatását célozta, néhány
napon belül összeomlott. Természetesen ezúttal sem maradt más válasz-
tás, mint Oppenheimerhez fordulni. Újból felajánlották neki a szerződést,
azonos feltételekkel, ő azonban előkészületeinek megzavarására hivat-
kozva 300000 forint kártérítést követelt és kapott. Az udvari kamara
ebben az ügyben Oppenheimer mellett állt és tiltakozott az ellen, hogy
illetéktelenek beleavatkozzanak a cameráliák dolgába.w

Kollonicsot azonban nem törte le vállalkozásának sikertelensége. Az
újabb alkalomra mindössze néhány hónapig kellett várnia. 1697 közepén
egy Edelack nevű szélhámos, egyike a kor hadseregszállítások körül élős-
ködő csalóinak, azzal a szenzációszámba menő váddal állt elő, hogy tudo-
mására jutott, miszerint Oppenheimer merényletet szervez rokona, ko-
rábbi üzletvezetője, az időközben alkalmazottból konkurrenssé növeke-
dett Wertheimer Sámson ellen. E merényletet Gomperz Ruben Eliásnak,
a porosz udvar későbbi udvari faktoráriaket kellett volna végrehajtania,
aki üzleti kapcsolatban állott Oppenheimerrel, sőt feltehető, hogy akkori-
ban annak alkalmazottja, ágense volt.

Ennek a vádnak nyilván nagyon kevés alapja volt. Oppenheimer szá-
mára ugyan nem volt kedvező Wertheimer önállósulása, mivel jelentős
összegű évi "tiszteletdíjjal" kellett Wertheimert attól visszatartania, hogy
ez utóbbi is hadseregszállításokért folyamodjon, ennek ellenére azonban
változatlanul szorosan együttműködtek (pl. Erős Ágost lengyel királlyá
választása érdekében. Ezt az üzletet aztán Oppenheimer teljesen át is
engedte Wertheimernek, aki büszkén viselte a lengyel királyi udvari fak-
tor címet-''). Edelack a konkurrensek közti kölcsönös féltékenykedés két-
ségtelen jeleiből koholta, színezte ki Wertheirner meggyilkolásának ter-
vét, azokból az elejtett szavakból és mondatokból amelyeket kétes ügy-
letei során a Wesel-i (Brandenburg) zsidóktól hallott. (Bár Kaufmann Dá-
vid e témáról szóló előadását teljesen elfogadhatónak tartjuk, meg kell
jegyeznünk, hogy ez az eset egyszersmind bizonyítja, hogy Oppenheimer
és Wertheimer között a viszony vagy ennek a koholmánynak hatására,
vagy pedig már korábban nagyon megromolhatott. Wertheimer ugyanis
eddigi ismereteink szerint sem tettel, sem nyilakozattai nem sietett Op-
penheimer segítségére.)

Edelack azzal is tisztában volt, hogy ezzel a történettel Kollonicshoz
kell fordulni, ha abból hasznot akar látni. Vádaskodására augusztusban
Frigyes brandenburgi fejedelem börtönbe vettette Gomperzet, majd Bécs-
ben Oppenheimer Sámuelt és Emánuelt, valamint a bankház két könyve-
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lőjét is letartóztatták. Az üzleti könyveket és a levelezést zár alá vették.
Az ügyben a császár, illetve Kollonics, valamint a porosz udvar között

többszöri levélváltásra került sor, amiből világosan kiderül, hogy ebben
az ügyben az volt a legkevésbé fontos, hogy a gyilkossági vád valóságáról
meggyőződjenek. A lépéseket mindkét oldalon egészen más indítékok
vezették. A Habsburg-udvar Oppenheimer körülbelül 7 millióra becsült
vagyonát szerette volna megszerezni. Ennek felével kecsegtették Frigyes
brandenburgi fejedelmet, ha Gomperzet Bécsbe küldi kihallgatásra, Fri-
gyest viszont még a várható pénzhaszonnál is jobban érdekelte a kicsiny
Schwiebus-i (Szilézia) kerület visszaszerzés ének lehetősége, amelyet
atyja elfoglalt a Habsburgoktól, de neki, elismertetése fejében, újból visz-
sza kellett adnia. Számára az egész ügyben elsősorban az volt érdekes.
hogy e jelentős presztízsveszteséget a kerület visszaszerzésevel feledtetni
tudja. Az anyagi előnyök nyilván azért sem vonzották különösebben, mert
tisztában volt azzal, hogy az osztrák állam sohasem fogja neki az ígért ösz-
szeget megfizetni.w

Miközben e, végülis eredménytelenségre kárhoztatott tárgyalások
folytak, Oppenheimer kezeslevél mellett már októberben kiszabadult.
Bár Gomperz pontosan a brandenburgi állam törekvései következtében
még hosszú ideig börtönben maradt, Edelack vádjai, amelyek alátámasz-
tására számbajövő bizonyítékot sohasem volt képes bemutatni, maguktól
összeomlottak. 169B-ban Edelackot eltanácsolták Bécsből. 60

E sikertelen kísérlet után Oppenheimer ellenségei felhagytak az
1683-ashoz és az 1697-eshez hasonló látványos kísérletekkel. Úgy tűnik,
Oppenheimer helyzete némileg konszolidálódott. (1700 derekán egy egé-
szen más jellegű csapás érte a bankházat: egy ártatlan, de éretlen tréfából
indulva a bankház előtt tumultus támadt, amelynek során a bécsi csőcse-
lék megrohamozta és kifosztotta Oppenheimer házát, üzleti könyveit ki-
dobálták, elpusztították, értéktárgyait széthordták. A császár ezúttal el-
rettentő ítélettel vette elejét a jövőbeli hasonló megmozdulásoknak.
A zavargások kezdeményezőit elfogták és a ház kapujára akasztották.v'
Ennek ellenére a következő évben ismét csendháborításra került sor
házánál. 62)

Kollonics nem állt egyedül ellenszenvéveI. Maga a császár sem szim-
patizált Oppenheimerrel. Többször elismeréssel szólt ugyan Oppenheimer
egy-egy különösen kiemelkedő teljesítményéről.P de ugyanakkor pl.
1697-ben teljes hidegvérrel feláldozta volna őt. Emellett látványos mó-
don favorizálta Oppenheimerrel szemben Wertheimert, akinek tevékeny-
ségét semmiképpen sem lehet Oppenheimeréhez mérni. Wertheirner.
mint arról leplezetlen büszkeséggel maga számol be, kritikus pillanatok-
ban mindennapos, szívesen látott vendég volt az udvarnál.s! Oppenheimer
egész életén át hiába sóvárgott az ún. Gnadenkette elnyerésére, miközben
Wertheimer és több rokona is viszonylag hamar megkapta azt.65

Említsük még meg Starhemberg Gundackert, aki csak az Oppenhei-
mer halálával bekövetkezett veszélyes helyzetben vette át az udvari ka-
mara vezetését, de már korábban is jelentős befolyással rendelkezett a
pénzügyek irányításában (korábban kamarai alelnök is volt). 1703-ban
Oppenheimer halála után egy votumban foglalta össze véleményét Op-
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penheimer működéséről: Eszerint az államhitel csökkenésének főoka
Oppenheimer garázdálkodása ("Oppenheimer'sches Unwesen"). Rendkí-
vül káros következményekkel járt, hogy az egész hadügyigazgatás az ő
szolgálataira támaszkodott, mert így a szerződéseket uzsorafeltételek
mellett köthette. Kifejezésre juttatta azt a gyanúját, hogy szándékos
bukásról van szó, és véleménye szerint nem azt kellene vizsgálni, hogy az
állam mennyivel tartozik Oppenheimernek, hanem azt, hogyabankház
mennyivel károsította meg az államot. 66 Bár vélemény alkotásában nyil-
vánvalóan befolyásolta a sokkhatás, amelyet Oppenheimer csődje váltott
ki, s a törekvés, hogy annak következményeit a lehetséges mértékben a
bankházra háríthassa, feltételezhetőleg már a korábbi években sem nézte
jó szemmel a vállalkozó működését.

Az ellenséges és pártfogó megnyilvánulásokat még tovább is idézhet-
nénk. Ennyi is elég lesz annak bizonyítására; ahhoz, hogy Oppenheimer
jelentős monopóliumokat szerezhessen és ezáltal a pénzügyek jelentős
része felett rendelkezési jogot kaphasson, az udvari hatalmasságok állás-
foglalása nem volt egyértelműen kedvező.

Oppenheimer szerepének megítélésében persze szerepet kapott a
szimpátia és az antipátia, tehát a szubjektív motiváció is, az állásfoglaláso-
kat mégsem ez határozta meg alapvetően. Mint az állami élet úgyszólván
minden megnyilvánulása körül, Oppenheimer tevékenysége körül is ud-
vari klikkek csaptak össze. Bár e csoportosulásokat, változásaikat és csele-
kedeteik rugóit egyelőre inkább csak sejteni lehet, világosan kitűnik, hogy
Oppenheimert a Badeni őrgrófok, majd a Savoyai körül csoportosult ka-
tonai klikk támogatta a kezdetektől fogva folyamatosan. E csoport kizá-
rólag a hadsereg fenntartása és eredményes működtetése szempontjából
ítélte meg a birodalom gazdasági teendőit is, és nem sokat törődött azzal,
hogy annak szükségleteit milyen módon, kiktől és milyen áldozatok árán
szerzik be, még akkor sem, ha a birodalom közben teljesen eladósodik is.
"GazdaságpoIitikájuk" igazolását nyilvánvalóan a háborúk győzelmes
befejezésétől remélték. Nem csoda tehát, hogy a lehető mértékben támo-
gatták elképzeléseik leghatékonyabb eszközét, Oppenheimer Sámuelt.

Ugyanakkor Kollonics ellenlépései is magyarazatot nyernek, ha tud-
juk, hogy ő a szükséges segélyeket a hagyományos úton, a pápa közvetíté-
sével és bevonásával igyekezett biztositani, és ennek érdekében az itáliai
és az egyházi hitelezőket favorizálta (lásd az 1697-es tervezetetj.st Kollo-
nics harcias ellenfele a "katonai" pártnak. Hogy ellenük tehessen, sok-
szor lehetőségeit és tényleges erejét meghaladó vállalkozásokkal kísérle-
tezik. 1689-ben például utasítást küldött a magyar megyékhez, hogy je-
lentsék neki a hadsereg kihágásait egészen 1683-ig visszamenően. Ebben
az akcióban, amellett, hogy megnyerhette maga számára a megyéket,
nem nehéz felismerni a másik párt elleni bizonyítékgyűjtési szándékot. 68

Az igazság kedvéért azonban meg kell jegyeznünk azt is, hogy Kollonics-
nak, ellentétben a másik klikk képviselőivel, legalább középtávú elképze-
lései voltak azokról a lehetőségekről, amelyekkel a birodalom gazdasági
helyzetét helyreállíthatták. Ilyenfajta elképzelések öltöttek testet az Ein-
richtungswerk című munkálatban is, amely provinciális színvonalon
ugyan, de mégis átvesz egyet-mást az osztrák kameralisták terveiből, ha
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mást nem, hát magának a tervkészítes fontosságának Ielismeréset.v"
A Habsburg-birodalom gazdasági helyzetét, de egész belső hatalmi státu-
szát mi sem jellemzi jobban, hogy itt még ezek a szerény tervek is doktri-
nérnek bizonyultak.

Ennyit a kérdés személyi vonatkozásairól. Az állam és Oppenheimer
viszonyát a következőkben a tevékenység volumene felől közelítjük meg.
Erre a vizsgálatra annál is inkább szükség van, mert egyes források kife-
jezetten arról beszélnek, hogy Oppenheimer monopóliumba kapta ezt
vagy azt a jövedelmi forrást. Vajon csak a források szóhasználata pon-
gyola vagy pedig a kedvezőtlen körülmények között is sikerült ilyeneket
szereznie? Félreértések elkerülése végett le kell szögeznünk, hogy mono-
póliumnak csak azt tekintjük, amikor az illető személy egy-egy regálé
egészét vagy annak túlnyomó részét bizonyos meghatározott időre magá-
hoz ragadta, annak sorsa [eleit; ténylegesen rerulelkeztieiett és az áLLamtól
meqkapia muuiazokai a jogokat és hatósági támogatást, amelyek monopó-
tiusnának zavartalan élvezéséhez sziikségesek voltak.

Tekintsük át először Oppenheimer élelmiszer-, takarmány-, vágó- és
igásállat-vásárlásait. E kérdést a nála megrendelt mennyiség oldaláról is
megközelíthetjük, hiszen ismerjük azokat a mennyiségeket, amelyek le-
szállítására Oppenheimer a kamaraval szerződést kötött. E mennyisége-
ket víszonyithatjuk a hadjáratban résztvevő katonaság számához.

Perjes Géza nemzetközi összehasonlító anyag alapján megállapította,
hogy egy katonának egy napra 1 kg kenyér porció járt amelyet kb. 0,75 kg
lisztből lehetett kisütni. Átlagosan mégsem egy kg kenyér esett a hadse-
reg katonaira fejenként, mert mellettük gondoskodni kellett a segedsze-
mélyzet el látásáról, a tisztek pedig több porciót kaptak. Ez utóbbiak kb.
ll:;-dal növelték meg a hadsereg porciószükségleteit.??

Az 1685-ös szerződés szerint Oppenheimer 30000 bécsi mázsa, azaz
kb. 15000 q liszt szállítását vállalta. E mennyiség, a fenti kulcs alkalma-
zásával. kb 19000 q kenyér kisűtésére volt elegendő, ami 1 900000 porció-
nak felel meg. Ezzel szemben Buda visszafoglalásának évében csaknem
100000 főnyi hadsereg volt Magyarország területén ; Buda ostromához
rendeltek 26380 embert, il tartaléksereg 42050, a Horvátországban állo-
másozó sereg 8600, a Felső-Magyarországon működő sereg pedig 14100
emberből állott. Emellett il várak őrsége 7500 főre rúgott."! A fenti
1 900000 kenyérporció tehát csak mintogy 13-15 napra fedezhette a tel-
jes haderő kenyérszükségletét.

A következő esztendőben valamelyest csökkent a Magyarországon
bevetett hadsereg létszáma. 1687-ben a várőrségekkel együtt valami
77 000 ember, 169l-ben a várőrségek nélkül 85000 emberrel lehetett szá-
molrii.t? Ezzel szemben Oppenheimer szállításai ugrásszerűen megnöve-
kedtek a következő években. Az 1688-as évre kötött szerződés szerint
100000 bécsi mázsa, azaz kb. 50000 q, később ennél is több lisztet szállí-
tott Magyarországra. Ha az egyszerűség kedvéért egy 100000 főnyi had-
sereg szükségleteit álJítjuk szembe 50000 q liszttel, akkor a következő
eredményt kapjuk: ebből amennyiségből 6 250 000 kg, azaz ugyanennyi
porció kenyeret lehetett kisütni, ami, beleszámítva a különfejadagokat is,
az egész hadsereg mintegy másfél havi élelmezésére volt elegendő. Ter-
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mészetesen, ha egy 50 ODO-eshadsereggel számolunk, akkor mintegy há-
rom hónap teljes szükségletét is fedezhette.

Hasonló, bár kevésbé pontos számításokat végezhetünk a zabbal is.
Az 1687 elején kötött szerződés szerint Oppenheimer 30000 Metze, azaz
kb. 2 700 000 kg zab Magyarországra szállítását vállalta. Ha egy ló napi
adagját átlag 5 kg-nak vesszük, akkor ez a mennyiség 20 000 lónak mint-
egy hónapra, 40000 darab lónak pedig 13 napig volt elegendő. (1685-ben
24000 harci mén található a magyarországi hadseregnél. Ebből arra kö-
vetkeztethetünk, hogyahadvezetésnek, a tüzérségi- és igásállatokat is
hozzászámolva, kb. 40000 ló ellátásáról kellett gondoskodnia.ts)

Ezzel szemben álljanak itt az 1689-es kamarai előirányzat vonatkozó
adataí." az 1689-es nyári hadjáratban résztvevő 20000 német és 5000-
6000 magyar katona ellátására a kamarai előirányzat tervbe vett:

6 hónapon keresztül naponta 40000 porció lisztet = 108000 bécsi
mázsát (kb. 54 000 q)

téli tartalékként = 50000 bécsi mázsát (kb. 25000 q)

összesen: 158000 bécsi mázsát (kb. 79000 q).

Természetesen a felszabadító háború alatt ritka volt az olyan év, ami-
kor csak ilyen kislétszámú hadsereg tartózkodott Magyarország területén
(ha a fenti előirányzat egyáltalán az egész haderővel számol). Ha az elő-
irányzat arányszámait, jobb híján, általánosnak fogadjuk el, egy 50 ODO-es
hadsereg lisztszükséglete így alakult:

félévre
téli tartalékkén t

216 000 bécsi mázsa -
100 000 bécsi mázsa

108000 q
50000 q

összesen: 316000 bécsi mázsa - 158000 q

Egy 100000 főt számláló hadseregnél pedig:

félévre
téli tartalékkén t

432000 bécsi mázsa - 216000 q
200000 bécsi mázsa - 100000 q

összesen: 632000 bécsi mázsa -- 316000 q

E, csakis tájékoztató jellegű mutatószámok vegyes benyomást kelte-
nek. Ha pusztán azt vesszük, hogy az Oppenheimer által szállított liszt az
említett években mintegy fél-három hónapig, a zab pedig csak fél-egy
hónapig lehetett elegendő, az évi teljes szükséglethez képest eléggé jelen-
téktelennek tűnnek. De csak akkor, ha az abszolút arányokat vizsgáljuk.
A fenti számok azonban egyszersmind azt is mutatják, hogya szerződé-
sekben kikötött szállítandó mennyiségek nem az ekkor már egész éven át
fegyverben tartott hadsereg folyamatos vagy huzamosabb, de egyszeri el-
látására, hanem biztonsági tartalékként, mintegy kiegészítésül szolgáltak.
E mennyiségek ugyanis kisebb részletekben, szinte egész éven át húzódó
szállítások eredményeként jutottak a hadműveleti terület raktáraiba és
így az egész mennyiséget egyszerre felhasználni nem lehetett. A szerző-
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dések megkötéseker valószínűleg az egyébként is csökkent teherbírású
területeken előadódó élelmiszer- és takarmányhiányt akarták ily módon
jóelőre kiküszöbölni. Magyarország esetében azonban nem is szükséges
ilyen közvetett úton bizonyítani, hogy a hadsereget csak ritkán élelmez-
ték raktárakból. E célra elsősorban és mindenek előtt az adóztatás sajátos
szisztémája és azon belül az ún. porciórendszer szolgált.?"

Valószínűleg ennek figyelembevételével kell értékelnünk a fenti
1689-es adatokat is. Az azévi szükségleteket megközelítő mennyiségeket
Oppenheimer nem is egy esztendőben szállított, csakhogy azokban az
években nem 25 OOO-es,hanem többször 25000-es ármáda élelmezéséről
kellett gondoskodni. Azaz a hadsereg szükségletei 2-4-szeresére rúgtak
(kb. 300000-600 000 bécsi mázsa liszt). Ilyen hatalmas lisztmennyiségek
Magyarországra szállításáról azonban nem szólnak forrásaink. A tényle-
ges szükségletek és az Oppenheimer, mint főhadseregellátó által szállí-
tott mennyiségek különbözetét nem tölthetik ki azok a nála sokkal kisebb
kapacitással dolgozó,más szállítók sem, akiknek működése mellette mind-
végig kimutatható. Fel kell tehát tennünk, hogy az előirányzatok olyan
számokkal dolgoztak, amelybe egyszersmind beleszámították azokat a
mennyiségeket is, amelyeket a porció-szisztéma révén alakosságra áthá-
rítani tudtale

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy annak a gabona- és zabmennyi-
ségnek, amelyet raktárakban tároltak, legnagyobb részét Oppenheimer
vásárolta össze. Nem ő volt az egyedüli, aki ilyennel foglalkozott, de mégis
messze kiemelkedett a hadseregszállítók közül. Helyzete de iure mégsem
volt monopolisztikus, mert kiemelkedő helyzetét nem szerződésekben
meghatározott joga, hanem állandóan megújuló versenyképessége, jó fel-
vásárló-apparátusa révén szerezte. Nem azért kaparintotta meg a szállí-
tások zömét, mert másokat attól sikerült távoltartania vagy elriasztania,
hanem azért, mert csak ellelábasai voltak, de számbavehető konkurren-
sei nem.

A hadsereg számára oly életfontosságú szállításoknál időnként, bizo-
nyos területeken elővételi jogot és a gyors felvásárlási lehetőségét bizto-
sították részére. E kedvezmények azonban nem haladták meg a XVII.
századi magyar marhakereskedelem appaldátorai vagy akár az ilyen vagy
olyan regálét bérlő erdélyi arisztokraták előjogait. Sőt alattuk maradtak
az előbbieknek annyiban, hogy míg ott a kikötött számú darabot az illető
ki nem vitte, másnak elvben nem volt szabad az érintett cikk kivitelével,
illetve belső forgalmazásával (attól függően, hogy a monopólium mire
szólt) Ioglalkoznia.:" Paradox módon leginkább a sómonopólium esete, te-
hát Oppenheimer saját példája mutatja ennek az állításnak igazát: Elő-
ször is Oppenheimer azért nem folyamodott maga a monopóliumért, mert
saját nevében annak megszerzésére nem volt kilátása. Másrészt, mindad-
dig, amíg a kompánia a szerződésben megállapított 600 000 darab sót el
nem adta az ország meghatározott, de nagyobbik részén, addig sókereske-
delemmel más nem foglalkozhatott. (Elvben persze, mert a kihágások
megtorlására nem volt apparátus.) Ilyen jogot Oppenheimer, tudomásunk
szerint sem a gabona, sem pedig a takarmány vagy szarvasmarha forgal-
mazására nem kapott.
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Ami pedig a felvásárlások sikeres lebonyolitásához szükséges ható-
sági segédletet illeti, arra álljon itt néhány magyarországi példa:

Az udvari kamara természetesen lehetőségeihez mérten igyekezett
előmozdítani a szükséges készletek összegyűjtését. Oppenheimer szabad
passzusokat kapott a harmincadhivatalokhoz, a kijelöltmegyékben limitál-
ták az árakat, a császár pátensekben intette a megyéket segítségnyújtásra
és Takáts Sándor egyes adatai szerint, ritkábban, katonai karhatalmat is
kapott segítségül. 77 Mindezek a kedvezmények is, amelyek hangsúlyoz-
zuk: nem merítik ki egy monopólium jogi kritériumait, jórészt papíron
maradtak. Oppenheimer embereinek meg kellett küzdeniük a magyar
kamara, a földesurak, városok és a parasztság, tehát lényegében az egész
magyar hivatalszervezet és társadalom ellenállásával.

1691-ben arra kell inteni a magyar kamarát, hogy a nezsideri harmin-
cados respektálja szabad passzusát és nagyobb tiszteletet adjon felmutató-
jának.t'' Amikor Oppenheimer arra kérte a magyar udvari kancelláriát,
hogy szereztessen számára tutajokat, hogy azzal a Vágon raktárakba szál-
Iíthassa az összes vásárolt lisztet és zabot, mert az a nagy hőségben köny-
nyen megromlik, a következő választ kapta: A zsolnai, pöstyéni, trencséni,
galgóci és szeredi vásárokon elég tutajt kaphat, vásároljon ő is, mint az
ország más Iakosai.t? Nem csoda tehát, hogy a földesúri vámszedők még
kevésbé voltak tekintettel az Oppenheimer emberei által felmutatott pa-
pírokra. Özvegy Czobor Adámné maginai vámszedője 1692-ben bántal-
mazta és gyalázta Oppenheimer ott átvonuló felvásárlóit.s" Pozsony
városa, Duna menti rakt árai miatt a hadseregélelmezés egyik magyar-
országi hídfőállása, évtizedes küzdelmet folytatott Oppenheimer illetve
emberei ellen. 1691-ben a város új magisztrátusa nem engedte be a vá-
rosba Oppenheimer embereit.st 1692-ben az udvari kamarát kéri Oppen-
heimer annak kieszközlésére Pozsony városánál, hogy a Duna mellett rak-
tározott élelem és lőszerek felügyeletével megbízott emberei a Duna
menti házakban lakhassanak.w 1695-ben ismét a városi magisztrátusra
illetve a hajósokra panaszkodik, akik embereit munkájukban akadályoz-
zák és fiát, Woltot meg is verték.s- 1698-ban viszont a város kéri a magyar
kamarát, hassanak oda, hogy az Oppenheimernek adott szállítási útleve-
leket csak a közjó érdekében használják, ne pedig magánszállitásoknál.s!
A megyék közül különösen Moson megyében akadályozták munkáját.w

(Természetesen az akadályoztatás ok nem korlátozódtak Magyar-
országra, kijutott abból Ausztriában és a birodalomban is. Több alkalom-
mal még a zsidó kereskedőkre kötelező Leibgeld megfizetésétől sem tu-
dott megmenekülni, pedig ez alól mentes volt. 86)

A magyarországi hatóságok és magánosok ellenállása csak a munka
ütemét csökkentette, azt megakadályozni nem tudta. 1695-ben pl. nem
kevesebb, mint 70 000 mázsa zabot és 40 000 mázsa lisztet (valószínűleg
bécsi mázsát kell érteni rajta) vásárolt össze csak Győr és Komárom me-
gyékben.s? Nehézségei nem is az érdekeltek ellenszegülés éből, hanem sok-
kal inkább a szűkös magyarországi kínálatból adódtak.

Magyarország csak a XVIII. század közepén lépett a jelentősebb ga-
bonaexportőrök sorába, a korábbi századokban csak kisebb gabonaexport-
ról van tudomásunk.s" annál több adat szól arról, hogy a magyarországi
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várőrségeket a XVII. században Ausztriából vagy Ausztrián keresztül lát-
ták el gabonával. 89 Igaz, hogy ennek a kényszer megoldásnak létrejöttéhez
nagyban hozzájárult az a tény is, hogy az ország legfontosabb gabona-
termő területei török uralom alá jutottak. Ezek természetesen a felszaba-
dító háború megindulásakor egyáltalán nem jöhettek számításba, sőt a
terület népessége utolsó, nagy menekülésének következtében a század-
fordulón is alig. Nem véletlen, hogy az 1692-1693-as esztendőben is Mo-
son, Győr, Komárom, Pozsony, Nyitra, Hont, Sopron, Vas, Vesz,prém,
Zala, Pest és Nógrád vármegyékben szerzi be a gabonát Oppenheimen.w
amelyek közül az északiak csak részben, mégpedig kisebb részben voltak
alkalmasak gabonatermelésre és rendes körülmények között maguk is
behozataira szorultak. Ennek ellenére nem csak ekkor, hanem más alka-
lommal is ezek a megyék szerepelnek felvásárlási területként.

A felszabadító háború első esztendeiben nem is Magyarországról, ha-
nem a Dunán keresztül a birodalomból élelmezték a magyarországi had-
erőt. Magyarország nyugati és északnyugati területeit csak a háború má-
sodik szakaszában kezdték jelentősebb mértékben bevonni, talán azért,
mert időközben a francia háború is kiújult és ennek következtében az örö-
kös tartományokból és a birodalomból sem lehetett a szükséges élelmiszer
reket elvonni.

E magyarországi felvásárlások többrendbéli súlyos terhet raktak a
porciózás gyakorlati "alkalmazása" miatt már amúgyis csaknem hordoz-
hatatlan terheket viselő jobbágyság nyakába. Részben a naturáliák össze-
vásárlása által csökkentették a porciónál olyan lényeges termékek kínála-
tát, mint a gabona vagy vágóállat és ezzel az egyszerű vásárló számára
tetemesen megnövelték az árakat. Másrészt viszont, ez az aspektus talán
még lényegesebb, a limitáció által leszoritott áron vásároltak, ami a pa-
rasztot a pénzadó oldaláról érintette súlyosan. A természetben leróható
adóhoz ugyanis 1698-ig pénzadó is járult, 1698-ban pedig kísérlet történt
egy magas kvótájú tiszta pénzadószisztéma bevezetésére.v- Márpedig a
paraszt a porciózás korában amúgyis csak nehezen megkoplalt Ieleslegei
piacra dobásával remélhetett készpénzt. A leszorított árak ebből remélt
jövedelmét csökkentették és ezzel adófizetési nehézségeit növelték. Ezzel
azonban még mindig nem merítettük ki a parasztot a felvásárlási szisz-
téma által sújtó hátrányok felsorolását. Az összevásárolt termények rak-
tárba szállítása ugyancsak őt terhelte, mégpedig valószínűleg központilag
meghatározott ésnem szabad alkuban megállapított áron. Erre magyaráz-
ható, hogy Bars megye nem maga határozza meg a fuvarozási díjakat,
amelyre limitációalkotási joga miatt egyébként módja nyílott volna, ha-
nem az udvari kancellárián keresztül az udvari kamarát kéri a rendkívül
alacsonyan megállapított fuvardíj felemelésére.s-

Még kevésbé beszélhetünk Oppenheimer esetében marhakereske-
delmi monopóliumról. Az 1680-90-es években, úgy tűnik, csak alkalom-
szerűen foglalkozott Magyarország eme elsőrendű exportcikkének for-
galmazásával. Igaz, hogy harmincadjegyzékek hiányában, inkább csak a
harmincadnál őt ért sérelmekből tudunk marhakereskedéséről (pl. 1687-
ben, amikor 300 ökröt hajtott, de vámmentessége nem volt93), ami ugyan
nem zárja ki nagyobb volumenű tevékenység lehetőségét, de nem is na-
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gyon valószínűsíti azt. A felszabadító háború esztendeiben nem sok hasz-
not remélhetett a marhakereskedelemtől. A Magyarországon működő
hadsereg ugyanis természetesen igen sok marhát feléit, de még maga-
sabbra rúghat azoknak az állatoknak száma, amelyeket a katonai méltósá-
gok saját hasznukra összeraboltak és kihajtottak az országból.s! A csábítás
nagy volt, hiszen ellentétben a gabonával, a marhák kijuttatási költségei,
főleg katonai parancsnokok részére, elenyészőek. A hadjáratok vége felé,
a konszolidálódás időszakában Magyarországon jóformán csak a keleti
részeken, főleg Erdélyben lehetett marhát találni. Az erdélyi marha-
hajtás hasznának lefölözésére azonban már 1695-ben létrejött egy erdé-
lyiekből álló társaság. Egyébként az általuk ígért marhaszám az előző év-
tizedek marhakiviteléhez képest elenyészően kevés, 6000 darab volt."
A század végén, amikor már ismét jelentősebb mennyiségű marha állott
rendelkezésre, az Itália felé irányuló marhakereskedelmet appaldóba ad-
ták Simon Milesi olasz vállalkozónak. 96

Adataink szerint Oppenheimer a századfordulót közvetlenül követő
években vásárolt Magyarországon jelentős számú ökröt, mégpedig nem a
hadsereg húsellátására, hanem a jórészt szintén általa összevásárolt élel-
miszerek szállítására, igaerőnek. Az 1701-es kontraktusvt szerint 2100
darab ökröt kellett erre a célra Magyarországon és csatolt területein
összevásárolnia. Nyilvánvaló, hogy ezek összevásárlásánál is megkapta
mindazokat a kedvezményeket, amelyeket a gabonafelvásárlások tárgya-
lásánál már felsoroltunk. Közvetlen adatok hiányában is feljogosít min-
ket erre a feltevésre az a tény, hogy már korábban is megkíséreltek a
magyarországi marhaárakat, az országban tapasztalható marhahiánnyal
mitsem törődve, alacsonyan megállapítani. A kamara véleménye szerint
Oppenheimer 39-45 forintért vásárolt Magyarországon 1 pár ökröt,
amit a kor áraihoz viszonyítva a limitálási törekvések sikereként érté-
kelhetünk.w Monopóliumról azonban a marhakereskedelem esetében
még kevésbé lehet szó, mint a gabona- és takarmányfelvásárlás esetében.

Bár az említett, 1702-es beadvány Oppenheimer monopólisztikus
helyzetéről beszél ahitelügyek területén is, az államnak nyújtott kisebb-
nagyobb hitelek esetében sem lehet ilyenről beszélni. Azt, hogy a Habs-
burg-birodalom csak egy bankháztól kölcsönözzön, ilyen tartalmat sugall
e tekintetben a "monopolisztikus helyzet" megjelölés, lehetetlenné és el-
képzelhetetlenné teszik az állam horribilis katonai kiadásai, amelyeket
még lényegesen fejlettebb, tőkeerősebb országban sem tudott volna
egyetlen bankház sem előkeríteni, de nem adott módot ilyen helyzet meg-
szerzésére Oppenheimer-bankház által mozgósítható tőkemennyiség sem.

A török háború kiadásai a Generalkriegskasse, a Feldkriegskasse és
a Hofkriegskasse számadásai szerint 1683. április l-től 1697. december
31-ig 120 millió forintnál is többet emésztettek fel. A következő két esz-
tendőben a Generalkriegskasse 17 és fél millió forintot fizetett ki. A spa-
nyol örökösödési háború kiadásai nyolc év alatt (1701-1709) 202.3 millió
forintra rúgtak.w A Habsburg-állam ezeket a kiadásokat hagyományosan
a tartományok és országok adójából (amely ekkor még túlnyomóan nem
fogyasztási adó volt) és a regálék jövedelmeiből igyekezett előteremteni.
E két fő jövedelmi forrás azonban előirányzataiban sem volt képes a há-

53



ború egyre növekvő kiadásait fedezni.lOo A rendek által évről évre meg-
ajánlott adóknak csak egyrésze folyt be. A regálék jóresze sokszor éveken
keresztül semmit sem jövedelmezett, mert az állandó pénzzavar ral küsz-
ködő kamara gyakorta kénytelen volt azokat bizonyos kölcsönök fejében
lekötni. Az összegek, amelyeket ezért kapott, a dolog terrnészeténél fogva
mélyen alatta maradtak annak, amit e jövedelemforrások szakszerű ál-
lami kezelésben az évek során hozni tudtak volna. E gyakorlat már évszá-
zadok óta dívott, akár az örökös tartományokbeli higany-, akár a felső-
magyarországi rézbányák üzemeltetését, akár a magyar marhakereske-
delmet vesszük példaként.

Így aztán a háború folytatásához szükséges többletet valamely kül-
földi uralkodótól vagy államtól kellett megszerezni, ami úgyszintén a
legértékesebb regálék évekig tartó kiesését eredményezte, hiszen e köl-
csönöknél, amennyiben azokat visszafizetnie kellett, pontosan ezek jöhet-
tek számításba reálzálogként. A felszabadító háborúk első éveiben a pápai
segélyek, később a holland, majd a spanyol örökösödési háború alatt az
angol és holland kölcsönök tartották az államháztartást egyensúlyban.

Amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy Oppenheimer mily szerepet
kapott a hitelműveleteken belül, illetve monopolisztikus jogokat élve-
zett-e e területen, nem azt vizsgáljuk, hogy az általa kölcsönzött összegek
felüImúlták-e e államtól államnak adott kölcsönöket, hanem azt, hogya
még ezeken felül szükséges belső, a Habsburg-birodalmon belüli kölcsön-
zőktől felvettek sorában milyen hely illeti meg őt. Az államok által adott
kölcsönökkel elsősorban nem azért nem vethetjük össze Oppenheimer
hiteleit, mert az előbbiek nagyobb összegekre rúgtak (előfordulhat ugya-
nis, hogy ő kölcsönzött az adott esztendőben többet), hanem főleg a fel-
tételekben mutatkozó különbségek miatt.

Mindeme jövedelemforrások, adók, regálék és külföldi kölcsönök
sem tudták azonban hézagmentesen fedezni az óriási kiadásokat. A szá-
zadforduló előtti 15 és utáni néhány évben alig volt, vagy talán egyáltalán
nem is volt olyan esztendő, amelyben a Habsburg-állam ne a legégetőbb
pénzhiány, sokszor az állambudget összeomlásának szélén tántorgott
volna. Tovább növelte a nehézségeket, hogy az államháztartás korábbi
években tervezett racionalizálásából, az osztrák karneralisták (Becher,
Schröder, Hornigk) dédelgetett álmából alig-alig valósult meg valami.
A pénzügyigazgatási szervezet széttagoltan, szakértelemnek és hivatali
tisztességnek ugyancsak híjával levő apparátussal volt kénytelen a há-
ború nem csekély pénzügyi manővercit végrehajtani.t'"

Minden messzebb tekintő elképzelés sorsának példája lehet az a né-
hány sor, amit Lipót császár véleményként írt Fra Angelus Gabriel Gau-
tieri de Nizza Magyarország gazdasági lehetőségeinek kihasználásáról ké-
szített, sokszor talán illuzórikus, de amesszetekintő rendszerességnek
mégsem híjával levő munkájára: "a mostani viszonyok között - írta
1702-ben - a pénz előteremtésére semmiféle alkalmat sem szabad elmu-
lasztani".1°2 Ezt látta meg a tervezetből a császár, ezt kellett belőle észre-
vennie, holott Fra Gabriel tervezetében a pénzszerzés csak folyamatos
befektetések, a viszonyok rendezésének folyományaként jelenik meg.
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Ilyen körülmények között szó sem lehetett arról, hogy a kamara min-
den ajánlkozót azzal utasított volna el, hogy nincs szüksége pénzre és egye-
dül csak Oppenheimer ajánlatait fogadta el. Ahogy a császár írta, nem
mulasztottak el egyetlen alkalmat sem pénz szerzésére. Adósa volt a ka-
mara mindenkinek, aki pénzt adhatott, vagy akitől gazdaságon kívüli
kényszerrel pénzt lehetett kicsikarni. A hivatalnokok apró-cseprő kény-
szerkölcsöneitől kezdve, az udvari méltóságok, birodalmi fejedelmek
már száz-, sőt több százezres kölcsönein keresztül tartozott a tartomá-
nyokbéli, a birodalmi, sőt birodalmon kívüli bankházaknak, zsidóknak és
keresztényeknek egyaránt.ws

Ha ezeket most nem is tekintjük, egyedül Wertheimer bankházának
a századforduló körülre egyre erősödő konkurrenciája is kizárja annak
lehetőségét, hogy Oppenheimer cégét monopólium birtokosának tarthas-
suk.1°4 Wertheimer, szemben a mindig elsősorban hadseregszállításokra
beállított Oppenheimerrel, távol maradt a hadseregszállításoktói és erőit
a hitelügyletekre összpontosította. Bár cégének a kamarával szembeni kö-
vetelései 1720-ban 6 millió forint körüli összeggel tetőztek.t'" tehát az
Oppenheimer által a századforduló körül elért színvonalat évtizedekkel
később is csak megközelíteni tudta, kölcsönei nagyságát, egyben az általa
támasztott konkurrencia erejét is jól dokumentálja néhány magyar-
országi adókra táblázott visszafizetési kötelezettség. Számára 1700 elején
250000, 1701 közepén 320 000, 1702 tavaszán 200 000, 1703 áprilisában
nem kevesebb mint 873 600 forint volt a magyarországi, főleg nyugat-ma-
gyarországi megyék adójára terhelve.t?" (Wertheimer sajátos működési
területe volt a magyar megyékkel kötött szerződések sora. A bankár elő-
legezte ezeknek az adó fejében befizetendő összeget, amelyet aztán a me-
gyék az adók befolyásának ütemében több részletben származtattak visz-
sza neki.w") Ugyanígy tükröződik Wertheimer és Oppenheimer rivalizá-
lása a kamara kifizetési jegyzékeiben is. Egy 1697-es kivonat szerint a
Magyarországon valamint a Rajnánál operálő császári és szövetséges sere-
gek szükségleteire Wertheimernél 897000, az Oppenheimer-Bartholotti
közös vállalkozásnal 400000 forint államkölcsönt vettek fel,lo8E két leg-
magasabb tétel után, fenti állításunk bizonyítékaként, ott sorakoznak a
többi kölcsönzők, igaz, lényegesen kisebb összegekkel. Konkurrenciát je-
lentettek a jórészt szintén Oppenheimer és Wertheimer privilégiumainak
védelme alatt Bécsbe szivárgott, majd ott önálló életet kezdett más zsidó
bankházak is, amelyek gyakran arisztokrata tőketulajdonosok fedőszer-
veiként próbálkoztak az érvényesűléssel.V'?

A kérdést megközelíthetjük az Oppenheimer-bankház tőkeerejének
vizsgálatából kiindulva is. Arról természetesen eleve lemondhatunk, hogy
a cég rendelkezésére álló anyagi eszközöket egy adott keresztmetszetben
lernérjük. Az Oppenheimer-bankház vagyonának kialakulása, a folyamat
lépcsőfokai homályba vesznek, mint az eredeti tőkefelhalmozódás meg-
annyi mozzanata általában.

Az alapszituáció, amelyegyébként kiindulási pontnak is alkalmas, a
következő: A vállalkozó tőkeereje az 1670-es években néhány 10000 fo-
rintnyi, majd fokozatosan növekszik a nyolcvanas-kilencvenes években,
a századforduló körül eléri a több millió forintot és a spanyol örökösödésr
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háború első esztendeiben valahol 10 millió forint fölötti összeggel jut el a
csúcspontra. Oppenheimer korlátlan tekintélynek és ezzel együtt hitel-
képességnek örvend főleg a birodalom, de gyakorlatilag az egész Europa
Ausztriával kapcsolatban álló területein.U''

Természetesen szó sincs arról, hogy mindezen pénzügyi műveletek,
sokszor több milliós tételek teljes készpénzfedezete a rendelkezésére állt
volna. Sőt valószínűleg annak csak elenyésző töredékét mondhatta ma-
gáénak.llO/a Zömmel mások, más bank házak tőkéjét forgatta. Kölcsönügy-
leteinek mechanizmusát az alábbiakban egy sémába fogva igyekszünk ér-
zékeltetni, eleve lemondva arról a reményről, hogy a teljes, sokrétü való-
ságot, akár csak megközelítőleg is, vissza tudjuk adni.

Eléggé világosnak tűnik, hogy Oppenheimer az udvari arisztokraták
egy részének pénzét forgatta,'!' de kölcsönöztek neki városi testületek.w-
más bécsi bankházak is. Erre vonatkozhat a többször idézett 1702-es pro
memoria azon állítása, hogy, mivel Oppenheimer el tudta érni a kamará-
nál tartozásai kifizetését, más pénzemberek, belefáradva a kamarával sa-
ját pénzükért folytatott kilátástalan huzavonába, olcsón továbbadták
Oppenheimernek követeléseiket, aki a kamarával fennálló sokoldalú
üzleti kapcsolatai kihasználásával abból rövidebb időn belül pénzt tudott
előteremteni.P" Ez a lényegében betéteket gyűjtögető és leszámítoló
szisztéma az általa forgatott pénznek csak kisebb hányadát tehette ki.
A nagyobbik részt egészen más módon fedezte.

Oppenheimer gyakorlatilag a birodalom illetve annak érdekszf érájá-
hoz tartozó bankházak tőkéjének jelentős részét mozgósítani tudta a csá-
szári állam érdekében. Kortársai, még ellenségei is hangsúlyozták, hogy
Oppenheimer e bankházaknál korlátlan hitelt élvezett, nyilvánvaló tehát,
hogy a törlesztési illetve kifizetési határidőket mindig tartani tudta. Ter-
mészetesen e személyi hitel keveset ért volna az állam jövedelemforrásai.
nélkül, amelyek felett Oppenheimer ugyan nem rendelkezett, de jó-
részükben érdekelt volt és így bizonyos mértékig fedezetul hasznáihatta
fel azokat kölcsönök felvételénél. Hitelképességének e két oldala elvá-
laszthatatlan egymástól: Oppenheimer személyi megbízhatósága, kor-
rektsége nélkül, az ő közbeiktatása nélkül e bankházak nem szívesen köl-
csönöztek az eladósodott Habsburg-államnak, mert sohasem lehettek biz-
tosak benne, hogy pénzüket végülis visszakapják. Az állam időről időre
megengedhette magának, hogy fizetésképtelenséget jelentsen be és igya
vele szemben fennálló követeléseket behajthatatlanná tegye. Egy magán-
bankház viszont nem használhatta a csődöt ilyen szemérmetlen közvetlen-
séggel. Másrészt Oppenheimer jövedelme az állami jövedelemfondokból
származott, nem is származhatott máshonnan, azok felhasználása nélkül
cége aligha érte volna el a fentiekben emlitett emelkedést.

Természetesen e bonyolult - saját ésaz állam számára közvetített-
hitelügyletek (amelyekért szintén szavatolt), esedékes kamatok stb. őssze-
fonódásában csak kivételes áttekintőképességgel, gyors elhatározókészség-
gel és bátor pénzügyi manipulációkkallehetett az egyensúlyt fenntartani.
Egy-egy jelentősebb tétel kimaradása nemcsak a fizetésképtelen bankház
hitelének visszaesését, hanem láncreakciószerűen a bonyolult alá- és
fölérendeltségi rendszerrel egymáshoz kapcsolódó bankhálózat megráz-
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kódását eredményezhette. Ilyen láncreakciót idézett elő Oppenheimer
1697-es letartóztatása, amikor Oppenheimer pénzszállításainak kimara-
dása egycsapásra a fizetésképtelenség rémét idézte fel egy sor birodalom-
ban működő pénzember előtt is,l14Az 1703-as csőd következményeit már
korábban ismertettük. A pénzforgás elakadása, adósai csődbejutása né-
hányszor magát Oppenheimert is az összeomlás szélére sodorta. Amikor ez
megtörtént, mint maga írja, még alkalmazottjai eltartása is komoly gon-
dot okozott, s napokig bújkálnia kellett hitelezői elől.l15

Ha úgy hinnénk, hogy a kamara minden eszközzel igyekezett előmoz-
dítani e számára oly hasznos ember többnyire az állam érdekében vál-
lalt kötelezettségeinek telj esítését. nagyot tévednénk. Az osztrák állam
pénzügyigazgatása tipikus "válsággazdálkodás". Az adókat, regálékat
már jóelőre betáblázták, mielőtt akár egy forint is befolyt volna azokból.
A XVIII. század első esztendeiben már ott tartott ez az ún. "asszignációs"
szisztéma, hogya befolyó jövedelmekre 3-4 évvel előre adtak ki igérvé-
nyeket a hitelezők számára. Ez lett volna azonban még a kisebb hiba, a
helyzetet azonban még tovább súlyosbította, hogy a már beszedett vagy
befolyt jövedelemből nem központilag folyósították a kifizetéseket, ha-
nem a pénzt a hitelezőnek magának kellett kicsikarnia az illetékes ha-
tóságokból. Gyakran megtörtént azonban, hogy mire az illető hitelező
követeléseivel fellépett, már csak arról biztosították, hogyabeszedett
pénzt kiadták más célokra vagy más hitelezőknek. Igy pl. 1702-ben Belső-
Ausztriából 356 000 forint os törlesztést kellett volna kapnia Oppenhei-
mernek, de pénz helyett csak arról tudósították. hogya kasszák üresek.
Végül az udvari kancellária többszöri közbelépésére sikerült egy eszten-
dővel később készpénzt kapnia. Az sem ment ritkaságszámba, hogya re-
mélt összegnek csak elenyésző hányadát kapta meg a rendszertelenül,
kisebb összegben befolyt adóból.U"

Az óvatosabb hitelezők, pl. WertheimerU" csak olyan jövedelmi for-
rásokra szóló utalásokat fogadtak el, amelyek tudomásuk szerint még nem
voltak túlterhelve és így nagyobb lehetőség mutatkozott a pénz vissza-
áramlására. Oppenheimer a századforduló körül már régen nem válogat-
hatott a felajánlott fondok között, részint azért, mert oly hatalmas ösz-
szegre rúgtak követelései, hogy mindent el kellett fogadnia, amit felaján-
lottak, részint pedig azért, mert se szeri, se száma az olyan fondoknak,
amelyeknél pontosan saját követelései és utalványai akadályozták a fond
további megterhelését. Jellemző például, hogy az 1702. január 15-i szer-
ződésben, amely szerint Oppenheimer 5 millió forintot kölcsönzött, a kö-
vétkező jövedelmeket kötötték le számára:

1. az alsó-ausztriai rendek tartományi adójának második harmadát,
amelyet a rendek megvettek, 450 000 Ft,

2. anémet lovagrendnek eladott kun területek vételára 500 000 Ft,
3. a hochburgi uradalomra felveendő kölcsön,
4. a felső-magyarországi rézbányákr-a felvett 500 000 Ft-os kölcsön,
5. a kényszerkölcsönből remélt bevételek 2 millió Ft-ja,
6. a tiroli sóra felveendő 1 millió Ft-os kölcsön,
7. az örökös tartományok adójából tartalékként 2 millió Ft.
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Mindezek mellé még neki ígérték az elkobzott Rákóczi és Gurnay (?)
javak 2 millió forint értékű zálogjogát is. A szerződés nyújtotta biztosíté-
kok hatékonyságára csak egy jellemző példa: a 2 millióra tervezett kontri-
bucióból (7. tétel) mindössze fél millió forint folyt be, a fennmaradó 1,5
milliót 1703 elején az 1704-es adóra assignálták. De ez volt általában az
assignátiók többségének sorsa is.l13

Mindezek után Oppenheimer helyzetét a hitel ügyek terül etén
sem tarthat juk monopolisztikusnak. Arról beszélhetünk, hogy főleg a szá-
zadforduló körüli időszakban, itt is bizonyos elsőbbséget élvezett. Ennek
azonban gyakorlati okai voltak, hiszen az előző években több alkalommal
bebizonyosodott, hogy elsősorban rá lehet számítani és amikor már min-
den hitelforrás bedugult, ő még mindig képes volt pénzt felhajtani.U?
Ennek elismeréseként, de még inkább a pénzforrás, azaz Oppenheimer
hitelének biztosítása végett bizonyos mértékig előnyös helyzetet élvezett
a visszafizetéseknél is. Ez azonban csak viszonylagosan, a többi hitelező,
nála is rosszabb visszafizetési aránya it tekintve igaz.

Egy adat szerint Oppenheirner 1 forint 3 garast fizetett 1 mázsa
lisztért alszállítójának.w? Ö maga egy évvel korábban 2 forint 37 krajcár-
ban számolta azt a hadseregnek. Ha ez eltelt időközben Oppenheimer árai
azonosak maradtak, a haszon kulcs kb. 100-110%-os, ami nem tekinthető
különösen magasnak. A Hofkammer egy, 1701-es jelentése szerint Oppen-
heimer alvállalkozói 39-45 forintért vásárolják az ökör párját Magyar-
országon, ezekért Oppenheimer 55-58 forintot ad nekik (30-40%-os
haszonkulcs), ő maga pedig 67 forint 30 krajcárt kap azokért a vele kötött
szerződés szerínt.w' Az így kíszámítható 15-20%-os haszonkulcs nem-
hogy magasnak, de szinte hihetetlenül alacsonynak tekinthető.

Oppenheimer kölcsöneit kezdetben általában 6%-os kamattal, ké-
sőbb 12%-os kamattal számította fel az államnak. Természetesen a kamat
nem egyedüli nyeresége volt, hiszen ahhoz még lh-31h%-os provisio
(= a lebonyolítónak a kölcsön felhajtásáért járó százalék) valamint 3112-
5%-os árfolyamkülönbség,122 tehát mindössze valami 9-201h%-os nye-
reség, ami példaként 1000 000 forintos kölcsönt alapul véve elvben
90000-200000 forintos bankhasznot hozhatott. Ezek természetesen át-
lagszámok, amelyektől pro és contra sok eltérés lehetett és a kamat eset-
leg rövid lejáratú, kisebb összegű kölcsön esetében a 36%-ot is elérhette.

E kamatlábat a kertársak közül sokan uzsorakamatnak minősítették
és ezt a véleménvt hangoztatja pl. Mensi is. Bár Grunwald Mensivel
vitatkozva joggal figyelmeztet arra, hogy Erős Agost nem kevesebb mint
100%-os kamattal is vett fel kőlcsőrrt.l-" mindez mellékes kérdés. A kama-
tot ugyanis nem lehet önmagából, pusztán annak nagysága után értékelni,
hiszen azt a körülmények mindenkor erőteljesen befolyásolják.

Először is Oppenheimer, mint említettük, a pénzt többnyire maga is
kölcsönbe vette, így igazodnia kellett azokhoz a kamatlábakhoz, amelyen
neki magának kölcsönöztek, mégpedig olyképpen, hogy az általa és a neki
fizetett kamat közőtt minél nagyobbra nyílj on a rés. Nyilvánvaló az is,
hogy ahogy növekedett a bankház befolyása és tőkeereje, egyre magasabb
kamattal kölcsönöztek neki, hiszen a hitelezők maguk is igyekeztek, ha
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már közvetlenül arra nem volt módjuk, legalább közvetve részesülni az
Oppenheimer-cég hasznából.

Másrészt pontosan a teljesen megbízhatatlan, ráadásul: többnyire
rosszhiszemű adósával, az udvari kamarával szemben a magas kamatláb
közbeiktatásával tudott védekezni. Egyes elvitatott, vagy elszabotált visz-
szafizetések okozta kiesést természetszerűen a kölcsönügyletek feltételei-
nek megszorításával lehetett bizonyos mértékig ellensúlyozni. A vissza-
fizetési nehézségek ismeretében inkább azon csodálkozhatunk, hogy Op-
penheimer beérte a 12%-os kamattal, pontosabban, hogy még ilyen körül-
mények között is képes volt saját tőkéjét növelni.

Harmadsorban, és ez talán a legsúlyosabb indíték Oppenheimer
hatalmas apparátussal dolgozott, amelynek fenntartásáról, működtetésé-
nek feltételeiről, fizetéséről akkor is gondoskodnia kellett, ha neki nem
fizettek. Oppenheimer üzletei már az 1670-es évek végére messze túlnőt-
ték azokat a kereteket. amelyeket egy ember, egy család vagy akár egy
népesebb rokoni kör is kitölthetett volna.

A XVII. század végi Habsburg-birodalom jól kiépített hivatali appa-
rátus felett rendelkezett. Ennek a feladata lett volna felső-, közép- és alsó-
fokon beszerezni mindazokat a felszerelési tárgyakat és élelmiszereket,
azt a pénzt, amelyet a hadsereg, az udvar, az államapparátus felemésztett
és amelyeket a valóságban Oppenheimer és a többi vállalkozó szerzett
meg helyette. 124 E nagyra duzzadt bürokratikus szervezet jó esetben is
csak adminisztrálni tudta ezeket az ügyeket, de valójában megoldani ne111.
Érthető tehát, hogy Oppenheimernek is az ágensek és alvállalkozók szá-
zaira és százaira volt szüksége e feladatok elvégzéséhez.

Magában a cég bécsi központjában is jelentős számú embert foglal-
koztathatott. Egyes Oppenheimerrel kapcsolatban álló, neves külföldi
bankárok hozzá küldték tanulni fiaikat, mint pl. az a Gomperz Benedek,
aki Hollandiában, Nymwegenben a Generalstaaten űgyvívőieként mű-
ködött, fia pedig könyvelő ként dolgozott Oppenheimernél.w Természe-
tes, hogy az ilyen személyi kapcsolatok nagyban könnyítették Oppenhei-
mer helyzetét pl. a holland kölcsönök ügyében rendszeresen megújuló
tárgyalásokon és a személyi kapcsolatokon keresztül növekedett a bank-
ház iránti bizalom is.

Száz és száz keresztény és zsidó pénzember látta el Oppenheimer
képviseletét az európai nagyvárosokban Londontol Velencéig, Amszter-
damtól ésBrüsszeltől kezdve a német városokon keresztül Budáig:126 Ezek
nyilván a pénz felhaitásával, a kölcsönlehetőségek szemmeltartásával
segítették munká iát. Természetesen nem kízárólagosan Oppenheimer ér-
dekében dolgoztak, hanem rendszerint maguk is kisebb vagy nagyobb
tőkeerejű pénzemberek voltak, akik e munkájuk során szerzett tapaszta-
lataikat és kapcsolataikat Oppenheimernek is rendelkezésére bocsátották,
s viszont a hozzá fűződő kapcsolatokon keresztül előnyökhöz jutottak
hozzá és bővítették üzletüket. Működésüket nyilván nem is elsősorban
fizetés formájában honorálta, hanem más közvetett úton. Az esetek több-
ségében ilyen vagy olyan módon azonban mindenképpen jelentős kiadá-
sokkal, a haszon megoszlásával járt a szervezet fenntartása.
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Magyarországon. ahol Kollonics törekvései buzgó támogatókra talál-
tak a városokban, sokszor csak a szabad letelepedés és mozgás, sennek
folytán a saját üzleteik zavartalanabb lebonyolítására kapott lehetőség
volt az Oppenheimernek dolgozó zsidók jutalma. 1702-ben híre járt, hogy
egy zsidó házat bérelt Győr városában. Mivel Kollonics, akkoriban a győri
püspökség adminisztrátora, a zsidó kitiltását rendelte el, kikérdezték,
hogy kinek az engedélyével telepedett le a városban. A válasz egy részét
érdemes szó szerint idézni: "Item Judaeus nomine Oppelhaim debet pro-
videre de Cassa Suae Maiestatis Sacratissimae, et nisi ipse hactenus provi-
disset, Sua Maiestas forsitan in bello subsistere non potuisset: Quare et
suprafatus Oppenheim subsistere poss it in provisione Cassae, habet sic
suos homines fideles distributos in Regno, qui congerent Summas ad
eassam debitam. Ideoque ego sum huc Jaurinum missus. Cum autem Sua
Maiestas nihil nobis pro hoc fatigio solvat, debet saltem in Locis questum,
ac alia ad nostrum emolementum conducentia nobis concedere aut si hoc
negaverit, solvat nobis, erimus contenti. Tandem ultimatim cum summa
temeritate Judaeus hic respondit, qiudcumque agatis vos etiam, si nos
voluerimus, absolute praevalebimus, ego statim scribam Judaeo Oppen-
heim, jam ille faciet, que debet, agetque sibi incumbentia".127 Hasonló
lehetőségeket kaphatott az a Leidersdorfer Izsák ("herrn Oppenhember
bestellter allhier") is a zsidókkal szemben szintén nagyon ellenséges Bu-
dán, aki 1700-ban 125 rajnai forintot kölcsönöz Petrovics Frano budai
aranyművesnek, aki viszont ennek fejében leköti számára budai házát és
szőlőjét.V" Az is lehetséges, hogy Leidersdorfert inkább az Oppenheimer
érdekkör másik nagyobb csoport jához, a hadseregszállításoknál alkalma-
zott alszállítók népes seregéhez kell számolnunk, hiszen tudjuk róla, hogy
a következő esztendőben a bajai élelmezési hivatal számára kötelet és
dereglyéket szállított.v? Átmeneti helyzete arra figyelmeztet, hogy e két
csoportot nem szabad szigorúan szétválasztani azokon a területeken, ahol
Oppenheimer a hadsereg számára szükséges élelmiszerek et és felszerelési
tárgyakat beszerezte.

Az alszállítók között is vegyes en találunk zsidó és keresztény+'? keres-
kedőket, akiket bizonyos mennyiségű készletek beszerzése céljából Op-
penheimer pénzzel látott el. Természetesen a Iő- és alvállalkozót össze-
kötő szálak nem voltak mindig azonos erösségűek. Egyesek egy-egy vásár-
lás erejéig kapcsolódtak az oopenheimeri vállalkozásokhoz. mások ál-
landó vagy állandó bb közremüködők voltak. Kis túlzással ezek közé szá-
míthatjuk a magyarországi zsidóság zömét. A magyarországi zsidókra is
állhatott Moscherosch szellemes megállapítása, hogy a XVII. század má-
sodik felében "Minden komisszáríus zsidó és minden zsidó komísszá-
rius".131

Közöttük akadhattak persze magányosan dolgozó vállalkozók is, túl-
nyomó többégük azonban Oppenheimer vagy Wertheimer érdekköréhez
tartozott. Ennek több oka is vetn. A magyarországi zsidó hitközségek mind-
kettőjüknek sokat köszönhettek. Amikor Buda elfoglalása után a budai
pogromot túlélt zsidókat el akarták adni az országon kívülre, Oppenhei-
mer vetette magát közbe érdekükben.w- A város felszabadulásának szen-
vedéseit átélt és emlékeit feljegyző Schulhof Izsák is Oppenheimer házá-
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ban talált nyugalmat.w- Az erős kismartoni zsidó egyház Wertheimernek
köszönhette békéjét és Eszterházy Pál többféle formában megnyilvánuló
támogatását, akivel Wertheimer a sómonopólium intézése közben alaki-
tott ki jó kapcsolatokat-" és ezt a mindvégig élő kapcsolatot hitsorsosai
helyzetének biztosítására használta fel.135 Wertheimer maga is kapott há-
zat Eszterházytól Kismartonban.v'" A bécsi "zsidó urak" (Bethlen Miklós
nevezi így Oppenheimert és Wertheimert) valamint a nyugati országrész
magyar arisztokratái közti kapcsolatok magyarázhatják a Batthyány és
Draskovich grófok137 Eszterházyéhoz hasonló fellépését birtokaik zsidó-
sága érdekében a városokkal szemben. Természetesen azon túl és amellett,
hogy ezek az arisztokraták hamar felismerték, n.ily egyszerű és könnyű
módja a tőkeszerzésnek a zsidóknak birtokaikra telepítése.P"

A segítségért érzett hálánál is erősebb volt az az előnyösebb helyzet,
amelyet az Oppenheimer, azaz közvetve a kamara számára dolgozó had-
seregszállító zsidók, a letelepedésnél és saját üzleteik lebonyolításánál is
élveztek. A Győrbe telepedett Oppenheimer megbízott válaszait már idéz-
tük. Pozsony fentiekben bőven ismertetett zsidó-ellenes magatartását is
csak Oppenheimer megbízottainak sikerült áttörni. Nemcsak Oppenhei-
mer kapott 1692-ben engedélyt arra, hogy az elővárosban házat tartson.P?
hanem 1689-től kimutathatók ott emberei is.HO Buda városában a kamara
nyomására két zsidó kereskedő kapott engedélyt boltnyitásra, az indoko-
lást ezúttal is a hadsereg szükségleteinek jobb kielégítése képezte. Míg a
város más zsidók beszivárgása ellen általában sikerrel védekezett, Oppen-
heimer emberei ellen gyakorlatilag tehetetlennek bizonyult. 1694-ben
a budai hadbiztos mentesíti Oppenheimer Farkast és Bürgel Sámuelt a
porciótói és a beszállásolástól, mert a hadsereg érdekeit szolgálják. A kö-
vetkező évben már annyira megszaporodtak Oppenheimer emberei Bu-
dán, hogy a város feljelentése szerint zsinagógát és iskolát is építettek.
A városi tanács visszatérő panasza, hogy ezek a hadseregszállítás ürügye
alatt saját üzleteiket intézik, gabonával kereskednek, előleget adnak a
szőlősgazdák termésére és így féláron jutnak a borhoz. A kormányzóság
azonban mindezekre csak annyit válaszolt, hogy készítsenek összeírást
azokról a zsidókról, akiket nem akarnak megtürni, de a hadseregszállító-
kat hagyják békén.J+' Bár a város panaszai nyilván nem voltak koholtak,
mai szemmel aligha tekinthetők másnak, mint a budai városi posztokat
birtokló német betelepülők azon törekvésének, hogy versenytársaikat a
helyi piacról kiszorítsák. E réteg nemcsak a zsidók, hanem a rácok és pro-
testánsok versenyét is hasonló vádakkal igyekezett kiküszöbölni.wt

A fentiekhez még egy pontot csatolhatunk, amelynek szintén magas
haszonkulcs kialakítása irányába kellett hatnia. Arra a gyakorlatra gon-
dolunk, amellyel a Habsburg uralkodók már korábban is és később is nem
egy hitelezőjüket kielégítették készpénz fizetés helyett: egyes birtokok,
dominiumok adományozására. Nem egy arisztokrata család őse kezdte az
örökös tartományokban és Magyarországon hadseregszállítóként. Itt most
nem is annyira Harruckern és társai példájára gondolunk, akik Magyar-
országon a Neoacquistica Commissio által megszerzett birtokokból kaptak
bőséges kárpótlást és Magyarországon a nérnetesítés ügyét voltak hivatva
szolgálni. Karakteresebb a svájci, olasz származású Pestalozziak példája,
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akik az Oppenheimer előtti időkben a jelentősebb udvari faktorok közé
tartoztak és követeléseik fejében sorra kapták a birtokokat az örökös tar-
tományokban, holott azokban egyáltalán nem volt olyan földbőség, mint
Magyarországon.w' Ilyen kárpótlásra Oppenheimer, mint zsidó nem szá-
míthatott, úgy kellett tehát biztosítania magát, ahogy tudta.t+

Ill.

Savoyai Jenő egy alkalommal klasszikus tömörséggel ekként fogal-
mazta meg a Habsburg-birodalom nagyhatalmi aspirációi valamint azok
katonai megvalósítása és a birodalom belső szervezetlensége, az ügyeket
intéző csoport" tehetetlensége és nemtörődömsége között feszülő ellent-
mondásokat: " ... kein Geld, kein Volk, kein Magazin, keine Munition,
keíne Anstalt, kein Ernst, kein Eifer, keine Sorge und doch gleichwohl
Krieg führen, triumphieren und Kron und Scepter sammt Land und Leu-
ten gewinnen wollen - das sind contradictoria".145 A megfogalmazás per-
sze eltúlzott, ez azonban mit sem változtat azon, hogy Savoyai, mint más-
kor is annyiszor, helyesen látta meg a fenyegető veszélyt.

A Habsburg-birodalom 1683-tól, Bécs utolsó török ostromától fogva
több mint negyedszázadon keresztül szinte megszakítás nélkül háborús-
kodik. Hol keleten, hol nyugaton, s vagy tíz éven át mindkét fronton egy-
szerre. És ebben, a negyedszázadnál is hosszabb időszakban nem volt talán
egyetlen év sem, amikor a birodalom saját bevételeiből el tudta volna látni
hadseregét. Sőt a hadikiadások többnyire már az előirányzat szerint is
messze felülmúlták azokat az összegeket, amelyeket a kamara a tartomá-
nyok és országok adójából, a regálékból, kincstári birtokokból és a század-
forduló körül egyre növekvő számban fundált monopóliumokból és spe-
ciális adókból bevenni remélt. Holott a betervezett jövedelmek is csak las-
san, többnyire éves késésekkel folytak be, ha befolytak.t+"

Eléggé világosnak látszik, hogy az így évről évre felmerülő hiányo-
kat külföldi (pápai, itáliai, spanyol, német birodalmi, holland és angol)
kölcsönökből pótolták. Ugyanakkor azonban még az illetékes osztrák tör-
ténetírás is adós azoknak a diplomáciai manővereknek, biztosítékoknak
leírásával, amelyek a folyamatos külföldi hiteleket, ha nem is zökkenő-
mentesen, biztosítani tudták, s főleg azoknak a tényleges erőviszonyok-
nak, megfontolásoknak a feltárásával, amelyek az idegen hatalmakat a
kölcsőnadásra késztették.w? A problémának ez az oldala már nem tarto-
zik témánkhoz. Annál kevésbé, mert a közeg, amelybe Oppenheimer be-
épült, a szituáció, amelyben mozognia kellett ezeknél, az európai külpoli-
tikai régióknál egy szinttel mélyebben helyezkedik el.

Szintén nem a tüzetesebb vizsgálat, hanem pusztán a jelzés szándé-
kával említjük, hogy ugyanakkor nyilvánvalóan nem volt szükségszerű,
hogy ez a hatalmasra nőtt birodalom, amely magában foglalta az osztrák
örökös tartományokat, a magyar korona országait, Itália északi részét és
Csehországot, s amely gazdasági lehetőségeit tekintve e háborúk bevégez-
tével kiegyensúlyozottnak mutatkozott, ne tehessen évente több jövede-
lemre szert. Ezt nem indokolja az sem, hogy a majdan legjelentősebb élel-
miszerbázisát, Magyarországot az adott periódusban gazdasági pangás
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béklyózza,de a fejlődés kelet-európai útja, amelyet a birodalom részei
kivétel nélkül jártak, sőt az ipari potenciál a nyugat-európai országokéhoz
képest hátramaradt színvonala sem. Vita targyát képezheti, hogy vajon
a Habsburg-birodalom lehetőségei maximális kihasználásával fedezhette
volna a háború kiadásait, de az aligha, hogya ténylegesen beszedetteknél
lehetőségei messze többre terjedtek.

E jelenség okát nem is annyira a gazdasági-társadalmi élet elsődleges
szektoraiban, hanem a második vonalában kell keresnünk. Nevezetesen:
alighanem az osztrák abszolutizmus rendszerének ellentmondásosságában
és gyengeségében és ennek pénzügyi-kamerális kihatásaiban; a pénz-
ügyek teljes konfúziójában, a tehetségtelen-korrupt kezelésben, a rövid-
látó gazdaságpolitikában stb.

A kameralisták kísérlete, amely a gazdasági élet tervszerűbbé téte lén
át az abszolutizmus pénzügyi alapjainak erősítését szolgálta, éppen a há-
ború megindulása körüli években szenvedett időleges vereséget.w
A birodalom anélkül volt kénytelen vállalni a háborút, hogy rendszerét
racionalizálni tudta volna. Igy hát vállalnia kellett a permanens válság-
gazdálkodást, amelynek következtében állandóan a csőd szélén tántorgott.

Csakis ez előtt a háttér előtt érthetjük meg Oppenheimer szerepét is.
A válsággazdaság, amely lényegében mindent a hadseregellátás pilla-
natnyi érdekeinek rendelt alá, a "gazdaságpolitika", amelyet lényegében
mindenki vallott, aki ezekben az években Bécsben kormánykerékhez ke-
rült, megteremtette a maga eszközeit, amelyek működtetését biztositani
tudták. E "gazdaságpolitika" jóval nagyobb rugalmasságot, gyorsabb pil-
lanatnyi áttekintőképességet és cselekvési bátorságot követelt, mint a
megtervezett, hiszen sikertelensége esetleg a császári aspirációk végét is
jelenthette. A nehézkes kamarai adminisztráció, amely az abszolutizmus
tömegbázisának fejetlensége folytán,149 többnyire dilettáns arisztokra-
tákkal dolgozik, aligha látszott alkalmasnak ilyen tulajdonságok kifej-
lesztésére. Hasonlóan a hadsereg ellátására hivatott szervek sem. Az ál-
lamnak e szerfelett veszélyes mutatvány bemutatásához olyanokra is
szüksége volt, akik annak ellenére, hogy nem állami tisztviselők, hanem
magánvállalkozók és bankárok voltak, mégis az eladó, a tőketulajdonos
stb. és a lebonyolításával funkciójuk szerint megbízott állami (kamarai és
hadi) hivatalok közé ékelődtek és félhivatalos jellegüknél fogva sokat át-
vállaltak az utóbbiak teendőiből. Ezek között volt az első egészen 1703-ig
Oppenheimer cége.

A válsággazdálkodás, mint ismeretes, nem vezetett a Habsburg-
birodalom bukásához, hanem egyenesen fennállása talán legnagyobb
emelkedéséhez segítette. Ez az evidens ellentmondás azóta is csodálatra
készteti a korszakkal foglalkozó történészeket.v" A politika utólagos iga-
zolása egyszersmind minősítés az Oppenheimerhez hasonló vállalkozók
számára is, akik a szisztéma folyamatos "üzemeltetését" biztositani tud-
ták. Tőlük éppúgy nem vonhatjuk meg sikerekben való részesség elisme-
rését, mint a győztes hadvezérektől.

Az állami hivatalok feladatait is magához kapcsoló vállalkozó átme-
neti típus az abszolut állam elbürokratizálódása felé vezető úton. Ez az
átmeneti típus, amennyire a kutatások mai állásánál megítélhető, nem-
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csak az elmaradottabb országokban tűnt fel. Anglia, Franciaország és
Hollandia sem nélkülözhették.P! bármily nagyra is duzzadt hivatalszerve-
zetük, e rugalmas magánvállalkozók speciális szolgálatait. E réteg, köztük
jelentős számban zsidó pénzemberek. elsősorban a hadseregszállitásokon,
a modern hadsereg ezernyi szükségletének kielégítése közben és bank-
műveletek lebonyolításából gyarapodott. Tőkefelhalmozásuk nem az
iparhoz, a termeléshez, hanem a kereskedelemhez és a modern váltoügy-
letekhez kapcsolódott, és nem egy közülük semmiből gyűjtött hatalmas
vagyonoka t,152

E vagyonok azon államok jövedelemforrásaiból származtak, amelye-
ket a vállalkozó szolgált. Erre éppen Oppenheimer felemelkedése az egyik
legjobb példa. Nyilvánvaló, hogya cég a Habsburg-birodalom jövedel-
meiből vonta el, hadseregszállításoknál a vásárlási és az eladási ár köztí
résen, a pénzügyleteknél kamaton és a lebonyolítási hasznon keresztül,
azt a tőkét, amellyel néhány tízezer forintról milliósra növelte vagyonát.
(Az általa az osztrák államnak nyújtott kölcsönök, a fent elmondottak
okából, nem azonosak a bankház tényleges tőkeerejével, hanem inkább
hitelképességének határait mutatják.) Ezért nem helyes a bankház áldoza-
taként felfogni azokat a műveleteket, amelyek az állam érdekeit, a had-
sereg fenntartását is szolgálták. Éppígy helytelen azonban az ellenkezőjét
bizonygatni: az abszolut, emberi kapcsolataitól megfosztott, emberek fölé
absztrahált állam érdekeivel szembeállítani egy vállalkozó, jelen esetben
Oppenheimer nyereségét és kijelenteni: ha ő nem lett volna, ennyivel
meg annyival több jutott volna a "bonum publicum" céljaira. A probléma,
mint ember és állam, tőkefelhalmozás és állam viszonya általában, sok-
kalta bonyolultabb.

Egy tőkére vágyakozó kapitalista vállalkozó esetében nem azt kell
kutatni, hogy mennyire szőtték át működését különböző altruista elvek,
hanem azt, hogy sajátos egyéni érdeke, a tőkefelhalmozás illetve annak
gyakorlati módozatai mennyiben estek egybe az adott állam, sőt azon túl
a közösség érdekeivel. Sőt pontosabban úgy is fogalmazhatnánk: a kapita-
lista vállalkozó céljai oly mértékben voltak-e ellentétesek a társadalom
érdekeivel, hogy akadályozták előremutató tendenciák kibontakozását,
vagy pedig időlegesen együtthaladhattak. Mint ismeretes, a kapitalista
érdekei egyedileg minden körülmények között ellentétesek a tömegek
érdekeivel, annak ellenére, hogy az eredeti tőkefelhalmozás, amely mun-
kájuk eredményeként megvalósult, a gazdasági progresszió nagy lépése
volt.

A válsággazdaság kihatásai alól azonban azok sem vonhatták ki ma-
gukat, akik annak képviselői, haszonélvezői és működtetői voltak. Sorsuk
össze volt kötve annak az államnak sorsával, amelynek egyes funkcióit
átvállalták és ez az összefonódás annál több veszélyt rejtett magában,
mennél szorosabb volt. Az állam visszafizetési képtelensége, szerveinek
megbízhatatlansága éppúgy sújtotta őket is, mint bárki mást. Az esetleges
uralkodói gesztus csökkenthette azok súlyát, de teljesen nem eliminál-
hatta.

Oppenheimer és a császári állam viszonyát két érdekeik, törekvéseik
által összeláncolt fél versenyfutásának érzékelhetjük, amelynek célja
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nem valamely cél elérése, hanem valaminek, a csődnek megelőzése volt.
Lássuk e hasonlatot konkrétabban: E kapcsolat nem úgy alakult ki és vált
szorossá, hogy valamelyik fél elhatározta, hogy a másikat magához köti.
A gyakorlat, a speciális viszonyok fonták mindig szorosabbra és szoro-
sabbra ezt az együttműködést. Oppenheimer kölcsönzött vagy szállított,
az állam csak részleteket fizetett, többnyire késedelmeskedve. Oppenhei-
mernek újra szállítania (kölcsönöznie) kellett, részben, hogy így bizo-
nyítsa nélkülözhetetlenségét és kizárja mellőzésének lehetőségét, rész-
ben, hogy így megteremtse saját kifizethetőségének lehetőségét is. Az
évek előrehaladásával, ez az önmagában visszafutó kör, amely a pénzügy-
igazgatás mind több és több szféráját ölelte magába, egyre áttekinthetet-
lenebb és kibogozhatatlanabb lett.

E körben azonban nagyon kevés volt a saját pénz, akár Oppenhei-
meré, akár az államé. A pénz zöme ugyancsak bonyolultan összefonódó,
majd ismételten szerteágazó hitelműveletek során bekapcsolt idegen pénz
volt, amely azzal a rossz tulajdonsággal rendelkezett, hogy előbb vagy
utóbb vissza kellett fizetni, akár az állam vette fel más államoktól vagy
magánosoktól áldozatul dobva valamely értékes jövedelemforrását, akár
Oppenheimer (vagy más bankház) hajtotta fel azt számára saját hitélét
mozgósítva. A visszafizetés mindig a legnagyobb nehézségekkel ment
végbe, többnyire úgy, hogy a kötelezettség teljesítésének lehetőségét
újabb és újabb kölcsönökkel teremtették meg. Úgy tűnik, ezen a ponton
volt nélkülözhetetlen Oppenheimer és szervezete és az a tényleg bámu-
latra méltó képesség, amellyel személy szerint Oppenheimer ezeket az
üzleteket kezelni, a fizetőképesség látszatát fenntartani tudta. Erre vo-
natkozhat az a félmondat, amellyel saját helyzetét szellemesen, de keserű
iróniával "exemplum absque exemplo"-nak jellemezte.153 Joggal vonat-
koztatható azonban ez a megállapítás arra is, ahogyan az állam szervei
működését kísérték: az ugrásrakész gyanakvásra.

Ez a .Jcölcsönkérek, hogy kölcsöneimet visszafizethessem" - szisz-
téma azonban nem végződhetett másképpen, csak csőddel. Ebből a szem-
pontból lényegtelen, hogyabankház 1703-ban tényleg fizetésképtelen
volt, vagy pedig hamis csődöt jelentett be és így próbálta kimenteni azt,
ami harminc esztendős szakadatlan munkája hasznából kimenthető volt.
Sem az egyik, sem a másik megoldás nem lehetetlen. A megbízhatatlan
visszafizetési szisztéma ugyanis állandóan a csőd szélén tartotta a bankház
hitelét. Ha a csőd hamis volt, úgy Emánuel apja halálát arra használta ki,
hogy egyszer olyan tiszta helyzetet teremtsen, amelyet apja a bank házzal
szemben néhány évenként megismétlődő kamarai vizsgálatok során soha-
sem volt képes elérni. Feláldozta tehát hitelét, de átmentette a pénzét.

Ha elfogadjuk, hogy a török kiverése Magyarországról és kiszorítása
a Balkánra 1.Lipót kormányának talán legpozitívabb tette volt, akkor nem
tagadhatjuk meg az elismerést Oppenheimer működésének másik, egyéb-
ként az előbbiektől elválaszthatatlan oldalától. a hadseregszállításoktói
sem. A hadjáratok e vetületét a korábbi kutatás szemében szinte teljesen
háttérbe szorította a hadvezérek gloire-ja és a későbbiekben is inkább azt
vizsgálták, hogy mennyit kerestek a hadseregszállítók és milyen csaláso-
kat követték el. semmint azt, hogy mivel segítették a hadjárat sikerét. Az
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utóbbi években azonban néhány tanulmány rámutatott azokra a sokrétű
szervezési feladatokra, amelyek a hadellátási szervezet munkáját alkották
és amelyek éppoly nélkülözhetetlen szerkezeti elemek a hadsereg gépeze-
tében, mint maguk a katonák.

A magyarországi hadjáratok ilyetén megszervezése Oppenheimerre
maradt, aki e munka sikere érdekében mozgósította fél Európa erőforrá-
sait, képes volt üzemeltetni egy olyan felvásárló- és szállítóapparátust,
amelyet az állam sem tudott felállítani. E teljesítményt nem lehet túlér-
tékelnil54. Hogy mit jelentett egy tőkeerős, a szálakat kezében egyesítő
hadseregszállítási vállalkozó, pontosan a kuruc állam mutatja a negatív
példa erejével. Ilyen tökeerős vállalkozó hiányában a kuruc hadsereg ellá-
tása akadozott és a kuruc katonaság, a fejedelem szubjektív szándéka és
más vezetők igyekezete ellenére is, éppúgy a jobbágyság kiélésére kény-
szerült, mint a császári hadsereg.v"

A fenti aspektusból nézve határozottan veszít jelentőségéből az oly
sokat hánytorgatott kérdés, hogy ti. Oppenheimer monopóliumot (mono-
póliumokat) élvezett-e felvásárIásai során avagy sem. Oppenheimer
ugyanis azért lehetett előbb a felszabadító háború, majd a spanyol örökö-
södési háború első esztendeinek első számú hadseregszállítója, mert mind-
annyiszor nélkülözhetetlennek és pótolhatatlannak bizonyult, ahányszor
mellőzésével megpróbálkoztak, s ennek bizonyítására a mellőzési kísérle-
tek gyakorisága következtében bőven nyílott alkalma. A többi hadsereg-
szállító, akik azért Oppenheimer árnyékában is álladóan működtek,
nem azért voltak versenyképtelenek vele szemben, mert Oppenheimer
monopóliumokat kapott felvásárlásai lebonyoIításához, hanem pontosan
ellenkezőleg: azért kapta éppen Oppenheimer a legjelentősebb megbízá-
sokat, mert csakis ő tudta oly színvonalon és olyan rövid határidők alatt
azokat teljesíteni és senki más. A többi jelölt sem tőkeerő, sem pedig fel-
vásárló- és szállítóapparátus tekintetében nem vetekedhetett vele.156

Az Oppenheimer-bankház bukását alig egy hónappal követte a Rá-
kóczi-szabadságharc kitörése. A két dátum szinte teljes egybeesése arra
csábíthat, hogy a csőd következményeinek, az adósságok áthárításának
komoly szerepet tulajdonítsunk a szabadságharc kitörésében. Ennek a
csábításnak nem annyira azért nem engedtünk, mert ily rövid idő alatt az
államháztartás veszélyeztetett helyzetének kihatásai lebontva aligha je-
lentkezhettek. Annál kevésbé, mert a pénzügyi korrnányzat az első hóna-
pokban a kibontakozási lehetőségek mérlegelésével volt elfoglalva és
egyelőre csak bizonytalan lépéseket tett a megoldás felé vezető úton. De
nem is annyira emiatt nem tehetjük meg a bankház bukását okul vagy
akár csak ürügyül, hanem inkább azért, mert ezzel egyszerre negligálnánk
azokat az eredményeket, amelyeket történetírásunk a Rákóczi-szabadság-
harc előzményeinek feltárásában eddig elért.

Persze jogos és szükséges is felvetni, hogy az adott, a fentiekben vá-
zolt gazdasági szisztéma és azon belül annak egyik legkarakteresebb kép-
viselőjének, Oppenheimernek működése miként hatott a magyar gazda-
ság és társadalom alakulására. A kérdés ilyetén felvetése márcsak azért lS
indokolt, mert a szisztéma természetszerűleg más oldalaival fordul felénk
pl. az örökös tartományokban és megint másként Magyarországon.
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Az eltérő helyzet alapvetően abból adódott, hogy míg a Habsburgok
többi tartományai, az 1683-as évtől eltekintve, csak távoli szemlélői voltak
a török kiüzéséért folyó hadműveleteknek, addig Magyarország éveken
keresztül közvetlenül szenvedte a háború újabb és újabb csapásait. Az
újonnan felszabadított országrészek alacsony népességszámukkal, másfél
század alatt tönkretett gazdasági életükkel pillanatnyilag még csak terhet
jelentettek. De az ország többi része is nyögte a török szomszédság okozta
régi és a hadműveletek által vágott friss sebeket. Az ország, amely ekkor
csak igazán a hadak országútja, rászorult a kíméletre, hogy újra összeszed-
hesse és rendezhesse erőit.

Csakhogy a háború követelményei nem ismerték a kirriéletet. hiszen a
többi Habsburg-tartomány gazdasági élete sem volt olymértékben fejlett,
hogy pótolhatta volna a magyarországi bevételi források kiesésévei oko-
zott hiányt; a kivérzett országnak éppúgy, de talán még nagyobb mérték-
ben is viselnie kellett az államháztartás krónikus válságának az adóprés
állandó szorításában megnyilvánuló súlyát, mint az épebb, soha magyar-
országihoz mérhető háborút nem látott osztrák és más tartományoknak.

A kutatások jelenlegi állásánál is eléggé világos, hogy a magyar tár-
sadalom elégedetlenséget kiváltó okok közül az adó prés szorítását, a pénz-
beli adók növekedését, de méginkább a porciórendszert illeti az első hely.
Az abszolutisztikus rendszer kiépítésére törekvő kormányzat olyan adó-
terhet rakott Magyarország népességének vállára (és persze nemcsak Ma-
gyarországéra), amely itt, ahol az előző évszázadokban a földesúri adóteher
messze felülmúlta az államnak fizetendőt, korábban szinte teljesen isme-
retlen volt.157 Nemcsak a jobbágynépességet, hanem a nemesség megadóz-
tatott alsóbb rétegeit közvetlenül, az uralkodó osztályok felsőbb rétegeit
pedig jobbágyai fokozódó megterhelésévei közvetve sújtotta.

Úgy tűnik, hogy az adórendszeren belül is az ún. porciórendszer, te-
hát az itt állomásozó katonaság és állatai természetbeni ellátásának rend-
szere okozta a legnagyobb felháborodást.t-'' Egy tőkében ugyan szegény,
de naturáliákkal a fejlettebb nyugat-európai országokhoz képest jól ellá-
tott országban ugyancsak feltűnő, hogyanádori feliratoktói kezdve, a me-
gyei panaszokon keresztül, le egészen a népi gondokat is kifejező költé-
szeti alkotások ig eszisztémát kifogásolják, sérelmezik és ostorozzák leg-
inkább. E tényt csak részben magyarázza, hogy egyes rosszabb terrnésű
években még a háborúktól kevésbé érintett északi megyékben is minden-
napos vendég volt az éhínség.15n A szisztéma önmagában is rendkívül ter-
hes volt, az ellene emelt elkeseredett panaszokat azonban mégis inkább
azokkal a kísérőjelenségekkel magyarázhatjuk, amelyek alkalmazását
enindvégig követték: a "száma nélkül való követelésekkel ", a fosztogatás-
sal, röviden mindazzal, amit a katonaság kényszerű szállás- és élelemadó
házigazdái ellen nap mint nap elkövetett. Egy szóval tehát azzal, ami
mindezek mögött meghúzódott: a háborúval. Az Európa minden részéről
idesereglett zsoldoskatonaságot senki sem tudta rákényszeríteni arra,
hogy az előírttal megelégedjék. Rablásait ritkán torolták meg keményebb
büntetéssel, hogyan is tehettek volna, amikor maguk a főtisztek jártak
elől rossz példával. Az adóteher állandó fokozódása, összes kísérőjelensé-
geivel együtt, túlzottan szoros összefüggésben volt a birodalom által ví-
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vott háborúkkal, semmint hogy abban egyes személyek múködésének
kihatásait kereshetnők.

Annak ellenére, hogy a gyúanyag felgyülemlésében az adóteher
súlya játszotta a főszerepet, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a központi
kormányzat többi intézkedését sem, amelyek szintén fokozhatták a ma-
gyar társadalom különböző csoportjainak és rétegeinek elégedetlenségét.
Köztük említhetők a kereskedelmi forgalmat korlátozó rendszabályok, vál-
toztatások is, amelyek pontosan ugyanazt a célt szolgálták, mint a kor-
mányzat csaknem minden intézkedése, hogy ti. minél gyorsabban, minél
több pénzt szerezzenek ebből vagy abból a jövedelmi forrásból.

A kereskedelmi életben efelé monopóliumok és appaldók létesítésé-
vel vezetett az út, amelyek ritkán szolgáltak messzebb tekintő célkitúze-
seket. Többnyire csak a gyors pénzszerzés eszközei voltak. Ugyanilyen
célra irányultak a szabad kereskedelmet megszorító egyéb rendelkezé-
sek is.

Hogy ezek komoly járulékos szerepet kaphattak mind a hegyaljai fel-
kelés kirobbanásában, mind pedig a Rákóczi-szabadságharcot megindító
népi szervezkedésben, bizonyítják bizonyos személyi mozzanatok, de ma-
gának a fejedelemnek megnyilvánulásai is. A személyi mozzanatok közül
elég itt a legszembetűnőbbeket kiemelni: az 1697-es hegyaljai felkelés
vezetője, Tokaji Ferenc "utóljára falukon járó kalmár volt,160s ugyancsak
nem véletlen, hogy a felkelők oly nagy előszeretettel üldözték a harminca-
dosokat, a sókamarák tisztviselőit, mint ahogy az sem hogy a felkelés meg-
indítását jelző pisztolylövés is vásáron dörrent el.Hjl Esze Tamás "maga
élelmét sóval való kereskedésre adván, jött ment Debretzenben" és r.ogy
újból szegénylegénynek állt, azt a tiszaújlaki sótisztekkel való összeütkö-
zésének tulajdonítja Károlyi Sándor.l62 A Tiszaháton, ahol 1703-ban a sze-
génylegények felkelése kirobbant, jelentős sókereskedelemről, csempé-
szetről tanúsítanak forrásaink.ws

Ezekkel a jelenségekkel magyarázhatjuk, hogy Rákóczi maga is je-
lentős szerepet tulajdonított a felkelés felé vezető úton a kereskedelmet
nyűgöző újításoknak. A breznai kiáltványban (1703. május 6.) még csak
általánosságban utal a "sónkat kenyerünket elvevő" rendelkezésekre.t+'
A sérelmet egyértelműbben és részletesebben kifejtette a Recrudescunt-
ban is: "Ellenségünk a sóval való kereskedést, törvényünk s régi szabad-
ságunk ellen, az ország lakositúl teljességgel el vévén maga telhetetlen
kívánságinak, jövedelmének öregbítésére annyira vetette, hogy midőn
az elviselhetetlen porciózásnak terhe nyomorgatott, ami abból megma-
radt, azt a sónak felettébb való árával zsarolta ki".165Ha a só- és gabona-
kereskedelem korlátozása csak egyeseket érintett volna, a szabadságharc
vezetői aligha tartják fontosnak azokat megemlíteni.

Itt már lehetőség kínálkozik arra, hogy ismét Oppenheimer szerepé-
hez közelítsünk, hiszen, mint említettük, ő egy ideig tulajdonosa volt a
sómonopóliumnak es felvásárlásaival erőteljesen befolyásolta az élelmi-
szerek, takarmány stb. magyarországi piacát. Ebbeli tevékenysége nyil-
ván nemcsak a sóval kereskedő szegénylegényeket, hanem a magyar tár-
sadalom sokkalta szélesebb rétegeit is kedvezőtlenül érintette. A felvásár-
lási rendszerből a magyar parasztságra háramló hátrányokat illetve a ma-
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gyar társadalomnak működésével szembeni ellenállását a fentiekben már
említettük.

A háború minden szenvedése, csapása ellenére konjunktúra is, amely
nagy vagyonokat fiaIhat az azt kihasználni képes vállalkozók számára.
Nyilvánvaló, hogy Magyarországon is bőségben voltak olyan elemek, akik
szerettek volna annak előnyeiben részesedni. E törekvés rejlik az erdélyi
arisztokrácia és nemesség meg-megújuló kereskedelmi társulási kísérletei
mögött iS,166s nyilván a hadsereg szükségletei által teremtett konjunktú-
rára épített a megyei nemesség is, amely nagy számban adta magát keres-
kedésre.l'"

Nyilván voltak e kísérletezők között olyanok, akik megtalálták szá-
mításukat.t'" és ezek nyilvánvalóan többen is lehettek volna, ha nem egy
Oppenheimer - nagyságrendű külföldi konkurrensseI kell verseny ez-
niük. Azt semmiképpen sem téveszthetjük azonban szem elől, hogy e te-
kintetben sem elegendő az elhatározás, a szándék. A magyar polgárság,
nemesség stb. elsősorban nem azért kapott elenyészően csekély lehetősé-
get a hadikonjunktúra kihasználására, mert az udvar Oppenheimert támo-
gatta, hanem azért nem, mert az egész országban nem volt egyetlen ember
sem, aki a versengéshez szükséges tőkével rendelkezett volna. Ha az udvar
és a kamara hadseregét nem akarta kitenni az ellátószervezet összeomlá-
sával járó veszélynek, a hadseregszállításokkal összefüggő leglényegesebb
területeket még politikai megfontolásokból sem adhatta magyarországi
jelentkezőknek, mint ahogy Oppenheimer birodalmi és osztrák konkur-
rensei legtöbbjének sem. A jelek ugyanis arra mutatnak, hogy az udvar
hajlott afelé, hogy politikai előnyökért monopóliumokkal, kereskedelmi
engedményekkel kárpótolja egyik-másik tartománya urait. Ilyfajta
kompromisszumokat sejthetünk az erdélyi arisztokratáknak adott mono-
pólíumokban, bérletekben stb. És egyszersmind az ő példájuk a bizonyíték
arra is, hogy mennyire nem lehetett a magyarországi jelentkezőkre épí-
teni, hiszen e konzorcium formában jelentkező vállalkozások is csak a leg-
ritkábban váltották be a hozzájuk fűződő reményeket.

Oppenheimer működésének márcsak azért sem biztosíthatunk na-
gyobb közvetlen jelentőséget az elégedetlenség kialakulásában, mert Ma-
gyarországon alig ismerték Oppenheimer nevét, igazi szerepe méginkább
rejtve maradt a beavatatlanok előtt. Az egyszerű jobbágy-eladó előtt, aki
limitált áron volt kénytelen megválni csekélyke, másra szánt feleslegétől,
csak a felvásárlók jelentek meg. Mögöttük aligha láthatta meg a hatalmas
szervezetet és a szálakat mozgató, irányító akaratot. Így aztán ellenük
gyűlt fel és talált utat indulata, elkeseredése is, amit az előnytelen eladási
feltételek miatt joggai érezhetett. Ez azonban egy országban, ahol a föl-
desúri felvásárlók mindig is ugyanilyen módszerekkel éltek, az alapvető
országos sérelmekhez képest csak harmadrendűnek számított.

Oppenheimer működése tehát nagyjában-egészében csak számos át-
tételen keresztül járult hozzá a Rákóczi-szabadságharc kirobbanásához.
Ott sem annyira személyében, hanem az osztrák gazdasági szisztéma
integráns részeként. E feltételezésünk igazolására hivatkozhatunk itt még
az argumentum silentii nem mindig szerencsés, de ez esetben nagyon indo-
koltnak érzett bizonyságára: Ha Oppenheimer személye, majd bankházá-
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nak bukása közvetlenül kihatott volna a szabadságharc kirobbanására, az
annak okait feltáró kuruc emlékiratok. kiáltvánvok aligha mulasztják el
ezt a tényt megemlíteni.
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:1, Magyar-zsidó oklt. i. m. II. 351. (1702. szept. 30.)
:;, I. m. Ill. 277-278. (1719. nov. 2.)
:al I. m. VII. 469. (1694.máj. 6.: "Sido Openharner penzi fl. 1500.")
:17 Bakács István, A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei Ll XVlI·--XVrrI.

században. Budapest, 1965. 115.
18 Grunwald i. m. 146. 1. jegyzet.
lU Jelentőségéről: Takáts Sándor, Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban 1Li-

pót alatt. MGTSz 1899. 352-354.; UŐ., Két világkereskedelmi cikkünk a XVIII. szá-
zadban. MGTSz 1903. 97-152.; Heinrich von Srbik, Der staatliche Exporthandel Ös-
terreichs von Leopold I. bis Maria Theresia. Wien-Leipzig. 1907. passiru.

1,0 Srbik: i. m. 217.
f,! I. m. 217-219.
\2 Erről kimutatások: I. m. 220. 3. jegyzet és 221. 3. jegyzet.
,1 Pl. az 1703-as szerződés kiadva: Ö, A magyar réztermés és erdélyi higany clzá-

Iogosítása Hollandiának. MGTSz 1897. 521-527.; Srbik i. m. 234.
f,1 Péch Antal, Alsó-Magyarország bányaművelésének története. lll. Sajto alú

rend.: Kosáry Domokos. Budapest, 1967. 586. (1694. máj. 20.), 8:39.(1702. j ún. :~O.)
ló I. m. Ill. 96. (1701. nov. 25.)
',li I. m. Ill. 838. (1700. júl. 27.), 840. (1702. nov. 11. és 20.)
f,7 Sinkovics István, Esterházy Pál nádor és az erdélyiek kereskedelmi társasága.

Klny. a Bécsi Magyar Történetkutató Intézet 1937. évi évkönyvéből. Budapest, 1937.;
UŐ.,Az erdélyi kamarajövedelmek a Habsburg-uralom kezdetén. Emlékkönyv Doma-
novszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. Budapest, 1937. 514-
515.

t,R Bethlen Míklós önéletírása. Sajtó alá rend.: Windisch Éva. 1-1I. Budapest,
1955. II. 20.

49 Egy 1701-es könyvelési kivonat szerint Oppenheimer összes követe lései az
1695-1703. köztí időszakban:

tőke: 30722913 forint
kamatok: 15 737 086 forint
összesen: 46459999 forint

Ebből részben visszafizetéssei, részben banco-assignatiókkal törlesztvo:
tőke: 30823470 forint
kamatok: 15321301 forim
összesen: 46144771 forint

Lásd: Mensi i. m. 141.
,'"pl. Mensi i. m.; Újabban: Gusta» Otruba, Die Bedeutung englisehet Subsidicn

und Antizipationen fül' die Finanzen Österreíchs 1701 bis 1748. Vierteljahrschrift fül'
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1964. 192-234.; Sajnos kevesen fogadták meg Prib-
ram mértékletességre intő figyelmeztetését: " ... der (ti. Mensi) jedoch bei der Verur-
theilung der Verhültnisse vergisst, dass es die Regterung war, die an Oppenheírner
herantrat und dass die Acten, auf die Mensi sein Urtheil stützt, Anklageacten sind."
A. F. PribJ'am, Die niederösterreichischen Staride und die Krone in del' Zeit Kaisers
Leopold I. Míttheilungen des Instituts fül' österreichischc Geschichtsforschung (8
továbbiakban: MIÖG.) 1893. 645. l. jegyzet.

'd Ide tartoznak a Feldzüge ... idézett kötetei, ill. Srbik i.m.
',2 Kaufmann, Okmányok i. m. 6-9.
,,:1 Mensi i. m. 134.
'if, GJ'unwald i. m. 139. l. jegyzet.
,,5 Badeni Lajos levele (1698. marc. 9.) kiadva: Kaufmann, Okmányok i. m. 37-

:39.; Támogatóinak magatartására azonban jellemzőbbek Schwarzenberg Ieercszkc-
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dően kioktató sorai: "Man hat auch diesen gutn Juden zu öfftern gemahnt, da ss wenn
er zu tief mit der Kamrner sich einschliesse, er leitlich stecken bleiben würde, dum
enim illa seu peccator in profundum venerit, spernit." Maurer i. m. 355.

:,K M01'itz von Angeli, Feldzüge gegen die Türken 1697-1698 und der Karlowitzer
Friede 1699. Feldzüge ... S. 1. Bd. 2. Wien, 1876. 41. 1. jegyzet.; Maurer i. m. 355.

57 Gomperzről: David Kaufmann-Max F1'eudenthal, Die Familie Gomperz.
Frankfurt/Main, 1907.; Heinrieti Schnee, Die HofIinanz und der moderne Staat. Ge-
schichte und System der Hoffaktoren an deutschen Fürstenhöfen im Zeitalter des
Absolutismus. I-III. Berlin, 1953-1959. 1. 8:3-87. (A munkára Heckenast Gusztáv
volt szíves felhívni figyelmemet, amiért ezúton is szeretnék neki köszönetet mondani.)

'iR Schnee i. n. II. 214.
,,.,Hogya berlini udvar számára milyen fontos volt a Schwicbus-i kerület, vilá-

gosan kitűnt az 1703-as tárgyalásokon is, amikor a porosz udvar ismét csak ezt kérte
kö!csöne fejében. V. Loewe, Preussisch-österreichische Anleiheverhandlungen im
Jahre 1703. Zeitschrift des Vereines fül' Geschichte Schlesiens 1917. Idézi: B1'aubach
i. m. 1. 355. 55. jegyzet.

lill Az egész esetet elmondja: Kaufmann, Okmányok i. m. 5-57.
Iil Bidermann i. m. 419. 30. jegyzet; Muurer i. m. 448-449.; A karról: G1'unwald

i. m. 135-137.: A ház kifosztói közül Pozsonyba is menekültek : Magyar-zsidó oklt.
i. m. II. 320-322. (1700. júl. 29.) és IX. 248. (1700. aug. 4.)

1;2 Bmubach i. m. 1. 276. (1701. aug. 25.)
lJ:! Schnee i. m. II. 241-242.
nl, Kaufmann, Okmányok i. m. 4.
lJ:, "Wertheimer war bei Hofe bellebter und geness auch grosseres Ansehc n als

Oppenheimer ... " Schnee i. m. II. 243.; Wertheimer 1701-ben ígéretet kap arra, hogy
a magyarországi rokonaiért letett 1300 forintos Toleranzgeldet visszakapja és jövőben
annak fizetésétől övéivel együtt mentes lesz. Mensi i. m. 145. 1. jegyzet.

nr, Mensi i. m. 139--140.; "Graf Starhamberg war die Geisel aller Kricgscom-
missare, Lieferanten und Abenteurer, die als wahre Blutegel an den Finanzen Ocst cr-
reichs hangen" - jellemzi őt gr. Thürheim. Idézi: Thorsch i. m. 102. 1. jegyzet.; VÖ.még
Bmubach i. m. II. 362.

m Fmknói Vilmos, IX. Incze pápa és Magyarország felszabadítása a török uralom
alól. Budapest, 1886. 55-57.; UŐ., Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a
római szent-székkel. II!. Budapest, 1903. passim; Vál'lwnyi, A Habsburg-abszolutiz-
mus i. m. 18.; Mau1'e1' i. m. 191.

f," Erre a vállalkozás ra Szekfű Gyula hívta fel a figyelmet: Hóman-Szekfű i. m.
IV. 247-248.; A Kolloniccsal együttműködő Buonvisi bíboros egyenesen Badeni Her-
mannak, a haditanács elnökének leváltása mellett agitált: Fmknói, Magyarország
i. m. 484.

GH Mtiurer i. m. 261-319.; Theodor Mayer, Verwaltungsreforrn in Ungarn nach
der Türkenzeit. Wien-Leipzig, 1911. 43-7l.; Wellmann Imre, Merkantí listische Vor-
stcllungen im 17. Jahrhundert und Ungarn. Nouvelles ét udes histor iques 1. Budapest,
1965. 342-354.

70 Perjés Géza, Mezőgazdasági termelés, népesség. hadseregélelmezés és stratégia
a XVI!. század második felében (1650-17l5). Budapest, 1963. (Értekezések a történeti
tudományok köréből. Új sorozat 29.) 53.

71 Philipp Röder von Diersburq, Des Markgráfen Ludwig Wilhelm von Badcn
Fcldzüge wider die Türken. 1-11. Carlsruhe, 1839-1842. 1. 17l-172.

,21. m. II. 10-11., 155. 1-2. jegyzet.
7:\ L m. 1. 128-129.: A szám kerekítésére lásd: Perjés i. m. 54-60.
7!, Bog i. m. 17-18.
7:, Hóman-Szekfű i. m. IV. 222-223.; Várkonyi, A Habsburg-abszolutizmus és a

magyarországi jobbágyság i. m. passim.
7r. Takáts Sándor, A magyar tözsérek és kereskedők pusztulása. In: Szegény

magyarok Hely és év nélkül, passim; Sinlwvics, Az erdélyi kamarajövedelmek i. m.
passim.

77 Takáts, A dunai hajózás i. m. 273.
7~ Magyar-zsidó oklt, i. .m. Il. 192. (1691. okt. 31.); A magyar kamara 1688-ban,

amikor a pozsonyi pénzverőház üzembe helyezése felmerült s beindítására Oppenhei-
mer ajánlkozott, ellenfeleit támogatta: 1. m. II. 150-151. és VIt. 438-439.

';-!I1. m. II. 242-244. (1693. júl. 18. és 20.)
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801. m. II. 225-227. (1692.szept. 17.), 227-228. (1692.szept. 25.) és 230-231. (1692.
okt.)

RJ 1. m. II. 190-19l. (169l. szept. 3.)
H21. m. II. 211-212. (1692.máj.)
KI 1. m. Il. 269-270. (1695.nov. 7.)
~"1. m, II. 286-287. (1698. jan. 15.)
Hf, 1. m. 222-224. (1692.szept. 1.)
Ht; Grunwald i. m. 150.; 1688. ápr. 14-én Max von Starhemberg, Philippsburg vé-

dője egyszerűen lefogatta Oppenheimer Emánuelt, aki akkor a cég birodalmi ügyeit
vezette, hogy ezzel kényszerítse gyorsabb szállításra Oppenheimeréket. 1. m. G6-67.

~7 Takáts, A dunai hajózás i. m. 273.
I'S Pach Zsigmond Pál, Nyugat-európai és magyarországi agrúrfejlődés a XV-

XVII. században. Budapest, 1963. 310.418-419. jegyzet.
~9 Belitzky János, A magyar gabonakivitel története 1860-ig. Budapest, 1932.;

Takáts, A dunai hajózás i. m. passim.
~)()Magyar-zsidó oklt. i. m. II. 229-230. (1692. okt. 2.) és 231-233. (1693. jan. 23.)
nl Várkonyi, A Habsburg-abszolutizmus és a magyarországi jobbágyság i. m.

686-687.
!12 Magyar-zsidó oklt. i. m. II. 240-242. (1693. júl. 6.)
9~ 1. m. II. 150. (1687. júl. 26.) és 169-170 (1689.dec.)
~ Takáts, A magyar tözsérek i. m. 221-23l.; R. Várkonyi Agnes, Az ismeretlen

Vak Bottyán. TSz 1964. 181-183.; Buda ostroma idején Eszterházy Pál nádor is gyűj-
tetett szarvasmarhát eladásra: Iványi Emma, Adalékok a XVII. századi marhakeres-
kedés történetéből. Agrártörténeti Szemle 1969. 486-488.; A Budát ostromló császári
hadak szarvasmarhával történő ellátására Rabatta főhadbiztos a debreceni keres-
kedőkkel kötött szerződést: Acsády Ignácz, Magyarország története 1. Lipót és 1. József
korában. Budapest, 1898.(A magyar nemzet története VII. Szerk.: Szilágyi Sándor) 449.

95 Kárffy Odön, Az erdélyi marhakivitel monopóliuma 1695-ben. MGTSz 1898.
486. sköv.

96 Takáts, A magyar tőzsérek i. m. 231.
!17 Wetzer i. m. (Feldzüge ... S. 1. Bd. 3.) 419-420. (1701. jan. 31.)
!IIlI. m. 70.
!19 Thorsch i. m. 82.; Otruba i. m. 194.
1(){1 Az idegen követek becslése szerint az osztrák állam jövedelmei az 1680-90-cs

években 6-8 millió forint körül mozogtak. E. von Ottenthal, Curialistische Finanz-
pláne für Kaiser Leopold 1. MIOG 1890. 86-100.

!Il! A kamara állapotáról: Ottenthal (i. m. 89-91.) nem csekély rnalíciával, de túl-
zás nélkül így ír: "Eine Musteranstalt scheint sie nie zu sein."; ThoJ"sch i. m. 79.,81-82.

JI)2 Takáts, Külkereskedelmi mozgalmak i. m. 399.
103 A kölcsönök különböző fajairól: Mensi i. m. passim.
10'0 Wertheimerről általában: David Kaufmann, Samson Wertheimer der Ober-

hoffactor und Landesrabbiner und seine Kinder. Wien, 1888.
105 Schnee i. m. II. 242.
106 Magyar-zsidó oklt. i. m. II. 313-314. (1700. jan. 18.), 326-327. (1701. jún. 3.),

346-347. (1702.aug. 7.), '339.(1702.márc. 9.: Somogy és Zala megyékből 50000, Sopron
megyében 75 000, Vas megyében 75000 forintot sürgősen be kell hajtani, mert ettől
függ az ezredek táborba állítása.), 354-355. (1703. ápr. 24.)

107 Az erre vonatkozó iratok kiadva: Magyar-zsidó oklt. i. m. X. 280-285., 289-
292., XII. 84-85., 88-92. és 95-98.

tOS Von Angeli i. m. 39.
109 Grunwald i. m. 82. (pl. Khun, Hochburg, Kollonics strómanjai lépnek fel

ellene) és 132-133.
110 Ludwig kancellár már 1690-ben így ír Oppenheimer tekintélyéről: "Anno 1690

illustre Oppenheimi Judaei nomen floruit inter mercatores et trapezitas non Europae
tantum, verum cultioris orbis universi." Idézi: Werner Sombart, Die Juden und das
Wirtschaftsleben. Leipzig, 1911.57.; A korszak forrásaiból egyértelműerr kiderül, hogy
nem annyira a vállalkozó (bankár) tényleges tőkéjét, hanem sokkalta inkább hitel-
képességet tartották döntőnek. így vélekedik pl. Dupré d'Aulnay (1744) is. V élerné-
nyét idézi: Perjés i. m. 178. 17. jegyzet.; Mindezek alapján teljes joggal írja Grunwald
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(i. m. 83.), hogy "Was ihn (ti. Oppenheimert) immer wieder über Wasser halt, ist einzig
sein Kredit ... "

UOja Erre egyébként maga Oppenheimer utal végrendeletének egyik mellékle-
tében (1701. júl. 25.): "Demnach es der ganzen Welt kund ist, dass meíne Handlung
eine grosse Anticipation erfordere ... " Kiadva: Taglicht i. m. 269.; A saját töke ala-
csony részaránya tükröződik Taglicht megallapttása szerint (i. m. 25-26.) a bécsi zsi-
dók hagyatéki leltáraiban, végrendeleteiben is: "Die Verlassenschaften belehren uns
darüber, dass viele diesel' Juden, die mit Hunderttausenden, mit Millionen operierten,
in Wirklichkeit fast nichts besessen haben. Simson Wertheimer, Berend Eskeles, Arn-
steiner, Löbl Baruch, Hönig sind wohl als sehr reichc Mariner gestorben, einige andere
hinterliessen ein bescheidenes Vermögen, viele abel' nur Armut und Elend."; Oppen-
heimer 1697. november 7-i végrendeletében mintegy 800000 forintot hagy lcszúrma-
zottaira és rokonaira. Végrendelete kiadva: i. m. 264-268.

III Grunwald i. m. 146. 2. jegyzet.
112 Carl Sctuiik; Der Wiener Münzenverkehr von Jahre 1650-1750. Numis-

matische Zeitschrift 1896. 274-275.
II:! Mensi i. m. 135.
11\ Kaufmann, Okmányok i. m. 22.
11G Grunwald i. m. 83.
11r. Danzer i. m. 76.; 1686-ban egy a csehországi adóra szóló 400000 forintos utal-

ványra mi ndőssze 81 000 forintot kapott. Grunwald i. m. 86. 5. jegyzet.
117 Wertheimer óvatosságáról Mensi ír (i. m. 145.)
IL' 1. m. 136-137.; A törlesztésre lekötött, várható jövedelmek közőtt szerepel a

kun területek vételárából hátralevő fél millió forintos tétel is. Nagy a valószínűsége,
hogy ennek felvételével az udvari kamara egyszerűen félrevezette Oppenheimert,
a nérriet lovagrend a vételárat, 25 000 forint híján, már 1689-ben kifizette. Ezt a hát-
ralékot 1702. június 23-án fizette meg a lovagrend, és valóban be is váltottak arra
Oppenheimer egyik váltóját. Illésy János, A .Iász-Kunság eladása a Nérnot Lovag-
rendrtek. Századok 1905. 147.

IH) Annak ellenére, hogya jövedelmek központi kezelésének jelentőségét és egy
központi bank fontosságát már korábban is sokan fel ismerték, a Habsburg-biroda-
lomnak 1704-ig nem volt sem állami, sem pedig államilag ellenőrzött bank ia: Thorsch
i. m. 81.

1211 Magyar-zsidó oklt. i. m. II. 192.
121 Grunwald i. m. 58. 6. jegyzet.
1221. m. 95-96.; Thorsch i. m. 91.
12: Gl'unwald i. m. 95. 6. jegyzet.
12'. Thorsch szerint (i. m. 79.) a kamara 25000 embert foglalkoztatott. VÖ. Ember

Győző, Az újkori magyar közígazgatás története Mohácstól a török kiüzéséig. Buda-
pest, 1946. passim.

12., Kaufmann, Okmányok i. m. 13.
12(; Az ismertek felsorolását adja: Grunwald i. m. 74. 9-10. jegyzet; 1685-ben egy

fl hajóból álló szállítóflottilája volt, amelyen 52 ember teljesített szolgálatot: i. m. 55.
127 Kiadva: Kemény József, Vázlatok a györi zsidóság történetéből. Győr, 1930.

215-216. (1702. dec. 24.); Badeni Hermann már 1682-ben és 1693-ban is szót emelt a
Györben letelepedni kívánó zsidók érdekében, mert véleménye szerint tőlük a kato-
naság olcsóbban vásárolhat, mint más kereskedőktöl. Bedy Vince, Gyiir város 16. és
17. századbeli lakossága vallás szerint. Győri Szemle 1934. 58.

I~.~Magyar-zsidó okl t, i..m. XII. B:~-H4. (1700. nov. 9.)
12fJ Gl'unwald i. m. 215-216.
1'10 Pl. Gössinger Ferenc Antal pozsonyi és Schadon János magyarovarr keres-

kedők: Magyar-zsidó oklt. II. 191-192. (1691. szept. 3.) és nagyszombati kereskedők:
i. m. II. 165-166. (1689. aug. 30.)

1:l! Idézi: Werner Sombart, Háború és kapitalizmus. Év és hely nélkül. 167.;
A hajduezredek ruháit is zsidók készítik: Országos Levéltár. Eszterházy család her-
cegi ágának levéltára. Pál nádor iratai 78/7811. 1703. jan. 15. Eszterházy-magyar kan-
cellária;Ugyanez a helyzet a Rákóczi-szabadságharc alatt is: Bánkuti Imre, ARákóczi-
szabadságharc gazdasági problémái (kandidátusi disszertáció kézirata). A "Külkeres-
kedelem" című fejezetben több adattal.

\:12 Maurer i. m. 205.
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13::1 Kaufmann Dávid, Budavár visszavívásának egy szemtanúja és lelrója. Az Iz-
raelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyve 1895. 86.

131, A kapcsolatról: Sinkovics, Esterházy Pál i. m. passim; Kapcsolatuk szorossá-
gára vall, hogy 1695-ben Wertheirner Eszterházy segítségét kéri egy protégéje szá-
mára, aki kancelláriai fogalmazói állásért folyamodott: Magyar-zsidó oklt. i. m. VII.
479-480. (1695. febr. 7.); 1705-ben Eszterházy veszi fel Wertheimer honoráriumát Sop-
ron megye főszámvevőjétől: i. m. XII. 98-99.

135 Eszterházy megerősíti a kismartoni zsidók privilégiumait: Magyar-zsidó
oklt. i. m. VII. 469-472. (1693. dec. 16.); Eszterházy levelei Sopron városához "sidó
[obbágyai" érdekében: Pollák Miksa, A zsidók története Sopronban a legrégibb idők-
től a mai napig (Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai VI.). Budapest,
1896.359-360.,362-365.; Büchler Sándor, A zsidók története Budapesten a legrégibb
időktől 1867-ig. (Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai XIV.) Budapest,
1901. 179-180.; Oppenheimer 1700-ban kocsikat készíttetett Kismartonban a muníció
alá: Grunwald i. m. 140.

136 Magyar-zsidó oklt. i. m. VII. 486-488. (1696. okt. 12.)
137 Pollák i. m. 361-362.; Büchler i. m. 180.
1:l1l A magyar arisztokrácia tőkeszegénységéről: Bakács i. m. passim.
J39 Biichler i. m. 182.
1\0 Magyar-zsidó oklt. i. m. II. 166-168. (1689. okt. 14.) és 312-313. (1699. szept. 2.)
1t,t Gá1'donyi Albert, Buda közigazgatásí viszonyai a XVII. század végén. SZHza-

dok 1916. 600-603.; Büchler i. m. 214.
11,2 Gárdonyi i. m. 603. sköv.
1t,:) Hans Leo Mikoietzks], Schweitzer Handler und Bankiers in Österreich (vom

17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts). Klny. az Österreich und Europa. Festgaba fül'
Hugo Hantsch zum 70. Geburtstng. Helv és év nélkül 151-157.

1',\ Braubachnál olvasható o. m. 1. 362.), hogy Oppenheimernek kölcsönei fejé-
ben ••... Staatsdomanc und Getalle verpf'andet worden waren ... " Bár zálogbirtokot
éppenséggel kaphatott volna, az Oppenheimernek elzálogosított állami uradalmákról
mégis hallgatnak az általunk felhasznált munkák, Éppígy nincs tudomásunk arról
sem, hogy 1702-ben valóban megkapta volna a konfiskált Rákóczi-birtokok zálogjogát.
mint ahogy azt az 1702-es szerződésbcn neki megígérték (vö, 58. Iappal l). Bizonyos
korlátozott ellenőrzési joggal felruházott emberei valóban Sárospatakon tartózkod-
tak, de az adatok szerint pusztán csak az Oppenheimer számára ott raktározott boro-
kat őrizték: AR. XII. 184-185. (1701. máj. 4.) és 201., ill. 209. A zálogjogot nem is
kaphatta meg, mert a birtokokat a szepesi kamara saját kezelésében tartotta, s gaz-
dálkodását a szepest kamara elnöke, báró Thavonath irányította: i. m. 176-177.

11,,) Idézi: Thorsch i. m. 82.
11,6 Az állam jövedelemforrásaira és azok bővítési kísérleteire: Mensi i. m. passim;

Sok adaléket közöltek erre vonatkozóan a MGTSz különböző köteteiben is: PI. a pénz-
rontási kísérletekre: -, A pénz értéke. MGTSz 1898.417., Takáts Sándor, A rézpénz
mint országos csapás 1703-ban. MGTSz 1903. 66-70.; A monopóliumkísérletekre:
Takáts, Külkereskedelmi mozgalmak i. m. passírn stb.

11,7 Az előzőekben idézettek en kívül vö. még: Max Braubach, Die Bedeutung der
Subsidien für die Politik in spanischen Erbfolgekrieg, Bonn-Leipzig, 1923. és Hans
Leo Mikoletzky, Die grosse Anleihe in 1706. MIÖG 1954.

gB A vonatkozó irodalom idézve: Wellmann i. m.
14U Makkai László, Az abszolutizmus társadalmi bázisának kialakulása az osztrák

Habsburgok országaiban. TSz 1960. 193-221. Bár Makkai munkája a XVII. század
közepével zárul, a viszonyok a századforduló körülí években sem változtak lényege-
sen.; Várkonyi, A Habsburg-abszolutizmus i. m. 18-19.

150 ••.•. a monarchia elhanyatlott közigazgatása mellett csodálatos, sőt szinte
érthetetlen is, hogy sikerült majdnem két évtizeden át nagy csapatokat kiállítani, S
azokat, bár hiányosan és rosszul, de mégis állandóan ellátni" - ad hangot csodálko-
zásának Szekfű Gyula (Hóman-Szekfű i. m. IV. 221.); Ehhez még hozzátehetjük, hogy
az osztrák hadvezetés az ellen a francia sereg ellen érte el sikereit, amelyet akkoriban
Európa legerősebb szárazföldi hadseregének tartottak, és amely mögött a Habsburg
tartományoknál és országoknál lényegesen magasabb gazdasági színvonakm álló
Franciaország erőforrásai voltak.

lót Perjés i. m. 178-179.
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1:;2 Ennek a kérdésnek ma már eléggé kiterjedt irodalma van. Az idézetteken
kivül vö. még: Selma Stent, The Court Jew. A Contribution to the History of the
Period of Absolutismus in Central Europe Philadelphia, 1950.; Uó., Der preussische
Staat und die Juden. 1-11. Tübingen, 1962.

133 Grunwald i. m. 84. 4. jegyzet.
t:)'. Igy vélekedik a hadseregszállítók tevékenységéről pl. Bog i. m.
1;;5 Bánkuti i. m.
156 Hasonlóképpen vélekedik Oppenheimer "monopóliumainak" kérdéséről Grun-

wald és Schnee is: Grunwald szerint Oppenheimer nem" ... durch ein förmliches,
kontraktliches Verháltnis, wie hie und da behauptet wurde . ; ." jutott messze kiemel-
kedő szerephez a hadseregszállítások területén és az osztrák állam hitelműveleteinek
lebonyolításában, hanem túlsúly a működésének jellegéből fakadt. (i. m. 68-69.);
Schnee pedig a következőket írja: "Durch die Entwicklung der Verhal tntssc wurde
Oppenheimer zum Monopolisten, der a llmahlích alle fiskalischen Lieferungen sowíe
den gesamten Staatskredít auf sein Haus konzentrierte. Radikal suchte der macht ige
Hoffaktor die Konkurrenz aus dem Felde zu schlagen. indem el' sich von kelnern
Bewerber unterbieten Hess. Das sicherste Mittel, die leleinen Konkurrenten Iahrnzu-
légen, war seine Verstűndigung rnit den machtigeren F'inanzicrs zu gemeinsaruen
T'ransaktionen." (i. m. Ill. 241.)

157 Az állami adóztatás korábbi rendszerére bőséges, bár még közel sem a meg-
felelő mértékben értékesített és értékelt ismeretekkel rendelkezünk: Acsády Lqtuicz,
Magyarország pénzügyei 1. Ferdinánd uralkodása alatt. Budapest, 1888., UŐ., A job-
bágyadózás története 1564-1576. In: Két pénzügy történeti tanulmány. Budapest, 1894.,
UŐ., A jobbágyadózás története 1577-1597. (Értekezések a történeti tudományok kö-
réből XVI. 8.) Budapest, 1896., UŐ., A magyar adózás története 1598-1604. (Értekezé-
sek ... XX. 6.) Budapest, 1906., Baráth. Tibor, A magyar állam adó ügye 1605-164B.
Századok 1929/30. és Juhász Lajos, A porta története 1526-1648. Századok 1936 (pót-
kötet.)

I:,~A porciórendszerről a kerszakkal foglalkozó minden munka megemlékezik
(VÖ. a 75. jegyzettel, ill. az ott idézett művekben felsorolt irodalommal). Ennek elle-
nére a szisztéma gyakorlati megvalósításának módozatait lényegében nem ismerjüle
Pl. mindmáig nem tudunk választ adni arra a kérdésre, hogy a természetbeni jutta-
tások fejében adott nyugtakat miként és milyen mértékben számítot.ták be a jobbágy
által fizetendő adóba. Nem történt még kísérlet arra sem, hogya szisztéma tényleges
sulyát legalább egy-egy közrgazgatási egységen belül felmérjék, illetve az ilyetén
kísérletek általában csak néhány kiragadott összesítésből általánositanak (legrészle-
tesebben: Szederkényi Nándor, Heves vármegye története. IV. 'Eger, 1893.passim),jól-
lehet egyes megyék ránkmaradt levéltári anyagában tömegével rendelkezésre állnak
az erre a célra felhasználható kimutatások, panaszlevelek, számadások és nyugták :
Pl. Pest megye levéltára. Rationes, valamint a különböző Missiles, ill. Instantiae soro-
zatok. Nógrád me gye levéltára. Acta Congregationum évrendezett anyagában.

159 A felvidéki megyék e kerszakban kelt, a nádorhoz intézett levelei csaknem
mind az élelmiszerhiányra panaszkodnak, sőt egyes megyék az éhinség, a nyomor
ijesztő méreteiről adnak hírt: OL Eszterházy család hercegi ágának levéltára. Pál
herceg iratai, ahol az emlí tett megyék általában több levéllel szereuelnek.

160 Esze Tamás, II. Rákóczi Ferenc breznai k iáltványa. Századok 1954. 296. :14.
jegyzet.

161 Benczédi László. A hegyaljai kuruc felkelés 1697-ben. Budapest, 195:~.4B.. 5'i.,
59. stb.

102 Esze i. m. 297. 38. jegyzet.
163 Magyari András, A parasztság helyzete, Habsburgellenes és antifeudális harc:

a XVII. század fordulóján. Studia Universitatis Babes-Bolyai. SeI'. IV. Fasc. l.
Cluj,1961.

164 Kiadva: Esze i. m. 314-315.
IG" Idézi: Esze Tamás-Köpeczi Béla, Esze Tamás. Budapest. 1952~ 13-14.;

A kereskedelemmel kapcsolatos panaszok fontosságára R. Várkonyi. Agnes vult szí-
ves felhív ni figyelmemet, akinek itt is szerétném megköszönni azokat a hasznos tana-
csokat, amellyel tanulmányom megírását mindvégig segítette.

166 A 47. és 95. jegyzetben idézett műveken kívül vö. még: Lukinich Imre, Az er-
délyi kereskedelml társaság terve 1703-ból. Századok 1914. 464-·476.
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J67 Vá1'konyi, A Habsburg-abszolutizmus és a magyarországi jobbágyság i. m.
703-704. sok adatot sorol fel ennek bizonyítására.

W8 Erről Bethlen Miklós pl. így vall önéletírásában: "Hajlandó voltam a tisztes-
séges minden szükségre és korcsmára, ebben nem is vesztettem. Buzát is sokszor, mi-
hogy a magam majorság- és dézma-, egyszóval, hogya jövedelem-borom nem elég-
séges kereskedés re is. Bort ősszel mindenkor sokat igyekeztem szerzeni, ha láttam,
kor olcsó volt, sokat bészedtem, egyszernél többször ebben sem vesztettem. Sóval is
kereskedtem s ebben sem vesztettem, sőt e háromból nyertem majd minden értéke-
met, mert csak a [ószágom jövedelme soha azt a sok költséget végbe nem vitte volna,
amelyet énnékem kellett tennem. Ökörrel, berbéccsel is néha, de ebben néha szeren-
csétlen voltam .... Gonoszakaróim azzal is mocskoltak, hogy kiforr a kalmárvér belő-
lem, hogy az anyám annak a leánya volt ... " li. m. 119-120.)
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OKLEVÉLTÁR
XIV. KÖTET

1742-1769





1.

1742. február 26. Pécs. Baranya megye közönsége felszólítja gró:f
Battyány Károly generálist, hogy birtokában lévő Űszög pusztára beköl-
tözött zsidó családot távolítsa el, mert a megye nem tűri, hogy terüLetén

zsidó lakjék.

Domino comiti Carolo de Battyany.
Excellentissime et illustrissime comes et generalis !
Domine colendissime gratiosissime!

Ex quo a brevi tempore in dominium excellentiae vestrae, quod ante-
hac Palfianum fuerat, signanter quidem ad allodium in praedio űszögh
habitum, certus quidam judaeus cum sua familia introductus haberetur,
hinc quemadmodum istiusmodi intreductio benignis regiis praedefunctae
caesareae majestatis medio consilii sui locumtenentialis regii in anno 1725.,
1727.et 1735. interventis mandatis et intimatis ad praecavendam et aver-
tendam quorumvis extraneorum judaeorum in medium hujus comitatus
receptionem sonantibus contrariaretur, ita fiducialiter speramus, quod
excellentia vestra ad interpositam hane requisitionem nostram, veluti in
praememoratis praedefunctae caesareo-regiae majestatis benignis eatenus
dispositionibus fundatam antedictum neo-introductum extraneum ju-
daeum rursus abinde gratiose amotura sit vel ex eo etiam, quod praeter
eum in toto hocce comitatu nullus alter reperiretur judaeus, sed et se-
cundo notorium aliunde excellentiae vestrae est, quod hic comitatus
regrio Sclavoniae conterminatus et vicinus dignosceretur atque adeo ter-
tio res, quae spolii, furti et expilationis causa passim per oberrantes prae-
dones tam in antelato Sclavoniae regno, quam et hocce comitatu sufferen-
tur, dictis judaeis. veluti alioquin publico bono, miseris item contribuen-
tibus plurimum nocivis, adeoque rebus et fortunis Christianorum suapte
natura inhiantibus venum exponeretur, hocque modo non solum rerum
subtractarum manifesta, raro aut nunquam recuperandi eas, invalesceret
occultatio, verum etiam cursus justitiae vindicativae in ejusmodi fures,
subtractores et spoliatores promerite animadvertendi longius, quam ante-
hac redderetur difficilior. Caeterum dum circa antelati recenter introducti
judaei amotionem ab excellentia vestra cupito cum effectu expetimus re-
solutionem, ita nos vicissim omni alabenti occasione ad quaevis grata et
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utilia excellentiae vestrae obsequia promptos et paratos offerimus. Datum
ex generali congregatione nostra die 26-a mensis Februarii 1742.in episco-
pali civitate Quinqueecclesiensi continuative celebrata.

Ejusdem excellentiae vestrae servi, ad obsequia paratissimi obliga-
tissimi:

universitas comitatus de Baranya.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 141-2.
Egykorú egyszerű másolat.

2.

1744. július 24. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács meghagyja a soproni
tanácsnak, hogy az 1625. évi 41. törvénycikk értelmében gondosan őrköd-
jék afelett, hogy zsidók, rácok és mások aranyat, ezüstöt, úgyszintén
arany- és ezüstpénzt akár feláron se vásárolhassanak össze külföldre való
szállítás céljából. Az ilyenektől ezeket az értékeket kobozzák el. A harmin-
cadhivatalok és a határszéli várak parancsnokai erre nézve a szükséges

intézkedést már megkapták.

Prudentesac circumspecti nobis honorandi !

Licet articulo 41. 1625. sub poena confiscationis interdictum sit, ne
aurum et argentum, aurea, argenteaque moneta, nominanter etiam talleri
e regno hoc Hungariae exportentur, in comperto nihilominus est per ju-
daeos, Rascianos, aliosque talismodi homines et ejusmodi monetarum
campsores solidiores hujus regni monetas passim conquiri et erga unius
grossi, sed et septenarii ad singulam speciem additamentum vulgo lagio
cambiari, taliterque cambiatae monetae notabilem quantitatem e regno
hoc exportari.

Hinc ut et hoc in passu regno huic opportune prospiciatur, ex pecu-
liari etiam eatenus intrvento regio mandato consilium hoc regium 10-
cumtenentiale civitatis hujus magistratui praesentibus intimat, quatenus
in conformitate praecitati articuli, in eodemque citatarum patriae legum
talismodi solidioris tam aureae videlicet. quam argenteae hujus regni mo-
netae cambiationem et eductionem per praeattactos judaeos, Rascianos,
aliosque hujusmodi homines att entari solitam modaIitate in praecitato
articulo, ibidemque contentis legibus praescripta per confiscatianem quip-
pe confiscandorum quam vigilantissime praecavere noverit. Haecque
publica admodum nociva manetae cambiatio et e regna eductio ne per
repetitos homines quoquo modo practicari possit, eatenus in finibus quo-
que regni constitutarum tricesimarum officialibus non minus quam for-
talitiorum in passibus et partibus neo-aquisticis existentibus comendan-
tibus necessaria vigilantia sua via jam serio quoque injuncta habetur. Da-
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tum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die vigesima quarta Julii
anno millesimo septingentesimo quadragesimo quarto celebrato.

Eorundem benevoli :
Comes Joannes Palffy manu propria.

Georgius Fabiankovich manu propria.
Micháel Domsies manu propria.

Kívül: Prudentibus ac. circumspectis N. N. judici primario, consuli,
caeterisque senatoribus ac juratis civibus, toti denique communitati libe-
rae regiaeque civitatis Soproniensis nobis honorandis Sopronii ex officio.

Soproni városi levéltár, Repos. 1. fasc. 12. nr. 29.
fvrétű papiros, melynek vízjegye: koronás címerpaizs, zárlatán födött kir. titkos

pecséttel, mely alatt e feljegyzés olvasható: ex consilw regia lacumtenentiali Hunga-
rica, míg bévül a szöveg alatt alul a bal sarokban: callatianata, kívül pedig a cimzés
alatt: praesentata 4. Septembris 1744. feljegyzések találhatók.

3.

1744. szeptember 17.-december 31. Schlesinger Sámuel kismartoni zsidó
4 db. nyugtájára 3.951 forintot vesz fel a herceg Eszterházy uradalom

pénztárától a hercegi katonaságnak szállított egyenruháért.

Specificatio literarum et literalium documentorum prae manibus do-
minae viduae Haffnerianae inventorum etquidem die 1-a Novembris
anni 1756.

51. Quietantia judaei Samuelis Schlősinger de dato 2. Octobris 1744.
super 626 florenis 48 crucigerís, quos in exolutionem certarum vestium
munduralium percepit.

52. Ejusdem interimalis quietantia de dato 17-a Septembris 1744. su-
per florenis 1000 in simili passu perceptis.

53. Ejusdem aeque interimalis quietantia de dato 5-a Octobris 1744.
super perceptione 1500 florenorum pariter pro mundura competenti.

54. Adhuc similis ejusdem in simili quietantia super 825 florenis de
dato 31-a Decembris 1744.

Georgius Bácsmegyei inclyti comitatus Soproniensis judex nobilium.
Joannes Steffanics praelibati inclyti comitatus juratus assessor.

Sopron megyeí levéltár, 1761. évi közgyűlési iratok augusztus havi csomójában.
Egykorú egyszerű másolat, amely csatolva van Haffner János József hercegi

számtiszt özvegyének. szül. Tarnóczi Anna Máriának irataihoz, aki pereskedett a
hercegi uradalommal.
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4.

1746. június 29. Kolleis Pál Ignác és Hirschl Dávid nagymartoni zsidó, va-
lamint társaik azt a Végfordulaton fekvő majort, amelyet követel2seik
fejében kaptak meg Török Károly Nándor özvegyétől, Mária Annától, sza-

vatosság meüett eladják a soproni katolikus konventnek.

Den 29. Juny 1746.

Fatiren tit. herr Paul Ignatius Kolleiss und David Hirschl sutzjudt
von Matterstorff, dass sie denjenigen haussantheil von dem weylandt fra-
wen Mariae Annae Türckin mayrhoff auf den Ruckerzu gelegen, worauff
sie lauth gerichtlich geschehenen contentation de dato 12. Augusty 1745.
theils angewisen worden, theils aber sich sub hodierno dato lauth Ge-
richtsdiarii verglichen haben, an ein löblichen catholischen kirchen con-
vent alhir jure perennali verkaufft haben per dreyhundertvierzig guldsn
keyserlich, wovon tit. herr Kolleiss lauth transaction 120 fl., der judt Da-
vid Hirschl aber den rest per 220 fl. erhoben und verspricht jedweder
theil vorgedachten löblichen kirchen convent pro rata seiries antheils die
gerichtlichen eviction zu leisten. Nichtweniger fatiret herr Sigmund Seitl
in nahmen der Rothischen erben, dass sie denjenigen Mariae Annae
Tűrckischen mayrhoff antheil, worauf sie bey gerichtlich geschehener
contentation mit 28 fl. angewisen worden, an ein löblichen catholisches
kirchen convent per 25 fl. jure perennali verkaufft solita cum evicationo.
Ingleichen fatiret reverendus Pater Vicarius nomine venerabilis conven-
tus Franciscanorum, dass sie denjenigen antheil Türckischen meyrhoff,
werauf sie mit 100 fl. gerichtlich gewisen worden, mit 80 fl. an ein löb-
liches catholisches convent jure perennali sub solita evictionis clausula
verkaufft haben. Haben pro hacce fassione nichtes gezahlet.

Soproni városi levéltár, 1746-1758. évi Fassionsprothocoll 5-6.

5.

1749. március 3. Pozsony. Gróf Pálffy János nádor megengedi Enoch Ab-
rahám zsidónak, hogy Nagyugrócon lakjék, ahol báró Bossányi Miklós
hétszemélyes táblai ülnök sörházának és kocsmájának bérlője, de mégis
azzal a kikötéssel, hogy semmiféle más, főleg arany, ezüst, faggyú és

gyapjú kereskedést nem folytathat.

Licet quidem ex benigná suae majestatis sacratissimae dispositione
universis inclytis comitatibus excelsum consilium locumtenentiale re-
gium amotioriem judaeorum a civitatibus montanis fiendam propter at-
tentandum cum auro, argento, metallo, saevoque quaestum iterato inti-
masset, quia vero praesentium exhibitor Abraham Enoch nominatus in
possessione Nagy Ugrocz residens judaeus, uti nobis fidedigne relatum
esset, nec auro, nec argento, nec metallo neque saevo aut lanionatu quaes-
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tum exerceret, atque adeo nullo prorsus quaestui obnoxius foret, verum
praecise servus et oeconomus braxatoriique et educillorum spectabilis ac
magnifici domini baronis Nicolai Bossanyi de eadem, excelsae tabulae
septemviralis assessoris, nullius absolute quaestura aut lanionatus exer-
citio eidem per dictum baronem admisso, tantominus per eundem ju-
daeum clandestine vel aperte practicato, inspector existeret, sed et locus
ejusdem residentiae in limitibus comitatus Barsiensis situatus amontana
civitate Schemniciensi germanicis sex et quod excedit, milliaribus dista-
ret. Igitur his ex motivis et ratiquibus supradicto judaeo ulteriorem in
fata possessione in qualitate, uti praeattactum est, servi et inspectoris per-
mansionem admitti ita tamen, ut is ab omni prorsus quaestu, signanter
auri, argenti, metalli, saevique, ita et lanionatu sub gravi poena eidem
irremissibiliter dictanda abstineat perpetuo. Datum Posonii, die 3-a men-
sis Martii 1749.

comes Joannes Pálffi manu propria.
Praesentem copiam cum suo vero et genuino originali collatam per

omnia conformem esse testor. In Nagy Ugrócz, die 30-a Martii 1753.
Emericus Bossányi, inclyti comitatus Barsiensis

judex nobilium manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 126-7.
Egyszerű másolat papiroson.

6.

1749. május 28. A soproni tanács arra kéri a m. kir. kamarát, hassanak
oda, hogy Sopron ne kapjon sólerakóhelyet, mert a város bevételei erősen
megfogyatkoztak, mivel borát nem tudja eladni, a zsidóktól szabad keres-
kedésük megengedése céljából fizetett évi 300 forint is megszűnt, a jobbá-
gyok szekerei után eddig lerótt 2 dénár vám egyre csökkent, a céhiaoot:
sem adják már meg felvételük alkalmával az ún. "kammergeld"-et, ha
most Sopron sólerakóhely lesz, ebben az esetben elmarad az a 250 fori.ni

haszonbér is, amit a sóbérlők évente fizetnek.

Excelsa camera regia Hungarico-aulica l
Domini domini gratiosissimi, colendissimi!

Dum plane de exquirendis proventus civitatis domestieos augmen-
tandi mediis essemus solliciti et occupati, reIatum nobis extitit, eam esse
sacratissimae caesareo-regiae majestatis clementissimam intentionem,
ut plura per regnum hocce erigantur salis depositoria ac inter alia loca
civitatem quoque hane fine hoc in projectum venisse. Quia vero cessante
fere vini hoc tempore commercio, vina civitatis distrahi, pretiumque
eorundem in exolutionem debitorum ejusdem passivorum converti nequi-
ret, proventus praeterea cassae domestieae eo, quod census 300 florerio-
rum, quem judaei superioribus temporibus propter quaestus eorundem
extra nundinarum publicarum tempus admissionem jam cessasset, excel-
sum etiam consilium locumtenentiale regium erga repraesentationem
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inclyti comitatus Soproniensis taxam duorum denariorum a curribus
colonorum ad nundinas hebdomadales advenientium ab antiquo desumi
consuetam sensu articuli 78. 1647. ad denarium 1 medio gratiosi ejusdem
sub dato ll. mens is Octobris anni praeteriti 1748. reduxisset, eandemque
unius denarii taxae non alias, nisi in ipso praecise fori hebdomadalis con-
sveti die, repraesentatione nostra in contrarium facta non obstante, desum-
tionem admitteret, nec altefata caesareo-regia majestas, ut taxa illa, quam
cehalistae tempore receptionis in contubernium deponere consvevissent,
vulgo cammergeld dicta, ab iisdem exigatur, amplius indulgeret, notabili-
ter diminuti haberentur. Ac casu in eo, si in civitate hac salis depositorium
erigeretur, census florenorum 250, quem arendatores per annum prae-
stare debuissent, praescripta cassa civitatis domestica jacturam necessa-
rio pateretur, excelsae camerae regiae Hungarico-aulicae humillime
supplicamus, dignetur civitati huic, quae alioquin magnis involuta esset
debitis, in eo gratiose patrocinari, ne salis depositorium isthic, cum civitas
haec in regni pene confiniis esset et alioquin Jaurini, adeoque in vicini-
tate depositorium ejusmodi constitutum habeatur, erigatur, consequenter-
que ulterior diminutio proventuum antevertatur. Ea, qua par est, venera-
tione perseverantes, excelsae camerae regiae Hungarico-aulicae servi
humillimi:

Die 28. Maii 1749.
N. N. consul, judex etc.

Soproni városi levéltár, 1747-1750. évi Liber conceptuum 275-7.

7.
1749. július 13. Mendl Mihály morvaországi zsidó sógora, Simon Jónás
nevében azt a soproni Szent Mihály kapu előtt fekvő kertet, amelyet
Schneller Keresztély-féle csődböl kapott meg követelése fejében, a szo-
kásos szavatosság mellett 55 forintért eladja Gallus Henrik soproni

vargának.

1749. den 13. July.

Fatiret Micháel Mendl judt von Gonawalt bey Neuditschan aus Máh-
ren in nahmen seines schwagers Simon Jonas, dass er seinen vor den
Sankt Michaelis th or gelegenen garthen, so ihme lau th producirten ex-
tract aus den Gerichtsprotocoll sub dato 10. Decembris 1748. bey gericht-
lichen contentation deren Christian Schnellerischen creditoren in conten-
tationern zugefall(e)n jure perennali et perpetuo verkaufft und zu kauffen
gegeben habe dem meister Heinrich Gallus burgern und schuhmachern
alhier und seiner ehewirthin Maria Anna, wie auch deren erben und er-
besnehmer solita cum evictione umb eine summa geldes, benantlich 55 fl.

Die tax mit 13% den. ist sogleich erleget worden.

Soproni városi levéltár, 1742-1756. évi Fassionsprothocoll 34-5.
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8.

1749. augu,':;dus 10. Pozsonyváralja. A pozsonyváraljai ezűcscéli 80 forint
és 2 körmöci arany foglaló fejében megengedi Wienner Löbl Simon zsidó-

nak, hogyaszűcsipart űzhesse.

Quittung, das unss der schutzjud Simon Löwl Wienner "or den zu
führen erlaubten und veraccordirten handl mit achtzig gulden und zwey
Cremnizer ducaten leydtkauf richtig bezallet hat.

Id est 80 fl. ducat 2 Cremnizer.
Geschehen an königlichen schlossgrundt Presburg, den 10. Augusti

1749.1
Johann Gottfrid Kuntze, der zeit verordnetter zeigmeister.

Bona Frencz.
Stephanus Benedicti.

O. L. C.-29. Lad. A. Iasc, 1-21. foHo 261.
Egykorú egyszerű másolat.

1 tévesen: 1759 írva.

9.

1750. február 25. Pozsony. A m. kir. helytartótanács a király1tőh(;z írt fel-
terjesztésében feleslegesnek tartja, hogy Hirschl Mihály pozeonui zsidó
kineveztessék a zsidók prefektusává. Intézkedtek azirányban is, hogy ahol
sziikséqesnek mutatkoznék, ott a türelmi adó behajtására katonai végre-
hajtás vét essék igénybe. Arnsteiner Márkus zsidó érdekében kérik őfel-
sége közbelépését az alsó-ausztriai kormánynál, míg Wienner Löbl zsidó

ügyében már eljártak a földesuránál.

Sacratissima etc.
Secundum contenta benignissimae majestatis vestrae caesareo-regiae

resolutionis erga humillimam hebraei Posoniensis Micháelis Hirschl pro
conferendo sibi judaeorum in regno Hungariae degentiumprimatorismu-
nere supplicantis instantiam die 20-a praeteriti mensis Januarii clementer
expeditae audita commissio in negotio taxationis judaeorum ordinatahanc.
qua in demisse annexo continetur, porrexit consiIio regio locumtenentiali
relationem et hac mediante declarat tam respectu exactionis conventae
cum judaeis taxae tolerantialis, quam et remedii super gravaminibus,
quae succesive exhiberentur ponendi debite provisum esse atque adeo
supplicantem, qui apud communitates judaeorum ob complures malever-
sationes suas alioquin male audit, a petito suo removendum existimaret,
Ex rationibus proinde per praefatam commissionem adductis et vel
maxime considerato etiam eo, quod per postulatum dicti supplicantis ju-
daeos liberius taxandi occasio adaperiretur ac praeterea sane gravia do-
minis terestribus, quae majestas vestra caesareo-regia virtute benignissi-
mae resolutionis sub 16-a May anno praeterito emanatae praecauta beníg-
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nissime voluit et cornmisit, imminerent praejudieia ejusmodi judaeorum
prima tor is constitutionem, consilium quoque hoc majestatis vestrae eae-
sareo-regiae locumtenentiale regium prorsus supervacaneam ac minus
necessariam esse humillime censet.

Porro, ut restantiae in producta penes relationem consignatione dec-
laratae quo celerius deducantur, supremum majestatis vestrae caesar eo-
regiae armorum praefectum pro danda in casum ulterius morositatis mili-
tari assistentia sub hodierno requirit consilium locumtenentiale reg ium
et hoc ipsum comitatibus, quos concernit, ad noticiam datur et una simul
iisdem committitur, ut causa evitandarum militarium executionum res-
tantiariis haud dubie gravium et molestarum omnem impendant operam,
quo re sianti ae adhucdum inexolute haerentes penes assistentiam provin-
cialem ad eassam eatenus destinatam promptissime dependantur.

Caeterum cum Marcus Arnsteiner hebraeus Posoniensis ratione prae-
tensionum suarum in consanguineis suis Viennae commorantibus habita-
rum, quemadmodum exponit, pluries sollicitans super aequo et recto fi-
nale judicium hactenus se consequi nequivisse queratur. Humillimum
ejusdem supplicem praeacclusae mixtae commissionis relationi annexum
majestati vestrae caesareo-regiae finem in eum demisse repraesentat con-
silium locumtenentiale regium, dignetur regimini in Austriaco benignis-
sime committere, ut eidem supplicanti, aetate jam confecto, dum adhuc in
vivis ageret, cuive acta et facta de praetensis optime constarent, jus et jus-
ticia administretur.

Ratione demum hebraei in fund o subarcensi Posoniensi degentis et
in ultimo relationis §-pho denotati cum pellibus variis ad subducturas po-
tissimum necessariis quaestum exercentis sensu commissionali conformia
dominio terrestrali intimat consilium locumtenentiale regium. Quod se-
met etc. Datum Posonii, 25. Februarii 1750.

Micháel Sido manu propria.

o. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 226-7.
Fogalmazvány igen sok törléssel és betoldással a szövegben.

10.

1751. január 8. előtt. A tolnamegyei zsidók a megye pártfogását kérik an-
nak elérésére, hogy Baranya megyében szabadon kereskedhessenek és
így megszűnjék az a sok sérelem, aminek ki vannak téve. Ha Baranya me-
gyében nem kereskedhetnek szabadon, akkor a türelmi adójukat nem

tudják megfizetni és a megyéből el kell költözniök.

Tekéntetes nemes vármegye!

Erezvin fájdolmassan szerencsétlen nyomoruságunkat azon adóban,
melyet feölseges asszonyunknak esztendönként fizetnyi magunkat köte-
leztük és annak kifizetissére tellyesseggel elégtelene kké tétettünk, mert
dib-dáb pántlikánkol s más csökilseggekkel valo kereskédissünk falurul
falura futozasunkkal feökippen tekéntetes nemes Baronya vármegyében
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megh nem engettetik és ha törtinik valakinek közülünk azon nemes vár-
megyében mennyi, meghhurczoltatik, meghverettetik s javacskáiban
büntettetik, az mint nem régen törtint Bernárd Senkl zsidóval tekéntetes
nemes Baronya vármegyében léveö s Borsok nevü helységben, attul az
ott való biró egy végh fátyolt ellvett s nagy könyörgéssel vihette dolgát
arra, hogy két reffel azon fátyolbul s tizennégy krajczárral kiváltózhatott.
Ugyanazon zsidón a hymesházy biró vont 21 krajczárt, ismig azon zsidótul
azon nemesvármegyében leveö vörsönyi biró azon uttyábon meghlánczol-
ta és estvéligh raboskodtatván végre nagy könyörgéssére meghmaradot
55 krajczárbul állo pinzit elvonta s ugy bocsájtotta el. Nemkülönben Na-
tán nevü zsidót Györében gyalogh mentében szahy tekéntetes nemes
Baronya vármegyebeh rácz kereskedő utolérvén meghfogta, kegyetlenül
meghverte s ruhaját meghszaggatta, lova farkát is (sit venia) csokoltatván
véle. Ugy hasonloképpen Marcus Lebl és Salamon Pinkes nevü zsidokat
véményi biro Baronya vármegyében meghtartoztatta s állétván azon ne-
mes vármegye parancsolattyának, hogy hat forintra büntettessék a zsido.
Nagy könyörgések után egy pár téli kestyüt vonyván rajtok, nehezen bo-
csátotta ell és sokkal többekben is szorongattatik a zsidoság. Könyörgünk
azért a tekéntetes nemes vármegyének, meltoztassék sérelmes ügyünket
kegyelmességében vennyi és az fölséges consiliumnál elől mozdéttanyi,
mert ha tekéntetes nemes Baronya vármegyében nem liszen szabad fa-
luzva kereskednünk, adonkat megh nem kereskedhettyük s el köll oszla-
nunk, noha inkáb meghmaradnánk.

Az tekéntetes nemes vármegyenek alazatos szolgai:
tekéntetes nemes Tolna varmegyei zsidoságh.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 108.
Egykorú egyszerű másolat.

ll.

1751. január 8. Simontornya. Tolna megye T"özönségeannak érdekében,
hogya megyebeli zsidók Baranya megyében szabadon kereskedhessenek,

ismételten a m. kir. hely tartó tanács megfelelő intézkedését kéri.

Excelsum consilium regium locumtenentiale!
Domini domini nobis gratiosissimi colendissimi!

Meminisse dignabitur praelibatum excelsum consilium regium 10-
cumtenentiale, quod in anno adhuc 1749. ad instantiam judaeorum in co-
mitatu isthoc degentium super eo humillime supplicaverimus, ut quia ex
praetensivo aliquo statuto, uti fertur. inclyti comitatus de Baronya prae-
tel' tempora publica rum nundinarum in gremium ejusdem comitatus non
admittebantur, ad meliorem ipsorum subsistentiam liberum et inpertur-
batum pro omni tempore accessum adaperiri facere dignaretur. Et licet
nec dubitare conveniat, quin excelsum consilium regium locumtenentiale,
cui alioquin conservationem in publicum contribuentium summopere
cordi esse venerabundi agnoscimus, hoc in passu necessarium intimatum
ad praementionatum comitatum expediri fecerit, tantum tamen abest, ut
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extra praescriptum tempus ibidem versari, merces suas venumdare pa-
tiantur, ast potius per incolas et judices locorum fundamento praetensivi
illius statuti comitatensis in rebus et personis detinentur, mulctantur,
nonnunquam etiam verberibus excipiuntur et aliis inconvenientibus mo-
dis divexantur, prout haec omnia ex instantia eorundem nobis sub prae-
senti consessu exhibita et copialiter isthuc humillime adnexa uberius et
gratiose perci pere dignabitur idem excelsum consilium regium locumte-
nentiale, siquidem autem talismodi publicis non minus ac privatis oneri-
bus subjectos turbandi et hoc unico sustentandae vitae subsidio gaudentes
arcendi modus benignae suae majestatis sacratissimae per impositionem
taxae tollerantialis liberum utique et irrestrictum per regnum passum
clementer admittentis voluntati repugnare censeretur. Eapropter praeli-
bato excelso consilio iterato supplicamus, dignetur praeattactos quaeru-
lantes asimilibus excessibus immunes et omnino indemnes conservare ac
ulteriori eorundem permansioni gratiose consulere. Qui caeterum gratiis
devoti omni veneratione perseveramus.

Excelsi consilii regii locumtenentialis servi humillimi obsequentis-
simi:

Datum egenerali congregatione nostra die 8-a mensis Januarii anno
1751. in oppido Simontornya continuative celebrata.

universitas comitatus Tolnensis.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 109-110.
lvrétú papiros, melynek víajegye mindkét oldalában: liliom, előlaporr ezzel a

Ieljegyzéssel : praesentata 29. Januarii 1751., t-a Februarii relata.

12.

1751. május 3. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság a m. kir. hely-
tartótanácsnál a stomfai és a malackai zsidók érdekében, akik sokallják a
rájuk kivetett évi 800 forint türelmi adót, azt javasolja, hogyamegye vé-
leményét kérjék ki, hogy miként lehetne rajtuk segíteni. Mivel Baranya
megye továbbra sem engedi meg a tolnamegyei zsidók szabad kereskedé-
sét, ebben az ügyben a királynőhöz kellene fordulni, hogy ő intézkedjék,
míg az ungmegyei zsidók által sokallt türelmi adója csak a legközelebbi
megállapításkor reruieztessék, Wienner Löbl pozsonyváraljai zsidó szűcs-
nek pedig legalább a vásárok idején való szabad kereskedése biztosítassék

addig is, míg ebben a kérdésben a királynő dönteni fog.

Excelsi consilii regii locumtenentialis servi humillimi obsequentis-
Domini domini gratiosissimi colendissimi!

Judaei in dominiis Stompha et Malacska comitatui Posoniensi adja-
centibus degentes penes isthic cum suo accessorio readnexam instantiam
querulose exponunt, ordinarüs partim publicis sive contributionalibus,
partim dominalibus oneribus ita praegravatos esse, ut deponendae taxae
tolerantiali sibi in annuis 800 florenis adrepartitae vel ex eo etiam minus
sufficiant, siquidem nonnulli illorum, qui ex Moravia oriundi Stomphae
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sumptis uxoribus consedissent, etiamnum ad catastrum contributionalis
Moravicalis attraherentur ac ibidem praestanda praestare obligarentur,
humillime instando, ut iisdem praeviis ex causis notabilis pars de sibi im-
positae taxae tolerantialis obvenientia remittatur et relaxatur,

Circa quam querelam et respective supplicatam impositae taxae tole-
rantialis saltem pro parte applicidandam remmissionem opinaretur mixta
haec commissio, prius comitatum Posoniensem medio rescripti per excel-
sum locumtenentiale consilium expediendi super eo audiendum esse, num
et in quantum querulosa judaeorum expositio veritate nitatur ? Cui Hem
judaeorum communitati in comitatu Posoniensi commoranti qua faculta-
tibus et mediis magis provisae, si expositum gravamen subsistere compe-
riretur, relaxari petita pars ad repartienda foret? Obtenta desuper infor-
matione et responso commissio haec mixta in eo ulteriorem sensum ada-
periet, quantum huic querulanti communitati remittendum vicissim aliis
judaeorum in repetito comitatu Posoniensi commorantium communitati-
bus servata proportione addendum foret? Gravamine circa onera, quae ad
marchionatum Moraviae praestare obligarentur, per suam sacratissimam
majestatem juxta aliam commissionaliter depromptam opinionem tol-
lendo.

Inhaeret Baranyensis comitatus sub A. priori suae sub 7-ma Julii
retroacti anni factae repraesentationi instando, ne judaeos in gremium
sui admittere cogatur, ubi ab adverso judaei in comitatu Tolnensi comm0-
rantes eorum admissionem fine exercendi quaestus sub B. denuo suppli-
carent, eosdemque comitatus Tolnensis sub C. secundaret. Ex quo interim
antelato comitatu Baranyensi per praelibatum excelsum consilium 10-
cumtenentiale sub 22-da Junii et interum sub 27-ma Julii anni praeteriti
mediante rescripto commissum extitisset, ut quaestus promiscue et sine
quapiam sive nundinalium sive aliorum temporum differentia judaeis e
vicino comitatu eo excurrentibus amplius non difficultetur, ideo similis
binis jam vicibus antelato comitatui Baranyensi intimatae in praesens
vero minus effectuatae ordinationis renitentiam suae sacratissimae majes-
tati pro ferenda medela repraesentandam esse opinaretur ordinata haec
commissio mixta, ne secus quaerelas antelatorum judaeorum, qui impe-
dito libero quaestu, hoc quippe beneficio ut plurimum suffulti, solvenda
solvere amplius non poterunt, cum molestia instantiarum dicasterialium
reiterari, alios judaeos semet exemplificare ac tandem ipsum systema
taxae tolerantialis in annuis 20 000 florenis excisum cum aerarii regii dis-
pendio alterarieveniat.

Comitatus Unghvariensis penes isthic cum suo aceesserio advoluta
repraesentatione sub D. judaeos in gremio sui existentes semet taxa tole-
rantiali ultra vires et facultates taxatos esse querulantes pro alleviamine
recommendat. Cui rescribendum existimaretur ante effluxum triennii,
pro quo videlicet taxa tolerantialis respectu judaeorum in regno Hunga-
riae commorantium pro hic et nunc in annuis 20 mille florenis determi-
nata habetur, de praesenti nihil immutari posse, adeoque primum finito
triennio semet rationibus et motivis, quibus praetensum instantium ju-
daeorum praegravium in alias aeque judaeorum communitates magis ha-
bentes transderivari quiret, insiniundum esse.
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Recurrit denuo penes advolutam instantiam subarcensis judaeus Lö-
wel Wienner in eo querulando, quod ex inhibitione hujatum pellionum
nec pro nobilitate ex pellibus quidpiam conficere, sed neque cum manu-
facturis pelliceis etiam tempore nundinarum quaestum exercere ausit.

Pro tollendo hoc impedimento praedefunctus regni palatinus binis
vicibus requisitus quidem extitit, quia tamen nulla medela subsecuta fuis-
set, ideo recurrenti judaeo liber quaestus saltem tempore nundinarum
mediante prepraesentatione a sua sacratissima majestate procurandus
existimaretur. Quibus in reliquo omni veneratione et obsequio perrna-
nemus.

Ejusdem eccelsi regii locumtenentialis consilii Hungarici humillimi
obsequentissimi et obligatissimi servi in negotio júdaieae taxae toleran-
tialis per suam majestatem ordinati commissarii:

Josephus liber baro de Reva manu propria.
Georgius Fabiankovich manu propria.

Carolus Ludovicus Konkel manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excelsum reg ium locumtenentiale consilium Hungaricum,
dominos dominos gratiosissimos colendissimos obsequiosa relatio mixtae
commissionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam sacratissi-
mam majestatem ordinatae cum annexis.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 259-262.
Eredeti példány 4 ívnyi papíron, előlap on ezzel a feljegyzéssel: praesentata 3.

May 1751., eadem relata.

13.

1751. május 3. A m. kir. hely tartó tanács a zsidók ügyével foglalkozó ve-
gyes bizottság javaslatait felterjesztvén a királynőhöz, mivel a stomfai és
az ungvári zsidók ügyében már intézkedtek, csupán azirányban kérik el-
határozását, hogy Baranya megyében a zsidók szabad kereskedése és

Wienner Löbl zsidó szűcs iparának űzése biztosítassék.

Sacratissima etc.
Ex perdemisse adnexa relatione commissionis mixtae in negotio

taxae tolerantialis júdaieae ordinatae majestas vestra caesareo-regia ube-
rius benigne informari dignabitur qualemnam eadem in diversis ad rem
suam pertinentibus occurentiis opinionem exhibuerit. Cui siquidem con-
silii istius locumtenentialis regii votum semet conformaret atque adeo tam
respectu judaeorum in comitatu Posoniensi, quam Ungvariensi degentium
conformia jam disposuisset, hinc in eo solum majestatis vestrae benignam
resolutionem humillime exorat, ne videlicet per Baranylensem comita-
tum judaeis in Tolnensi comitatu degentibus liber quaestus, uti et subar-
censi judaeo Lewel Wienner pellium et pellicearum manufacturarum
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distractio per pelliones subarcenses aut hujates ultro impediatur. Datum
3. May anno 1751.

Franciscus Herlein manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 263.
Fogalmazvány a szövegben több törléssei és betoldással.

14.

1751. május 18. Ferenc római császár megparancsolja a m. kir. hely tartó-
tanácsnak, hogy Wienner Löbl pozsonyváraljai zsidó szűcsnek a vásáro-

kon való szabad kereskedését mindenkivel szemben védje meg.

Franciscus dei gratia electus Romanorum imperator, semper Augus-
tus ac Germaniae, Hierosolymorumque rex, qua corregens.

Reverendi, spectabiles ac magnifici, magnifici item et egregii! De-
missam consilii istius regii locumtenentialis in negotio taxae tolerantialis
judaeorum ac inter alia etiam quoad judaeum subarcensem Lewel Vien-
ner nuncupatum in distractione pellium et pellicearum manufacturarum
per subarcenses pelliones impeditum die 3-a praeteriti mensis submissam
benigne accepimus. Quoniam vero memoratus judaeus conformiter etiam
ad opinionem mixtae commissionis eatenus ordinatae per consilium quo-
que hoc regium locumtenentiale approbatam in distractione pellium et
pellicearum manufacturarum in publicis nundinis, quae virtute etiam
eatenus concessi ben igni privilegii unicuique liberae esse debent, insti-
tuenda arceri nullatenus possit. ,

Hinc consilio isti regio locumtenentiali hisce benigne rescribentes
clementer committimus et mandamus, quantenns suo loco eas efficaces
instituere noverit dispositiones, ne praefatus judaeus Lewel Vienner
occasione publicarum nundinarum in distractione pellium et manufac-
turarum suarum seu per pelliones subarcenses sive alios quoscunque ulla-
tenus impediatur. Cui in reliquo gratia et clementia nostra caesareo-
regia benigne, jugíterque propensi manemus. Datum in arce regia Poso-
niensi, die decima octava mensis May anno domini millesimo septingente-
simo quiquagesimo primo.

Franciscus manu propria.
Comes Leopoldus de Nadasd manu propria.

Andreas Moricz manu propria.

Kívül: Reverendis, spectabilibus ac magnificis, magnificis item et
egregiis N. N. praesidi et consaliariis consilii regii locumtenentialis Hun-
garici ex officio.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 228-9.
lvrétű papiros, malynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs, míg a

másik oldalon: arabeszk, zárlatán födött kir. titkos pecséttel, bévül az aláírások alatt
a jobb als6 sarokban: M(oricz) betűvel, az előlapon pedig e feljegyzésekkel : praesen-
tata 20. Maji 1751., 21-a ejusdem relata.
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15.

1751. május 21. A m. kir. hely tartó tanács Pozsony megyének és Pozsony
városának meghagyja, hogy Wíenner Löbl pozsonyváraljai zsidó szűcs-
nek szabad kereskedését a vásárok alkalmával királyi íntézkedésre bizto-

sítsák.

Comitatui Posoniensi.
Relata existente suae majestati caesareo-regiae querimonia, quam

subarcensis judaeus Level Vienner in distractione pellium et pellicearum
manufacturarum in obversum priorum consilii huj us regii eatenus apud
dominium terrestrale factarum ordinationum per subarcenses pelliones
in publicis etiam nundinis impeditus, eatenus posuit, altefata sua majestas
habita benigna reflexione privilegii, vi cujus nundinae universis liberae
esse debent, disponi jussit, ne querulanti praemisso in merito per quem-
piam impedimentum ponatur. .

Ad hujus proinde benignae resolutionis effectum noverint prae titu-
latae dominationes vestrae medio domini subarcensis opportuna ordinare
et de effectu consilium istud locumtenentiale regium informare. Datum
21. May 1751.

Franciscus Herlein manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 230.
Fogalmazvány elég sok javítással és betoldással a szövegben.
Mutatis mutandis teljesen azonos szövegű intimatum ment a pozsonyi városi

tanácshoz is. Az eltérés lényege ez: noverit civitatis hujus magistra tus apud hujatum
pellionem ceham ... etc.

Ezt az intimatumot Pozsony megye 1751. aug. 18-án Szempcen megtartott köz-
gyűlésében hirdette ki (Uo. folio 257-8.).

16.

1751. július 28. előtt. Wienner Löbl Simon pozsonyváraljai zsidó szűcs a
m. kir. hely tartó tanács intézkedését kéri abban az irányban, hogy Győ-
rött, Komáromban, Sopronban, Pesten, Vácon és Modoron a vásárok al-
kalmával szűcsárúját nagyban és kicsinyben minden akadály nélkül el..

adhassa.

Hochlöbliche, höchstpreisswürdigste kayserlich-königliche Huriga-
rische statthaltterey etc.!

Ihro excellenzien, gnadigst-bochgebiettende herrn herrn!

Obzwar von ihro kayserlich-königlichen mayestat die allerhöchste
gnade und freyheit erhalten mit aller kürschner waar, so ich auch selb-
sten verferttigen mag, sowohl hier, alss in gantz Hungarn auf denen
marckten frey zu handlen und zu verkauffen, so wollen jedennoch mich
ein und andere stadte, besonders Raab, Commorn, Oedenburg und Pest
diese freyheit zu exercieren hinderen. Befinde mich demnach bemüssiget
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euer excellenzien und gnaden gehorsamst anzuflehen, damit diesen dero
gnadigster befehl ertheilet werde, auf dass ohne aller hindernuss ich den
kayserlich-königlichen freyheit gemass meine kürschner waare zur
marckzeit frey verkauffen dörffe. Solehemnach gelanget an euer excel-
lenzien und gnaden mein unterhanígst gehorsamstes bitten, hochdieselbte
geruhen obberührten stadten, alss benanntlichen Raab, Coomorn, Oeden-
burg, Waczen, Modern! und Pest mitte1st dero gnadigsten befehls meíne
erhaltene freyheit gnadígst zu intírniren und denenselben anzubefeh-
len, dass sie mich zur marektzeit ohne hinderung meine kürschner waar
sowohl klein, alss gross verkauffen lassen sollen. Der ich mich zu meiner
bittgewahr gehorsamst empfehle und ersterbe.

Euer excellenzien und gnaden unterthanigst gehorsamster:
Simon Löbl Wiener allhiesiger schutzjud.

Kívül: An eine hochlöbliche höchstpreysswürdigste kayserlich-kö-
nigliche Hungarische statthaltterey etc. unterthanigst gehorsamstes bit-
ten Simon Löbl Wieners schutzjuden allhier, prout intus.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 231-2.
lvrétű papi ros vízjegy nélkül, előlapon e feljegyzésekkel: 1., praesentata 28. July

1751., 2., 5-a Augusti 1751. re/ata.

1Waczen, Modern utólagos betoldás!

17.

1751. augusztus 5. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács annak érdekében,
hogy Wienner Löbl Simon pozsonyváraljai zsidó szűcs az országos vásárok
alkalmával mindenféle szűcsáruját zavartalanul árusfthassa, parancsot
intéz Gyár, Komárom, Sopron, Pest és Modor városok tanácsai hoz, Vác
esetében pedig Pest megye hatóságához.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folío 233.
Fogalmazvány néhány javítással és betoldás sal a szövegben.
Sopron városához intézett intimatum szövegét már közöltük a MZSO. XIII. 355.

sorszáma alatt.

18.

1751. augusztus 12. Pozsony melletti tábor. Sartory Ernő ezredes elismeri,
hogy Polák Nahan zsidónak 229 forinttal tartozik, amely összeget a követ-

kező szeptember és október hónapokban fogja megfizetni.

Quittung.
Vermög des schneidermeister Rulands anweisung verbleibe dem ju-

den Nahan Polak zweyhundert zwaintzigneun gulden richtig und paar
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schuldig, welche summa in monath September und October 1751. auszu-
zallen mich verbinde. Uhrkund dessen meine förtigung. Signatum laager
bey Prespurg, den 12. Augusti 1751.

Id est fl. 229 - kr.
Ernst von Sartori obrist.

Den 13. December 1751. hierauf bezahlt 100 fl.
Sartori obrist.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Sártori családnévnél Tomi 2-di nr. 12-0
jelzésű iratcsomóban.

Megfakult papiroscédula, az aláírás mellett vörös viaszba nyomott ovális alakú
homályos gyűrűspecséttel.

Hátlapján az alábbi egykorú eredeti feljegyzések találhatók: 1.,
Anno 1753. den 17. January ist gegenwar-tiger schuldschein de dato 12.
Augusti 1751.per 129 fl. capital-rest pro parte Nahan Polak judens wider
titulierten herr obristen von Sartory ad mentem articuli 107. 1723.vorge-
mercket worden. Datum Oedenburg ex senatu, die et anno, quibus supra.

Subscripsit in fidem Christian Joseph Ernst stadtschreiber alda manu
propria.

2., fl. 229. mellette héber írással.

19.

1751. november 12. A zsidók ügyével megbízott vegyes bizottság g1·Ó.f
Pálffy Pál Károly földesúrnak ellenvetéseit, amelyeket Wienne1' Löbl
zsidó szűcsnek a vásárokon való szabad kereskedése ellen felhozott, tart-
hatatlanoknak jelenti ki és mert azzal is fenyegetőzött, hogy birtokáról el-
űzi, ha nem martui nyugton, ez okból azt javasolja a m. kir. hely tartó ta-
nácsnak, hogya lcirálynő vegye a zsidót királyi pártfogásába és a már egy-
szer megadott szabad kereskedése érdekében adjon ki szigorú parancsot.

Excelsium regium locumtenentiale consilium!
Domini domini gratiosissimi colendissimi!

Erga excelsi istius locumtenentialis consilii repraesentationem dig-
nata fuit sua majestas sacratissima sub 18-va May currentis anni clemen-
ter resolvere, ut suo loco efficaces instuantur dispositiones, ne judaeus
subarcensis Löwel Vienner nunc upatus in distractione pellium et pelli-
ceanum manufacturarum in public is nundinis, quae virtute etiam eatenus
concessi benigni privilegii unicuique liberae esse debent, seu per pelliones
subarcenses sive alios quoscunque ullatenus impediatur.

Ad exigentiam huj us benignae resolutionis intimaverat quidem prae-
libatum consilium locumtenentiale adhuc sub 21-ma May hujus anni tum
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comitatui Posoniensi, cum et eivitati huieee, ne praefato judaeo Lőwel
Vienner quodpiam impedimentum quod distractionem pellium et pellieea-
num manufacturarum tempore publicarum nundinarum ponatur.

Quales interim per praefati comitatus Posoniensis supremum comi-
tem, qua subareensium dominum terrestrem, excellentissimum dominum
comitem Paulum Carolum Palffy in obversum addueantur difficultates
et reflexiones ejusdem isthic cum suis accessoriis sub A., B. et C. specie
advolutum antelato comitatui datum responsum, pluribus explanat.

Assumpsit difficultates reflexiones easdem mixta haec commissio,
adinvenitque Illas sequentibus ex rationibus locum habere minus posse,
videlicet:

l-mo siquidem publicae nundinae juxta praecitatam benignam reso-
lutionem et etiam ex sua natu ra omnibus liberae esse debeant, quod gene-
rale privilegium, dum exteris quoque quaestoribus a cujuscunque generis
cehis hujatibus in dubium et difficultatem non assumeretur, tanto minus

2-do a pellionibus subareensibus, qui privilegium suum cehale, iis
pro regulamento et reeto dumtaxat ordine intra se servando, clemen ter
concessum, per eidem obversum cum dicto judaeo initum contractum via-
lantes et formalern quaestum exercentes penes idem non conservari, ut
potius ab eodem privari mererentur, respectu illorum, qui onera publica
et etiam terrestralia concurrere debent, prout judaeus Lőwel Vienner est,
controverti poterit.

3-tio si easu tali judaeo huic aut alteri quaestus, a quo tamen victi-
tare et praestanda praestare necessum habet, difficilis redderetur, quali-
ter in simili tragenti eluctari ac praeterea etiam taxam tolerantialem
praestare possit? aeque ex parte ordinatae hujus mixtae commissionis non
videri.

4-to cum praeterea et id allegaretur, Christianos quaestores per ejus-
modi judaeo Vienner admissum quaestus exercitium damnifieari oppor-
tere, interim autem simile motivum vel ex eo non subsisteret. siquidem
talismodi quaerela dumtaxat pro particulari consideratur.

Quapropter ordinata haec mixta commissio ejus esset obsequiosae
opinionis, quatenus excelsum locumtenentiale consilium Hungaricum
eausam hane suae majestati sacratissimae pro ponendo remedio efficaciter
et eo fine repraesentare dignetur, ne idem judaeus tam ex virtute benigni
induIti caesareo-regii, quam ex natura nundinarum ipsarum in publicis
nundinis a quaestu pellium et manufactur is turbetur et siquidem ex res-
ponso titulati domini terrestris subarcensis appareret, quod eidem judaeo,
nisi a justo hoc licet petito suo recesserit, etiam eliminationem minitetur,
ideo, ne casum in illum taxa tolerantialis imminuatur et exempla, conse-
quentiaeque periculosae praecaveantur, ut eundem sua majestas sacratis-
sima sub protectionem suam clementer recipere, dominoque terrestri be-
nigne praecipere dignetur, ne idem judaeus contra teneres benignae re-
giae jam impertitae resolutionis per subarcenses aut alios quosvis turbe-
tur aut ob factum ad suam majestatem recursum censuram quampiam aut
poenam incurrat. Quibus omni honoris et venerationis cultu persistimus.

Ejusdem excelsi regii locumtenentialis consilii Hungarici humillimi
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obsequentissimi et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae toleran-
tialis per suam majestatem ordinati commissarii:

Josephus liber baro de Reva manu propria.
Georgius Fabiankovich manu propria.

Carolus Ludovicus Konkel manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excelsum regium locumtenentiale consilium Hungaricum,
dominos dominos gratiossisimos colendissimos obsequiosa relatio mixtae
comissionis in negotio taxae tolerantialis judaeicae per suam majestatem
sacratissimam ordinatae cum annexo quod judaeum subarcensem Level
Viener exhibita etc.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 234-6.
6 oldalból álló eredeti jelentés, előlapon e feljegyzéssel: praesentata 12. Novemb-

ris 1751.,eadem et relata.
Az A., B. és C. jelzésű mellékIetek hiányzanak.

20.

1751. november 12. A m. kir. hely tartó tanács azt kéri a királynőtől, hogy
Wienner Löbl zsidó szűcsöt vegye királyi védelmébe és a vásárokon való

szabad kereskedése érdekében ismételten szigorú parancsot adjon ki.

Sacratissima.
In obsequium benigni majestatis vestrae mandati 18. May anni huj us

emanati consilium hoc locumtenentiale regium eas instituit dispositiones,
ne judaeus Level Vienner occasione publicarum nundinarum a distrac-
tione pellium et manufacturarum suarum ullatenus impediatur, quae con-
formis benignis majestatis vestrae jussis dispositio postquam medio comi-
tatus Posoniensis plagae subarcensis domino terrestri innotuisset, idem in
oppositum diversas difficultates scripto comitatui exhibuit per hunc ei-
dem huic consilio repraesentatas.

Quas intuitu conformiter depromptae desuper commissionis in nego-
tio taxae tolerantialis judaicae ordinatae isthic perdemisse adnexae opi-
nioni consilium istud locumtenentiale regium praeexpositae resolutioni
non attenti dominii subarcensis replica publico et communi nundinali
quaestui praejudiciosa ulterius quoque insistendum, dominumque ter-
restrem plagae subarcensis, ne judaeo Lőbel Vienner alioquin, uti consilio
huic refertur, in subarcensi curia, adeoque praeterquam, quod protectio-
nem dominalem respiciat, extra jurisdictionem attacti domnii degenti
occasione nundinarum in quaestu pellium et manufacturarum suarum
per quoscunque impedimentum ponatur, ad effectum inhibendum esse
humillime censeret. Queis etc. Datum 12. Novembris 1751.

Franciscus Herlain manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 237.
Fogalmazvány a szövegben sok betoldással és javítással.
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21

1751. november 26. Bécs. Mária Terézia királynő meghagyja a m. kir.
hely tartó tanácsnak, hogy Wienner Löbl zsidó szűcsöt a vásárokon való
szabad kereskedésébere nemcsak jöldesura, hanem mindenki más ellené-

ben is erélyesen védje meg.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatríx, ac Hungariae, Bo-
hemiae, Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae etc. regina, archidux Austriae
etc.

Reverendi, spectabiles ac magnifici, magnifice item et egregri fideles
nobis dilecti! Intuitu reflexionum et difficultatum, quas comes Paulus Ca-
rolus Pálffy, qua plagae Posoniensis subarcensis dominus terrestris, ele-
mentissimae resolutioni nostrae ratione admittendae judaeo Level Vien-
ner occasione publicarum nundinarum pellium et manufacturarum sua-
rum distractionis sub 18-a praeteriti mensis May fidelitatibus vestris inti-
matae opposuit, ulteriorem quoque demissam fidelitatum vestrarum sub
12-a mensis labentis ad nos datam relationem benigne percepimus. In qua
depromptum earundem votum ex allegata publici ratione, qua omnibus
quaestoribus et quibusvis institoribus nundinae publicae liberae esse de-
bent, clementer approbantes benigne hisce iisdem rescribendum esse du-
ximus, quatenus eundem judaeum conformiter praemissae resolutioni
nostrae in libera pellium et manufacturarum suarum occasione publica-
rum mundinarum distractione manutenere ac una ne idem judaeus prop-
ter factum eatenus ad nos humillimum recursum aut ex praemissa distrac-
tionis per dominum suum terrestrem turbetur aut molestetur, efficaciter
disponere noverint. Quibus in reliquo gratia et clementia nostra caesareo-
regia benigne ac jugiter prospense manemus. Datum in archiducali civi-
tate nostra Vienna Austriae, die vigesima sexta mensis Novembris anno
domini millesimo septingentesimo quinquagesimo primo.

Maria Theresia manu propria.
comes Leopoldus de Nadasd manu propria.

Bernardus Koncsek manu propria.

Kívül: Reverendis, spectabilibus ac magnificis, magnifico item et eg-
regiis N. N. praesidi et consiliariis consilii nostri regii locumtenentialis
Hungarící, fidelibus nobis dilectis Posonii ex officio.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 238-9.
Ivrétű papiros: melynek vízjegye: nyolcágú csillag alatt körben horgony, zárla-

tán födött kir. titkos pecséttel, előlapon ezzel a feljegyzéssel : praesentata 1. Decembris
1751., 2-a relata.
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22.

1751. december 2. A m. kir. hely tartó tanács Pozsony megyének megparan-
csolja, közölje sürgősen gróf Pálffy Pál Károly földesúrral, hogy királyi
le irat alapján Wienner Löbl zsidó szűcsöt a vásárokon való szabad keres-

kedelmében ne merészelje megakadályozni.

Posoniensi comitatui.
Intuitu reflexionum et difficultatum per excellentissimum dominum

comitem Pauium Carolum Palffy, qua plagae Posoniensis subarcensis do-
minum terrestrem, clementissimae resolutioní regiae de admittenda ju-
daeo Level Vienner occasione publicarum nundinarum pellium et manu-
facturarum suarum distractione die 21-a May anni elabentis praetitulatis
dominationibus vestris intimatae, oppositis, quas eaedem dominationes
vestrae sub dato diei 16-ae Septembris anni currentis consilio isti regio
locumtenentiali submiserant, abinde suae majestati sacratissimae humil-
lime repraesentatarum eadem sua majestas sacratissima sub 26. proxime
transacti mensis Novembris benigne rescribere dignata est, ut consilium
hoc regium locumtenentiale ex ratione publici, qua omnibus quaestoribus
et quibusvis institoribus nundinae publicae liberae esse debent, supra-
fatum, judaeum conformiter praecitatae resolutioni manuteneat ac una,
ne idem judaeus propter factum eatenus ad suam majestatem sacratissi-
mam humillimum recursum aut ex praemissa distractionis causa per prae-
nominatum dominum suum terrestrem turbetur aut molestetur, efficaci-
ter disponat.

Quocirca titulatae dominationes vestrae hane quoque benignam reso-
lutionem caesareo-regiam praelibato domino comiti plagae subarcensis
domino terrestri ad illius effectum illico notam reddere, neve eidem quo-
quo modo contraveniatur, debi te invigilare noverint. Datum ex consilio
die 2. Decembris anno 1751.

Josephus Timon manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 240-l.
Fogalmazvány két törléssel és egy betoldással a szövegben.
Ezt az intimatumot Pozsony rnegye 1751.dec. 22. és 23. napjain Pozsonyban meg-

tartott közgyűlésében hirdette ki (Uo. folio 258.).

23.

1751. december 14. előtt. A herceg Eszterházy uradalom Sopron ~megye
közgyűlése előtt tiltakozik amiatt, hogy amikor a védelmük alatt álló öt
sopronmegyei zsidó hitközségnek 1950 forint türelmi adót kell fizetni,
ugyanakkor a megye házi pénztára számára további 1000 forint adót hajt-

son be rajtuk, mert ennek megfizetésére már képtelenek.

Remonstratio et contradictio intuitu taxationis judaeorum in bonis
celsissimi principatus commorantium per deputationem inclyti comitatus
Soproniensis diebus 6-a et 7-a recentur evoluti mensis Novembris hic ~n
Nemeskér celebratam determinatae.
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Inclyta universitas! Memorata inclyt a deputatio inter reliquas deter-
minationes suas etiam judaeos non obstante eo, quod tolerantialem taxam
solvant, ac etiam in medium communitatum Christianarum aliunde con-
tribuant, insuper pro cassae domestieae necessitatibus taxandos censuit.
Taxationem istam fundamento cujusdam jam ante aliquot annos peractae
in 1000 florenis annuatim pendendis stabilivit et in quinque communita-
tes judaicas secundum plus et minus distribuendo idipsum etiam in pro-
thocollo inseruit. Verum quod ejusmodi taxatio tum quia celsissimae do-
mui praejudiciosa esset, tum aliis de causis subsistere non possit, dernon-
stratur sequentibus:

Primo mentionatae quinque communitates judaicae ad tolerantialem
in regno commorantium judaeorum massam annuatim conferunt 1950 fl.
et hoc quidem pro modernis circumstantiis, dum nimirum eadem toleran-
tialis judaeorum contributio a 30000 ad 20 mille florenos per triennium
restricta est. Deinde omnes hae communi ta tes in medium locorum, ubi
commorantur, ad militare quoque quantum notabiliter contribuunt, imo
supra haec omnia extrarieis quoque locis, ad quae divertunt, prouti esset
Sopronium, graves solutiones facere debent. Ac praeter id, quod domi-
nales etiam census solvere, quod ad pauperum intra sese habitam eassam
concurrere, quod multifarias alias extraordinarias dacias singulis fere
annis supportare cogantur. Utique etiam suam, numerosarumque prolium
suarum vitam pure pute parato non arantes, opificiaque non exercentes
sustentare necessitantur. Quae omnia, si cum moderna quoque 1000 flore-
norum imposita in unum contrahantur, tantam profecto summan effient,
quantam ab hac misera gente supportari omnino impossibile sit. Et ex hac
impossibilitatis ratione manifestum est.

Secundo, quod si eadem nova imposita stare deberet, eandem celsissi-
mus princeps ipsemet persolvere cogeretur, nam judaeis ad persolvendum
omnino insufficientibus utique tantumdem ex censibus dominalibus dece-
dere deberet, quod tamen juribus dominalibus, nobilitarique praerogatí-
vae non tantum praejudiciosum, sed etiam nimis damnosum esset. Deinde.

Tertio, quod judaei in medium communitatum Christianarum solvunt,
illud per eosdem ab omnibus eorum facultatibus et ab omni perci pi possi-
bili lucro solvitur. Nihil igitur penes eos reliquum esset, quod hactenus
liberum fuisset et nunc juste quapiam nova imposita affici quiret. Et
aliunde

Quarto siquidem celsissimus principatus excisas portiones habeat,
quidquid contributionis facilitationem intra ambitum territoriorum suo-
rum juvare potest, id omne solis ejusdem subditis in emolumentum cadere
deberet, quapropter ex parte celsissimi principatus coram inclyta univer-
sitate saepius memoratae judaeorum taxationi, si fors et inclytus comi-
tatus ad eandem approbandam inclinaret, in forma solennis protestationis
contradicitur cum ea declaratione, quod cum celsissimus principatus ex-
cisas pro suis dominlis portas habeat, usquedum eaedem duraverint, nul-
las impositas ad eadem dorninía acceptare possit.

Perleetum per Joseohum Pászthory inclyti comitatus Sopronierisis
supremum judicem nobilium manu propria anno 1751 die 14-a mensis
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Decembris in possessione Nemeskér sub generali congregatione comitatus
Soproniensis peracta.

Notarius comitatus manu propria.

Soproni megyei levéltár, Acta iuridica, Eszterházy címszónál tomí 2-di fasc.
8. nr. 239.

24.

1751. december 22. Pozsony. Pozsony megye közönsége jelenti a m. kir.
hely tartó tanácsnak, hogy Wienner Löbl zsidó szűcs érdekében kiadott szi-
gorú kir. parancsot gróf Pálffy Pál Károly földesúr tudomására hozták.

Excelsum consilium locumtenentiale reg ium !
Domini domini benignissime gratiosissimi colendissimi!

Gratiosas excelsi consilii locumtenentialis regii dispositiones vi ele-
mentissimi mandati regii de dato diei 2-dae mensis Decembris anno 1751\.
in eo, ut judaeus Level Vienner occasione publicarum nundinarum in
pellium et manufacturarum suarum distractione per terrestralem suum
dominum non turbetur, nobis intimatas sub moderna generali congrega-
tione nostra publicatas et excellentissimo ac illustrissimo domino comiti
Carolo Paulo Pálffy, qua plagae subarcensis, adeoque et praefati queru-
lantis haebraei terrestri domino pro observatione per communicationem
praescripti gratiosi intimati insinuatas esse humillime referirnus ac in so-
lita veneratione persistimus.

Excelsi consilii locumtenentialis regii humillimi obligatissimi servi:
universitas comitatus Posoniensis.

Datum ex generali congregatione nostra die 22-ae mensis Decembris
1751.Posonii celebrata.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folia 242-3.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: címerpaizs, felette mantuai

kereszttel és efelett ismét szíva lak ú kereszt, míg a másik oldalon: 1". M. L. D. betűkkel,
az előlapon pedig e feljegyzéssel: praesentata 5. Januarii 1752.,7-a relata.

A boríték a pecséttel együtt hiányzik.
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25.

1752. április 25. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság azt ja-
vasolja a m. kir. helytartótanácsnak, hogy Trencsén városának megha-
gyassék, hogy a zsidóknak kereskedését az eddig szokásos keretek között
továbbra is engedélyezzék, azoktól a zsidóktól pedig, akik a türelmi adó
megfizetése nélkül elköltöztek Nyitra, Arva és Turóc megyékbe, e megyék
alispánjai azt hajtsák be, végül Moson. megye az oroszvári zsidókat figyel-
meztesse, hogy a türelmi adók behajtását célzó intézkedéseket komolyan

vegyék.

Excelsum regium locumtenentiale consilium Hungaricum!
Domini domini gratiasissimi colendissimi!

Ad querimonias judaeorum in comitatu Trenchiniensi degentium
contra liberam, regiamque civitatem Trenchiniensem in eo motas, quasi
civitas eadem illos ab omni in civitate exercendo quaestu contra praehabi-
tum usum inhiberet, dignabatur praelibatum excelsum locumtenentiale
consilium attactam civitatem sub 21-a Februarii exaudire. Ex quo interim
libera regiaque civitas illa virtute annexae replicae suae. sub. A. querulan-
tibus judaeis quaestum non indiscriminatim, sed tantum praeemptionem
pellium qua publica bona perniciosam difficultaret, censeret ob id obse-
quiasa haec commissio mixta, antelatae civitati rescribendum esse, qua-
tenus judaeis illis quaestum cum illis rebus et mercibus, cum quibus vel
ex recepto usu vel ex concessione magistratuali eundem hactenus exer-
euere, libere vel ex eo deinceps admittat, cum, qui a prima manu seu pro
manufactura seu alioquin merces comparare vult, per ejusmodi quaestum
velut ad emptionem non adstrictus, minime impediatur aut gravetur. Et
siquidem judaei illi etiam in eo se aggravatos esse querularentur, quod
in annexa specifieatione connotati judaei ex comitatu Trenchiniensi in co-
mitatus Nitriensem, Arvensem et Thuroczensem semet translocaverint,
onus adrepartitae taxae tolerantíalis autem post se reliquerint, hinc cum
super simili expositione antelati comitatus moniti jam sint, ubi querulan-
tes judaei apud vicecomites illorum comitatuum, quo se unus et alter
transtulisse exponitur, insinuaverint, medelam, quoad taxae tolerantialis
post se relictae incassationem opinione mixtae hujus commissionis promp-
tam habituri sunt.

Exponunt praeterea judaei in oppido Raika sub B., quod taxam tole-
rantialem a judaeis in comitatu Mossoniensi comorantibus sub diversis
poenis et inhibitionibus incassarc necessitati fuerint. Cujusmodi inhibi-
tionibus cum Oroszvarienses judaei contraveniant et in deponenda taxa
tolerantiali morosis, poenaeque subjectis judaeis victualia administrent,
eosdemque ad scholas et sepulturam admittant, taliterque media compul-
siva, quibus hactenus taxa tolerantialis a nonnullis morosis judaeis incas-
sari debuit, eluderentur, eapropter censeret anteláta commissio mixta per
excelsum locumtenentiale consilium comitatui Mossoniensi comittendum
fore, quo comitatus ille ejusmodi per collectores judaeos dispositis inhibi-
tionibus, qua compulsi vis mediis insistere, eatenus opportuna suis in locis
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ordinare, adeoque Oroszvarienses judaeos ad observandas praevio modo
dispositas inhibitiones severius adstringi facere connitatur. Quibus omni
honoris et venerationis cultu persistimus.

Ejusdem excelsi regii locumtenentialis consilii Hungarici humillimi,
obsequentissimi et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae toleran-
tialis per suam sacratissimam majestatem ordinati commissarii:

Josephus liber baro de Reva manu propria.
Georgius Fabiankovich manu propria.

Carolus Ludovicus Konkel manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excelsum regium locumtenentiale consilium Hungaricum,
dominas dominas gratiosissimos colendissimos obsequiosa relatio mixtae
commissionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam majestatem
sacratissimam ordinatae quoad judaeos Trencsinienses et Raikenses exhi-
bita etc.

O. L. C.-29.Lad. B. fasc. 7-10. folio 264-5.
Eredeti példány ívrétű papiroson, melynek vízjegye az egyik oldalon: babér-

koszorú, míg a másik oldalon: I, C. P. betűkkel, előlapon ezzel a feljegyzéssel: praesen-
tata 25. Aprilis 1752., eadem relata.

A mellékIetek hiányoznak.

26.

1752. május 29. Nemesvis. Jakab Salamon gyülevizi zsidó perli Csabi Fe-
rencet, kinek egy mentét bélelt fekete prémmel és fehér bélésset 4 forint
50 dénárért, melyből 2 forintot megkapott és így a tartozás még kétésfél
forint. Mivel az alperes nem jelent meg a tárgyaláson, ezért 4 forint a bün-
tetése, azonkívül nemcsak a tartozását kell megfizetnie, hanem a perkölt-

séget is, összesen 7 forint 12 dénárt.

Anno 1752. die 29-a May in possessione Nemesvis comitatu Sopro-
niensi existente habita coram me Adamo Farkas antelati comitatus iurato
assessore levata est causa Salamonis Jacab judei, qua nobilis ac generosi
domini Francisci Meszlenyi inquilini Gyuleviziensis contra et adversus
nobilem Franciscum seniorem Csabi.

Az A. fel az attingalt torvinyessen praefigalt napra személe szerint
comparealvan es maga ugyet ékeppen declaralta, hog ezelött három fertal
esztendövei circiter az 1. felnek egy mentet belelt fekete premel es fejér
belissel, melynek az árában már megfizetet ket forintot, megh restal 2
forint es 50 pénzel, mivel az alkuja 4 forint es 50 penzbül allot, mely har-
madfel foréntot mindezideigh megh nem fizette.

Az 1. fel pedigh az terrninusra se maga személyében, se plenipoten-
tiariussa által nem comparealt es á torvenyben megh nem jelent, hanem
contumaciter magát abs(e)ntalto.

104



Deliberatum est.

Minthogy az I. fel se maga szemele szerént, se pedigh legitimus pleni-
potentiariussa által á törvényben maga törvényes oltalmara megh nem je-
lent, noha pedigh törvényessen annak rendi szerént scripto certificalta-
tot és nekie az certificatoria exhibealtatvan meghis meghvetven az tor-
venyik dispositioit magat contumaciter absentalto, azert nemcsak az A.
feln ek ket forint 50 pénszbul állo keresete koltsigevel egyut meghitelte-
tik, söt azonkivül in paena contumatiae 4 forintban is, mindenestül pedigh
7 forintban es 12 denarban convincaltatik es agravaltatik.

Az A. fel mentul elöb az executiot is vigben vennyi kivanjo, az is nekie
mentul elib meghadatik.

Kívül: Processus Salamonis Jacob judei Gyileviziensis adversus
Franciscum Csabi.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszó alatt tomi 2-di nr. 5.
Ivrétü papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon ugró hímszarvas, míg a másik

oldalon IGS betűkkel. A szövegben néhány helyen törlés van és betoldás.

27.

1752. június 12. előtt. Morvaországból Magyarországba átköltözött zsidók
a m. kir. hely tartó tanács támogatását kérik abban az irányban, hogy mivel
a királyi leirat alapján csupán azoknak a zsidóknak kellett visszaköltözni
Morvaországba, akik 1740 után hagyták el e tartományt, a régebben kiköl-
tözötteknek szabad kereskedése Morvaországban pedig szabaddá lett téve,
ez a királyi parancs szigorúan tartassék be, nem úgy. mint Boresch Sá-
muel zsidó esetében, akit Osterauban a zsidók börtönbe zártak és csak ke-

zes ellenében engedték szabadon.

Hochlöbliche königlich Hungarische statthalterey!
Excellenczien, gnadig und hochgebiettende herrn herrn'

Einer hochlöblichen königlich Hungarischen statthalterey werden
wir arme, einstens Mahrische, nun aber Hungarísche juden unwiderumb
in diefester unterhánigkeit vorzustellen bemussiget, wass gestalten wir,
ungeacht ihro kaysenlich königliche mayestat in deme erfolgt allergna-
digsten resolution, das alle diejenige juden, welche nach dem jahr 1740.
sich aus Mahren in Hungarn begen, anwiederumb zuruckgestellet wer-
den sollen, denen übrigen hingegen, welche noch yor besagt 1740. jahr in
Hungarn aus Mahren kommen, ihr freyer handel und wandel aus Hun-
garn is Mahren und von danen in Hungarn zu üben ungehindert gestattet
solle werden. Eben solch allergnadigst kayserlich königlichen resolution
zu geniessen annoch auch uon denen Mahríschen juden verhinderet wer-
den, indeme uor einigen wochen, da einer uon unss, Samuel Boressch,
sich an obangezogene allergnadigste resolution haltend in Máhren seinem
handel zu beförferen gesuchet, selbes alsbald in Osterau von denen juden
angehalten, verarrestiret und in so lang nicht entlassen worden, biss er
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nicht einem bürgen gestellet, welcher in fahl er Hungerischer jud nicht
mehr in Mahren zuruckkommen und seine dahin gebührende tolleranz
tax abstatten wurde, vor ihme gutt stehen müssen. In ansehung dann des-
sen beförchtet sich jeder, damit nicht auch ihme ein gleiches begegne, sei-
nem handel in Mahren zu führen.

Gelanget dann an ein hochlöbliche Hungarische statthalterey unser
unwider unterthanigstes bitten, in gnadigster erwegung auch dessen, das
wir ohne deme ihro kayserlich königlichen mayestat so wohl an der tolle-
rancz tax, als anderen steüer und gaabcn ein nahmhaff tcs quan tum allj ahr-
lich beysteüren, durch unsern aus Hungarn ins Máhren uebenden handel
auch die 30-gist und mauth getallen mercklich vergrösseren und im fahl
wir auch in Mahren wegen uns dahin allergnadigst erlaubt hand el und
wandel zur abstattung der tollerancz tax bezwungen wurden, wir gantz-
lich ausser standt gesetzt werden unser auch zeithero beygesteürtes quan-
tum abzuführen. Ein hochlöbliche Hungarisebe statthalterey geruhe uns
dahin gnadigst verhilfflich zu seyn, womit wir obangezogene allergna-
digste resolution dernnagst ungehindert frey geniessen dörfen und mögen.
Vor welch hoche gnad wir in immerwahrender unterthanigkeit behaaren.

Einer hochlöblichen Hunqarischen statthalterey unterthanigste:
sammentliche Hungarisch einstens Máhrische juden.

Kívül; An die hochlöbliche königliche Hungarisebe statthalterey etc.
unterthanigsten bitten innbeschribener einstens Mahrischen, nun aber
Hungarischen juden.

O. L. C.-29. Lad. B. Iasc. 7-10. folio 270-l.
lvrétü papiros. melynek vízjegye az egyik oldalon koronás círnerpaizs, míg a

másik oldalon arabeszkkel, előlapon ezzel a f'eljegyzéssel: praesentata 12. Juny 1752.,
13-a relata.

28.

1752. június 12.Azsidók ügyével megbízott vegyes bizottság a rn. kir. hely-
tartótanács Jigyelmét felhívja arra a köTiilményre, hogy a zsidók tűrelsvii
adójának 3 éves határideje júl. 1-vel lejár és dönteni kellene afelett, hog?!
ezt az adót tnikén; lehetne emelni. A mostani helyzetben ez leiietetlenmet:
látszik, mert a földesumk pártJogá.mkért tetszésszerinti összeget kér-
nek, így a pozsonyváraljai zsidók az egykori évi 600 ft helyett ma már 1700
ft-ot fizetnek. Azonkívül a földesúr engedélye nélkül még nem is tehet-
nek panaszt. Meg kellene nekik az ipar iizését is engedni a sz. kir. városok
kivételével. Azt javasolják ..hogyam. kir. hely tartó tanács ilyen irányban

tegyen előterjesztést öfelségének.

Excelsum regium locumtenentiale consilium Hungaricum!
Domini domini gratiosissimi colendissimi!

Exspirat terrninus intuitu taxae tolerantialis judaicae per suam sac-
ratissimam majestatem ad triennium reso1utus cum l-ma affuturi mensis
Julii.
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Mixta haec commissio benignarum tum ad excelsum locumtenentiale
consilium sub 19-na Novembris, cum et sub 24-ta ejusdem mensis anno
1749-no ad excelsum aeque cameram Hungarico-aulicam expeditarum re-
solutionum proba memor ex tenoribus earum eruit, altefatae suae ma-
jestatis benignissimam mentem et voluntatem eam esse, ut elapso trien-
nio deliberetur, an non major et qualis summa judaeis in reano Hun-
gariae commorantibus titulo taxae tolerantialis judaicae imponi poss it?
Optaret quidem mixta commissio ista conditionem judaeorum in regrio
hocce degentium ita comparatam esse, ut taxa tolerantialis elevari quiret,
quia tamen notum, perspectumque foret, quod taxa haec statim ab initio
nonnisi summa cum difficultate ad annuos viginti mille florenos elevari
potuerit, quod item incassatio eorundem continuis adursionibus, imo
etiam executionibus indiguerit.

Hinc obsequiosa commissio mixta modum et media nulla videt, qua-
liter auctio taxao tolerantialis procurari et sperari valeat. Concurrit ete-
nim iudaeus ad onera publica et contributionem. cuius ouantum cum
notabiliter adauctum foret, etiam rata proportione sibi mai ori onere in-
haeret. solvit praeterea fundi domino, per quem pariter quasi pro libitu
taxatur.

Exemnlu sunt hujatcs judaci subarcenses, qui dum vivente comite
Nicolao Pálffy titulo census dominalis annuatim 600 florenos praestitis-
sent. per praedefunctum comitem Joannem Palffy ad 1000 florenos an-
nuatim deponendos adacti fuere.

Censum hunc posteriorern adauxit denuo modernus dominus terres-
tris in 700 florenis. ita ut stante ejusmodi libera taxatione judaeos finali-
ter suecumbere necessum sit.

Praemissis accedit. quod neaue sua gravamina sine praescita et an-
nuentia domini terrestris, quemadmodum comrnissioni hu ic mixtae rela-
tum esset, locis in debitis ponere et medelam cuaerere audeant.

Quae praepeditic dum tenoribus praecitatarum benignarum resolu-
tionum adversaretur, ob id existimaret obseouiosa haec mixta commis-
sio, ut eatenus per praelibatum consilium locumtenentiale remedium
ponatur.

Considerata tandem necessitate. ut judaeis media. quibus ad praestari-
dorum praestaticnem habil es reddi possunt, suppeditentur. obseauiosa
opinio huius mixtae commissionis ea f'oret, ut iidem ab exercitio onif'icio-
rum quibusvis in locis, ubi deaunt, excentis liberis regilsque civitatibus
non arceantur ac in divenditione manufacturarum suarum in publicis
nundinis alicquin per regias resolutiones stabilitis a quocunque demum
non praepediantur.

Quae praemissaexcelso locumtenentiali consilio mixta commissio eo
fine obsequiose referenda censuit. ut desuper repraesentatio ad suam sac-
ratissimam maiestatern abinde fieri et benignissima resolutío ab eadem
altefata maiestate sua exorari valeat. Quibus in reliquo omni honoris et
obsequii studio constanter permanemus.

107



Ejusdem excelsi regii locumtenentialis consilii Hungarici humillimi,
obsequentissimi et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae toleran-
tialis per suam sacratissimam majestatem ordinati commissarii:

Josephus liber baro de Rewa manu propria.
Georgius Fabiankovich manu propria.

Carolus Ludovicus Konkel manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excels um regium locumtenentiale consilium Hungaricum,
dominos dominos gratiosissimos colendissimos obsequiosa relatio mixtae
commissionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam majestatem
sacratissimam ordinatae.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 266-7.
Kissé szakadozott Ivrétű papi ros, melynek vízjegye: koronás címerpaizs, az elő-

lapon ezzel a feljegyzéssel: praesentata 12. Junii 1752., 13-a relata.

29.

1752. június 12. Pozsony. Gróf Pálffy Pál Károly pozsonyváraljai úriszéke
Prágából származó Löbl Judás zsidót nemcsak eltiltja a szűcsmesterség
űzésétől, hanem, mivel nem áll pártfogás alatt, addig a börtönből nem en-

gedi ki, míg ki nem jelenti, hogy elköltözik máshová.

Anno 1752. 12-ten Juny bey dem löblichen herrschafftlichen stuhl
ihro excellenzen des hoch und wohlgebohrnen herrn graffen Paul Carol
Pálffy von Erdőd etc. in derzeitischen denen auf den Pálffischen schloss-
grundt befindlichen Christen kürschnermeistern undt dan bishero die
kürschner arbeit verrichtenden juden Löbl Judas gehabten strittsache.

Deliberatum est.

Dieweillen laut denen allergnadigsten von kayser Leopoldo glorwür-
digs ten andenkens im 1688-ten jahr den 20-ten Septembris ertheilten pri-
vilegien nur allein denen auf königlichen Présburger schlossgrundt be-
fíndlichen Christen kirschnermeistern erlaubet ist die kirschner arbeit
zu ferfertigen, hingegen der beklagte von Prag aus Böhmen gebirtigen
Löbl Judas kein schutzjud ist undt wen er auch unter dem herschafft-
lichen schutz stunde, demnach sich solche freyheit keines weges anmas-
sen könte, sintamahlen auch dem in herschafftlichen schütz stehenden ju-
den Löbl Vienner laut des mit denen besagten Christlichen kürschner-
meistern im 1748-ten jahr den 10-ten Augusti auf fünff jahr geschlosse-
nen contracts die rauchwaren zu verkaufen, nicht aber kürschner arbeit
zu verrichten zugelassen worden. Uber dieses erwehnte beklagte krafft
des von ihro excellenc hern graffen Paul Carl Palffy den 30-ten Aprilis
1751. gegebenen befehls zwar nach in vorigen jahr von hier schon abge-
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schaffet worden, demnach aber wieder zurukzukommen undt die verbot-
tene arbeit sich vorzusetzen sich unterstanden, darauf abermahlen von
ihro excellence de dato 24-ae Marty 1752. der gnadígste befehl ergangen,
dass der beklagte verarrestiret undt darzu gezwungen werden, dass er
sich von Presburg hinweg begeben, dahero wird dann zufolge oftermehl-
ten Löbl Judas von dem Pálffischen schlossgrund sambt seinen leuten ab-
geschaffet und so lange in arest gehalten werden, bis er sich von danen
zu ziehen nicht entschliesset. Datum Posonii, die et anno, ut supra.

Joannes Jessenak praetitulati domini comitis domini Caroli Pálffy
etc. (tit.) causarum director manu propria.

Georgius Pochucha bonorum praefectus manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 257.
Egykorú egyszerű másolat.

30.

1752. június 12. Pozsony. Gróf Pálffy Pál Károly pozsonyváraljai úriszéke
Betlehem Salamon zsidó szabónak megtiltja, hogy akár inast, akár legényt
tartson maga mellett és kizárólag csak a zsinagóga számára dolgozhat, el-

lenkező esetben az urasági oltalmat elveszti.

Anno 1752. den 12-ten Juny in dem herschafftlichen stuhl ihro ex-
cellence des hoch undt wohlgebohrnen herrn graffen herrn Paul Car-ll
Palffy von Erdőd etc. wegen der zwischen denen auf dem schlossgrundt
befinndlichen schneider meistern undt dem Salamon Betlehemb gehab-
ter strüttsach.

Deliberatum est.

Auss dem anno 1693. auf dem königlichen freyen schlossgrundt sich
befindenten schneidermeistern gnadígst ertheilten kayserlich königli-
chen privilegys erhellet, dass nur denen Christen schneidermeistern,
welche dem schneider handtwerckh einverleibet seyn undt worunter die
juden nicht gehören, schneider arbeith zu verförtdigen erlaubet, allen Iret-
tern aber undt himblern verbothen sey. Krafft disser privilegien haben
nicht nur:

Anno 1745. den 9-ten Apprill herr Georg Potschucha praefectus auf
gnadígsten befehl ihro excellence seellig verstorbern palatini alle pfu-
schereyen verbothen, sondern auch selbsten anno 1745.den 5-ten Augusti
ihro hochgraffliche excellence weylandt seellig herr graff Johann Palffy
haben gnadigst verordtnet disse sache durch dem causarum directorem
herrn Johann Jessenak zu vntersuchen, dass die bemelte pfuscherey derer
juden abgethann undt gantalich eingestellet werdte, worauf dan in eben
dem anno 1745.den 28-ten Augusti herr Johann Jessenak director causa-
rum verordnet, dass weder Christen noch juden durch die juden schneider
vnter herschafftlicher straff sollen arbeithen lassen, ja auch denen schnei-
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dermeistern erlaubt wordten solche arbeith eigenmachtíg weegnehmen
zu khönnen undt dieweillen anno 1747.den 10-ten Septembris den juden
Joseph Betleheimb erlaubet wordten einige arbeith, doch ohne schaden
undt nachtheill derer Christen schneidermeistern zu verförtdigen, disser
aber all undt jede arbeith anzunehmen sich getrauet, alss haben dan anno
1747. den 24. Novembris ihro hochgraffliche excellence schon erwöhnter
weylandt seellig herr graff Johan Palffy auf anliegen derer schneider-
meistern disse dem juden ertheilte resolution dermassen zu verstehen an-
befohlen, dass nicht nur so genandter stumme juden schneider, alss fret-
ter sich von den schlossgrundt weegbegeben, sondern auch der judt Jo-
seph Betleheimb ebenfahls fretter undt himpler ohne zueziehung eines
gessellen oder jung ausser der synagogh arbeith keine andere zu machen
anmassen solle.

Weillen also disse sache nicht nur durch die kayserlich königlichen
privilegien, sondern auch mitte1st der herschaftlichen resolutionen undt
verordtnungen schon langstens erörtderth wordten, es wirdt also auch
jetzo decidiret, dass der judt keinen gessellen oder lehrjung halte, er sel-
ber abel' keine andere, alss nur allein die synagog arbei th verrichten, in
widrigenfahl er des hiessigen schutzes also gleich verlustig seyn solle.
Nicht münder wirdt auch die vorrige verordtnung erneuerth, dass weder
Christen noch juden unter 12 fl. straff erlaubet sey dissen juden arbeith
zu geben. Datum Posonii, anno et die, ut supra.

Joannes Jessenak praetitulati domini comitis domini Caroli Palffy
causarum director.

Georgius Potschucha bonorum praefectus.
Dass disse copia sambt den gerechten originall VOl'unss grundtgricht

am schlossgrundt bey Prespurg die copia gegen originall von worth zu
worth gegen verlessen wordten, sich also von worth zu worth befindet,
kein mehres noch weniger ab- noch zuegessetzt undt also durch unss
gricht mit beygedruckten gemeinen schlossgrundt insigl bekrafftiget
undt fidimiret wordten. Datum schlossgrundt Prespurg, den 10-ten No-
vembris anno 1759.

Per N. N. richter undt grundtgricht alda.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 22. folio 3-4.
Ívrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: vadászkürt, míg a másik olda-

lon: 1. E. betűkkel, az aláírás mellett födött kerek pecséttel.
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31.

1752. június 13. A m. kir. helytartótanács, mivel a zsidókra kivetett tü-
relmi adó 3 éves határideje lejárt, azt javasolja a királynőnek, hogya mos-
tani pénzszűke helyzetre való tekintettel az további 3 évre meghosszabbít-
tassék és hogy a zsidók azt könnyebben megfizethessék, engedtessék meg
nekik az ipar szabad űzése a sz. kir. városok kivételével. Nem tudja helye-
selni azt sem, hogya pozsonyváraljai zsidók urasági oltalompénze 600 ft-
ról évi 1700 ft-ra emelkedett, hacsak a zsidók száma megfelelő módon nem

emelkedett.

Sacratissima etc.
Virtute benigni anno 1749. die 19. Novembris impertiti mandati dig-

nabatur majestas vestra sacratissima clementer resolvere, ut hac vice ju-
daeis in regno hoc Hungariae degentibus titulo taxae tolerantialis summa
viginti millium florenorum annue praestanda imponatur et hac praesta-
tio annua ad triennium extendatur. Quo elapso eotum deliberabitur, an
non major et qualis summa iisdem imponi possit.

Quum proinde terrninus hic triennalis die 1-a affuturi mensis Julii
jam expiraret, commissio mixta in negotio hoc taxae judaeorum teleran-
tialis per majestatem vestram sacratissimam clementer ordinata ad prae-
citatam benignam resolutionem reflectens quibusnam ex rationibus prae-
memoratam taxam pro futuro etiam tri enni o minime augendam, praeter-
eaque judaeis in plaga arcis regiae Posoniensis commorantibus per actua-
lem dominum illorum terrestrem jam ad florenos 1700 annuos taxatis re-
medio quopiam subveniendum, de reliquo autem dictis judaeis extra libe-
ras et regias civitates etiam opificiorum exercitium admittendum opine-
tur, hic dernisse adnexa commissionis relatio pleni us humillime perhibet.

In ordine igitur quoad taxam tolerantialem habito jam per expirans
triennium sufficienti experimento quantis cum difficultatibus ejusdem
exactio steterit? consilium pariter hoc regium locumtenentiale conside-
rata praesertim moderna in regno hoc aeris penuria dictos judaeos etiam;
subsecuturo tri enni o penes conventam annorum 20 000 florenorum taxam
clementer relinquendos, facilitandaeque illius depensionis, admittendo
quoque iisdem judaeis extra liberas et regias civitates opificiorum exer-
citio, manufacturarum suarum in publicis nundinis distractione subve-
niendum humillime existimat.

Quod vero censum protectionalem domin ii judaeis in plaga hujate
subarcensi degentibus adauctum attinet, novit equidem consilium hoc
regium locumtenentiale de praecipuis nobilium libertatibus vi tituli 9;"ni
partis 1-ae Tripartitalis eam etiam esse, ut omnibus proventibus intra
terminos territoriorum suorum liber am semper, prout volunt, fruendi ha-
beant potestatem. Quia nihilominus repetiti judaei, qua contribuentes
considerandi et habendi sint, quos ne útrobique tam videlicet summa
terrae principi, quam et jurisdictionatis magistratibus, in quorum medium
contribuunt, omnimode conservare publici ratio svaderet, proinde tam
notabilem protectionalis censum ab actuali fundi subarcensis domino ter-
restri memoratis judaeis impositum augmentum robur et firmitatem sor-
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tiri vix posse consilium hoc regium locumtenentiale demisse censet, nisi
et in quantum numerus judaeorum isthic a tempore aditi per modernum
dominum terrestrem dominii seu familiarum multiplicatione seu advena-
rum nova domiciliorum fixione accrevisset. Quibus in forma opinionis
humillime repraesentatis idem consilium regium locumtenentiale semet
altissimis majestatís vestrae sacratissimae etc. devovet. Datum ex consi-
lio die 13. Junii anno 1752. celebrato.

Josephus Timon manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 268-9.
Fogalmazvány a szövegben sok törléssel és betoldással.

32.

1752. június 22. Bécs. Mária Terézia királynő a m. kir. helytartótanács tu-
domására adja, hogy a zsidók terülmi adóját 2 évig változatlanul hagyja,
azonban időközben minden szükséges intézkedést meg kell tenni arra
nézve, hogy annak felemelése lehetővé váljék. A zsidók szabad ipari űzése
nem ütközhet az egyéb városok céheinek kiváltságaiba, ami pedig a po-
zsonyváraljai zsidók panaszát illeti az oltalompénz felemelése miatt, erre
nézve hallgattassék meg a földesúr is és csak azután történjék megfelelő
intézkedés, mert nem engedjük meg sem a zsidók, sem a keresztények oly
mértékű elnyomását, hogy képtelenek legyenek a közterhek viselésére.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatrix ac Hungariae,
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque regina, archidux Austriae
etc.

Reverendissime, reverende, spectabiles ac magnifici, magnifice item
et egregii, fideles nobis dilecti! Expirante jam jam circa taxae judaeorum
tolerantialis solutionem constituto triennio quidnam de ulteriori ejus
statu, facilitandaque depensione fidelitates vestrae existiment, ex earum
decima tertia praesentis mensis et anni demissa repraesentatione benigne
percepimus. Et quamvis hactenus in viginti mille florenis annue praesti-
tae quottae adauctionem necessitas postulare videatur, ex motivis nihilo-
minus per fidelitates vestras adductis, conformiter ad submissam opinío-
nem eandem pro duobus adhuc annís in priori statu relinquendam esse
clementer resolvimus ea cum declaratione, ut interhunc etiam terminum
fidelitates vestrae ultro quoque negotium isthoc cum concursu camerae
nostrae regiae Hungarico-aulicae pertractare et de statu et facultatibus
judaeorum semet circumstantialiter informari, conscriptionesque neces-
sarias sibi submitti faciant, ut quippe cum fine illius ultro porro deliberaa-í
valeat, an major vel qualis iisdem imponenda sit summa? In ordine vero
ad facilitandam istiusmodi taxae solutionem existimant quidem fídelita-
tes vestrae memoratis judaeis extra liberas et regias civitates opificiorum
exercitium, manufacturarumque suarum in publicis nundinis distractio-
nem admitti posse, cum tamen hoc privilegiis cehalibus etiam ad nonnulla
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oppida extensis adversetur, iis ultronee standum et in horum conformitate
usum hac ten us vigentem observandum esse volumus. Demum apud gra-
vamen judaeorum Posoniensium in plaga subarcensi degentium adversus
dominum terrestrem modernum ob excessivam daciarium elevationem Ior-
matum attinet, id equidem attentionem suam meretur, ad resciendam at-
tamen facti hujus tam veritatem, quam et qualitatem necessum est ipsum
etiam dominum terrestrem superinde audire. Fidelitates igitur vestrae
eundem suo modo audire ac porro ne tam judaei, quam etiam Christiani
subditi in gremio haereditarii regni nostri Hungariae degentes, publica-
que onera ferentes nimiis dominorum terrestrium exactionibus oppri-
mantur et ad portanda onera publica inhabiles reddantur, pro munere suo
invigilare et ordinare ac denique ea, quae ad effect um praemissorum re-
quiruntur, suo loco disponere noverint neque intermittant eaedem fideli-
tates vestrae. Quibus in reliquo gratia et clementia nostra caesareo-regia
benigne, jugiterque propensae manemus. Datum in civitate nostra Vien-
na Austriae, die vigesima secunda mensis Junii anno domini millesimo
septingentesimo quinquagesimo secundo.

Maria Theresia manu propria.
comes Leopoldus de Nadasd manu propria.

Bernardus Koncsek manu propria.

Kívül: Reverendissimo, reverendo, spectabilibus ac magnificis, mag-
nifico item et egregiis N. N. praesidi et consilariis consilii nostri regii 10-
cumtenentialis Hungaricí etc., fidelibus nobis delictis Posonii ex officio.

O. L. C.-29. Lad. B. Iasc, 7-10. folio 274-5.
lvrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs. a másik

oldalon arabeszkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét töredékevel
és előlapon e feljegyzéssel: praesentata 28. .Junii 1752., 30-a relata.

33.

1752. június 22. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság Boresch Sá-
muel zsidó esetével kapcsolatban, akit Osterauban csak kezesség mellett
engedtek szabadon, szükségesnek véH, hogy a morva rendek ez év febr.
24-én ebben a kérdésben kiadott kir. parancsot pontosan betartsák és az
ismét közhírré tétessék, a Trencsén városában lakó zsidók panaszára nézve

pedig a városi tanács tegyen jelentést.

Excelsum reg ium locumtenentiale consilium Hungaricum!
Domini domini gratiosissimi colendissimi!

In isthic annexa supplici instantia querulose exponunt judaei ex Mo-
ravia quidem oriundi, ast a longo iam tempore in hocce Hungariae regno
comorantes, quod ante aliquot septimanas unus eorum nomine Samuel
Boresch quaestus causa Moraviam intrarido a judaeis in Osterau babitan-
tibus mox detentus, ad arrestum positus ac ex eodem non prius dimissus
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fuerit, quam erga fidejussionem, quod casu quo non redíver-it et in Mora-
via contribuenda contribuerit, fidejussor pro isto stare teneatur.

Supplicant proinde judeai illi humillime, quatenus ejusmodi vexae
tollantur, ne secus et in Hungaria et in Moravia taxati utrobique deficiant.

Querelam han c commissio isthaec mixta vel ex eo subsistere agnoscit.
siquidem benigna resolutio regia ad excelsum locumtenentiale consilium
sub 24-ta Februarii hujus anni expedita praecipiat, quod judaei, qui ante
annum 1740., tempus utpote gloriosi regiminis augustissimae imperatricis
ac reginae ex Moravia in Hungariam emigrarunt, in Moraviam revocari
et repeti minus valeant, adeoque ex necessitate consequenti dupliciter
taxari nequaquam possint.

Arbitratur proinde obsequiosa haec mixta commissio, suae sacratis-
simae majestati denuo repraesentandum esse, ut praecitata benigna reso-
lutio in marchionatu Moraviae secundum suos teneres observanda dispo-
natur, concomitanter medio benignae ordinationis ad status et ordines
Moraviae suis viis expediendae similes vexae et taxationes judaeorum ex
Hungaria in Moraviam quaestum exercentium tollantur. ne secus hic et
ibi praestandorum praestationis incapaces reddantur.

Caeterum conqueruntur etiam judaei Trenchinii habitantes penes
advolutam instantiam, quod in exercitio quaestus cum pellibus, cremato
et aliis id genus rebus non obstante concivilitate sua per magistratum ejus-
dem liberae regiaeque civitatis praepediantur. Existimaret itaque ante-
lata commissio pro emenda positae querelae veritate similem instantiam
cum praefatae civitatis magistratu fine submittendae informationis com-
municandam venire, qua obtenta demum delibera ri poterit, an et in quan-
tum judaeorum gravamen subsistat et eatenus medele disponenda sit.

Ejusdem excelsi regii locumtenentialis consilii Hungarici humillimi,
obsequentissimi et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae toleran-
tialis per suam sacratissimam majestatem ordinati commissarii:

Josephus liber baro de Rewa manu propria.
Georgius Fabiankovich manu propria

Carolus Ludovicus Konkel manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excelsum regium locumtenentiale consilium Hungaricum,
dominos dominos gratiosíssimos colendissimos obsequiosa relatio mixtae
commissionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam majestatem
sacratissimam ordinatae circa judaeos ex Moravia oriundos, a longo tamen
tempore in Hungaria degentes, Trencsinienses item judaeos exhibita cum
adnexis eorundem instantiis etc.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 272-3.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: babérkoszorú, míg a másik

oldalon levő 3 betűből: I. C. betűk kivehetők, előlapon ezzel a feljegyzéssei : praesen-
tata 22. Junii 1752., 23-a Telata.

A trencséni zsidók panasza hiányzik.
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34.
1752. június 22. Sopron. Özvegy Prisomanné, szül. NatI Anna Mária sop-
roni polgárasszony Hirschl Dávid nagymartoni zsidótól váltóra 20 forintot
vesz kölcsön, amelyet boreladásából ígér megfizetni a szokásos kamattal

együtt.

Chartabianea per zwanzig gulden, welche ich baal' und richtig emp-
fangen. gelobe also und verspreebe unter verpf'endung alles meines habs
und gu ts erstehrwente zwanzig gulden samt den gewahnlichen interesse
beim meinen wein verkauf mit allen danck hinwiderumb zu bezallen.
Oedenburg, den 22. Juny 1752.

Anna Maria Prisomannin wittib.

SOPl"Ol1 megyei levéltár, Acta iuridica, Hebrueorum CÍmszó alatt Tomi 2-di nr. 6.
jelzésű iratcsomóban.

Egykorú egyszeru másolat papiroson, amelynek vízjegye : FAR betűle.

35.

1752 június 30. A m. kir. hely tartó tanács megparancsolja Pozsony megyé-
nek, hogya pozsonyváraljai zsidók panasza tárgyában, kik sokallják az
oltalompénzt, hallgassák meg a földesurat és erről minél előbb jelentést
tegyenek, egyébként pedig őrködjenek afelett, hogya megyében a zsidó-

kat ne nyomják el.

Posoniensi comitatui.
Per commissionem in negotio taxae tolerantialis judaeorum ord ina-

tam relatum est consilio huic regio locumtenentiali, quod judaei in fundo
hujate subarcensi degentes vivente comite olim Nicolao Palfy titulo cen-
sus dominalis annue 600 florenos praestantes successive per defunctum
comitem Joannem itidem Palffy ad florenos 1000 quotannis deponendos
adacti fuerint, demum vero censum hunc modernus dominus terrestris
rursum in 700 florenis adauxerit, quodve dicti judaei gravamina sua sine
praescitu et annuentia domini terrestris in debitis locis ponere et mede-
lam querere non audeant.

Quare titulatis dominationibus vestris harum serie intimari, quatenus
super istiusmodi gravamine plagae subarcensis dominum terrestrem au-
dire, eatenusque consilium hoc reg ium locumtenentiale genuine quanto-
cyus informare ac porro, ne seu hi seu alii in gremio comitatus hujus com-
morantes, publicaque onera ferentes judaei dominorum terrestrium exac-
tionibus opprimantur, et ad portanda onera publica inhabiles reddantur.
pro munere suo magistratuali invigilare noverint. Datum ex consilio, de
30. Junii anno 1752. celebrato.

Josephus Timon manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. Iolio 276.
Fogalmazvány két tőrléssel és egy betoldással a szövegben.
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36.

1752. június 30. A m. kir. helytart6tanács Pozsony megye részére megis-
métli azt a rendeletet, amely a pozsonyváraljai zsidók panaszára vonatko-
zik az urasági oltalompénz felemelése miatt és a megyét figyelmezteti, ne
engedje meg sem a zsidók, sem a keresztény alattvalók elnyo'lnását, ne-

hogy azok a közterheket ne tudják elviselni.

Posoniensi comitatui.
Alioquin cognitum est praetitulatis dominationibus vestris, qualiter

judaei in regno hoc degentes ex benigna suae majestatis sacratissimae
resolutione titulo taxae tolerantialis ad triennium ipsis impositae quotan-
nis viginti millia florenorum ad aerarium regium persolvenda habeant.

Cum interírn consilio isti regio locumtenentiali repraesentatum,
esset, quod judaei signanter in fundo hujate subarcensi degentes novis et
novis oneribus in tantum in dies graventur; ut ferendis publicis oneribus
successive impares reddentur, vivente etenim comite olim Nicolao Palffy
titulo census dominalis annue 600 florenos praestantes successive per
defunctum comitem Jonnem itidem Palffy ad florenos 1000 quotannis
deponendos adacti fuerint, demum vero censum hunc modernus dominus
terrestris rursum in 700 florenis adauxerit, quodve memorati judaei gra-
vamina sua sine praescitu et annuentia domini terrestris in debitis locis
ponere et medelem querere non audeant.

Cum autem dominationibus vestris pro munere magistratuali incum-
bat invigilare, ne judaei non minus ac Christiani subditi in gremio
ejusdem degentes, publicaque onera ferentes nimiis et excessivis domino-
rum terrestrium exactionibus oprimantur et ad portanda publica onera
inhabiles reddantur.

Ideo praetitulatae dominationes vestrae super istiusmodi gravamine
plagae subarcensis dominum terrestrem audire, eatenusque consilium hoc
regium locumtenentiale genuine quantocyus informare, de reliquo autem
diligentem curam et vigilantiam gerere noverint, ne tam judaei, quam
etiam Christiani subditi in gremio comitatus huj us degentes exactionibus
dominalibus ultra limites justi et aequi graventur, perindeque publicis
oneribus portandis et taxae tolerantiali rite persolvendae deficiant. Da-
tum ex consilio die 30. Junii 1752. celebrato.

Josephus Timon manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 7-10. folio 277-8.
Fogalmazvány a szövegben elég sok törléssei és betoldással.
Míg az előbbi rendeletet már júl. 3-án továbbították, addig ezt esak 10 nappal

később, júl. 13-án küldték ki a megyének.
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37.

1752. augusztus 5. Turócszentmártan. Turóc megye közönsége azt kéri a
m. kir. helytartótanácstól, hogy mivel a keresztény kereskedők falura
nem akarnak kimenni, engedje meg, hogy azokban a falvakban, amelyek
a bányavárosoktól 7 órajárásnál messzebb fekszenek, egy vagy két zsidó
letelepedhessék, hogy e falvak lakossága tőlük beszerezhesse a sziik-

ségletét.

Excelsum consilium locumtenentiale regium !
Domini domini nobis gratiosissimi, colendissimi!

Vi benignorum mandatorum piae adhuc meriniscentiae majestatis
caesareae regiae Caroli sexti amotione judaeorum ex viciniis montanarum
civitatum ad distantiam septem horarum praehabita, comitatu quoque
isto mercatoribus suis ad haec usque tempora privata existente pro coe-
mendis materiis ac aliis quibusvis rebus minutionibus etiam ad montanas
civitates vel vicinorum comita tuum urbes et oppida neutiquam obstanti-
bus interfluis adversitatibus temporum, incommodis itineribus cum pro-
fusione expensarum et magno aggravio sui accolae comitatus istius ex-
currere necessitantur. Quibus jam nimium quantum pertaesi, gravatique
ad gratiam et patrocinium excelsi consilii locumtenentialis regii recurren-
dum esse censuimus instando humillime in eo, quod siquidem christiani
mercatores dumtaxat in urbibus et civitatibus residentias suas collocando
in pagis et exiguis oppidis, qualia in comitatu hoc habentur, semet hic illo-
care nollent, gratiose patrocinari in eo nobis dignaretur idem excelsum
consilium, quatenus adminus uni vel alteri judaeorum necessarias res,
mercesque asservare volenti in illa parte comitatus, quae distantiam per
excelsum consilium definitam superat, commorari liceat. Super quo gra-
tiosum .responsum praestolaturi nosmet ejusdem gratiis et patrocinio
humillime commendamus. Datum ex generali congregatione nostra is op-
pido Szentmarton, die quinta mens is Augusti anno millesimo septingen-
tesmo quinquagesimo secundo celebrato.

Excelsi consilii locumtenentialis regii servi humillimi:
universitas praelatorum, baron um, magnatum et

nobilium comitatus Thurocziensis.

o. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. foHo 88-9.
fvrétű papiros, melynek vízjegye: koronás címerpaizs, alatta: F. H. betűkkel,

előlapori ezzel a feljegyzéssel: percepta 13. Augusti 1752., 14-a relata.
Ez irat borítékja a címzéssel és pecséttel nincs meg.
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38.

1752. szeptember 15. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság azt ja-
vasolja a m. kir. helytartó tanácsnak, hogy akir. leirat értelmében a zsidók
anyagi helyzete, száma és teherbíró képessége minél pontosabban meg-
állapítható legyen, ezért szükséges lesz elrendelni úgy a megyékben, mint
Szakolca, Trencsén, Modor, Győr, Komárom és Kőszeg városokban az ösz-
szeírásukat, amelyeket 1753. január 25-ig küldjenek be. Mivel Trencsén
városában lakó zsidók panasza a város ellen nem felelt meg a valóságnak,
ezért azok a zsidók, akik e panaszt megírták, vegyék el a büntetésüket,
viszont Zsolnával továbbra is szabadon kereskedhessenek, a máshova el-
költözöttek, elhaltak és elszegényedtek türelmi adója jegyzékbe foglaltas-
sék, hogy lehessen ebben az irányban intézkedni, ez vonatkozik a stomfai
és a szentgyörgyi zsidokra is. Akiknek a felsorolt vámhelyek elleni pana-
sza jogos, azok kárpótlásban részesüljenek, végül Hirschl Izsák és Mihály
zsidók adója, akik Sasvár városába köUözte7c át, Stomfa összegéből Leoo-

násba hozassék.

Excelsum regium locumtenentiale consilium Hungaricum!
Domini domini gratíosissimi colendissimi!

Sua sacratissima majestas judaeis in hocce regno commorantibus im-
positam annuorum 20 millia florenorum taxam tolerantialem pro duobus
adhuc armis in priori statu relinquendo virtute advoluti ben igni resoripti
clementer praecipit. quo inter biennalem hunc terminum de statu et f'acul-
tatibus judaeorum exacta et circumstantialis notitia capiatur, eatenusque
necessariae conscriptiones fiant, ut quippe cum fine biennii ultro quoque
deliberari valeat, an major vel qualis iisdem judaeis imponenda sit
summa? Ut igitur benigna haec voluntas et intentio debite effectuetur,
existimaret mixta haec commissio per praelibatum excelsum locumtenen-
tiale consilium omnibus comitatibus mediante circulari ordinatione ac
etiam civitatibus Szakolchensi, Trenchiniensi, Modrensi, Jaurinensi, Co-
maromiensi ac Gynziensi committendum esse, ut per eosdem comitatus et
respective civitates judaeorum in gremio sui commorantium, eorundem-
que facultatum et virium conscriptiones accurate peragendac disporran-
tur, id ipsumque etiam respectu judaeorum in curiis degentium observe-
tur, praeterea quoque distinetim et specifice connotetur, quid judaei titulo
contributionis publicae, quid item dominis terrestribus, in quorum fundis
degunt, quotannis solvant aut quibus aliis ne fors praestationibus subja-
ceant? quot item judaeorum aceesserunt vel decesserint, idque cum quali
quota? Similes tandem conscr iptiones pro festo Conversionis Sancti Pauli
apostoli, quod in 25-ta Januarii affuturi anni 1753. incidit, appromptentur
et praelibato regio locumtenentiali consilio exhibeantur. His quippe prae-
sentatis deliberabit ulterius obsequiosa haec mixta commissio, an et qualis
major summa pro comperto judaeorum numere et erutis eorundem f'acul-
tatibus titulo taxae tolerantialis ipsis suo tempore dictari possit.

Replicat sub A. libera regiaque civitas Trenchiniensis ad secum com-
municatam judaeorum ibidem habitantium introdatam querulosarn
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instantiam. Ex qua replica videre esset, posita judaeorum gravamína,
quasi in praehabito quaestus exercitio turbarentur, a veritate lorige aliena
fore, vicissim judaeos illos ex respectu taxae tolerantialis mercaturam
etiam cum rebus et mercibus illis, cum quibus antehac quaestum exercere
ipsis integrum non fuit, in praejudicium jurium et libertatum civitatis
ejusdem, necnon in laesionem civium sibi arrogare velle. Cum itaque
sinistra gravaminum expositio, qua excelsum dicasterium isthoc judaei
Trenchinienses molestare praesumpserunt, neutiquam dissimulanda, sed
omnimoda reprehensione digna foret. Censeret ob id obsequiosa haec
mixta commissio, anteletae civita ti rescribendum esse, ut in huj us sinistre
expositae querulosae instantiae authores judaeos inquirat, eosdem coram
magistratu constituat et pro comperta querimoniae illegalitate serio cor-
ripiat, repraehendatque. Caeterum autem illos in commercio et quaestu
juxta praehabitum usum relinquat, sed nec eosdem a praeemptione
cutium extra civitatem praepediat ac asimili praeemptione intra civita-
tem illo dumtaxat casu ipsos arceat, ubi civium aliquis tantum, quantum
judaeus, dare voluerit, ne secus sibi ademptis acquirendi mediis judaeos
illos praestandorum praestationis incapaces reddi eveniat.

Judaeus Löbl Jacob, totaque communitas judaeorum comitatus
Trenchiniensis querulose repraesentant sub B. ipsos hucusque liberum
quaestum versus Solnam habuisse, ibidemque etiam pernoctare valuisse.
Id ipsum autem de facto per ibidem residentes patres Jesuitas eo sub
praetextu interdictum fuisse, quod ibidem nullus accatholicus, multo
minus judaeus tolerari possit. Ut itaque sibi imposita onera et taxam
tolerantialem praestare valeant, supplices sunt, quatenus quaestum suum,
quemadmodum hactenus, ita in futurum etiam versus Solnam promovere
ausint.

Circa cujusmodi peti ti meritum antelata mixta commíssío opinare-
tur, comitatui Trenchiniensi perscribendum fore, ut judaei illi in com-
mercio et quaestu Solnam promoto juxta praehabitum usum conservandi
disponantur, adeoque illis accessus, ingressus et commoratio Solnae com-
mercii causa amplius non difficultetur. Cur autem ipsis id et per quem
denegatum fuerit, eatenus causa et ratio excelso huic consilio locumtenen-
tiali repraesentetur.

Hac occasione censeret obsequiosa commissio mixta sub C. advolutam
specificationem per judaeorum communitatem in comitatu Trenchiniensi
degentem introdatam cum comitatu illo eo fine communicandam esse, ut
medio ordinarii domini vicecomitis circa ejusmodi praetensive demortuos,
depauperatos ac profugos quo celerius exacta investigatio instituatur,
notitiaque capiatur, in quo comitatu profugi judaei et in quo loco como-
rentur. quid item titulo taxae tolerantialis singulus eorum praestiterit,
quid denique demortui et depauperati hoc titulo individualiter solverint?
ad hoc, ut praehabita hac notitia proportic in futura repartitione assumi,
et decedens quantum in alias judaeorum communitates transderivari
possit.

Querulantur praeterea judaei contextu annexae instantiae sub D.
sem, Tyrnaviensem et Posoniensem in eo, quod ab eorundem rebus et mer-
contra teloniatores Kőpcheniensem, Gattensem, Nisideriensem, Ovarien-
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cibus excessivum vectigal desumatur. Circa quam querelam mixta com-
missio existimaret, ut stante eo, quod telonialis taxa de lege limitata et
regulata foret, opportuna ordinariis dominis vicecomitibus in commissis
darentur, ne in desumptione teloniorum excedatur, de praeterito autem
parti bus laesis, in quantum id legaliter edocere potuerint, indemnisatio
procuretur. Et quia judaeorum Stomffensium communitas penes isthic
sub E. et F. annexas instantias pariter quampiam relaxatam capite ex eo,
quod per Stomffae subortum incendium magnum damnum perpessí
fuerint, quod item nonnulli ex iis semet alio transtulerint, sibi applaci-
dandam efflagitarent. Hinc praeallegatas instantias sub E. et F. una cum
suis accessoriis, nec absimiliter instantiam judaeorum Sancto Georgien-
sium sub G. ob praetensive demortuos et aliorsum migrantes eaque in sibi
adrepartita taxa tolerantiali sublevari petentium comitatui Posoniensi
fine celerioris investigandorum investigationis, signanter quid per demor-
tuos et alio semet transferentes adrepartitae summae decesserit et num
non per aliorum adventum et successionem defectus suppleri possit?
communicandas, demum comitatui Nitriensi committendum esse arbitra-
retur repetita mixta commissio, quatenus judaei Isaác Hirschl et Michel,
qui antehac in possessionibus Burszentpeter et Burszentmiklos comitatui
Posoniensi ingremiatis commorabantur, de praesenti aut em in dominio
Sassiniensi salis et crernatí subarendatores essent, sibi perprius impositam
taxae tolerantialis ratam in futurum ad judaeorum communitatem, comi-
tatum Nitriensem inhabitantem, deponere teneantur et ad id praestandam
attrahantur, simili ra ta enervatis judaeis Stomffensibus in faleidiam
cedente.

Praemissa excelso consilio locumtenentiali pro ulteriori expediendo-
rum expeditione hisce obsequiose repraesentantes in reliquo omni honoris
et venerationis studio perseveramus.

Ejusdem excelsi regii locumtenentialis consilii Hungarici humíllimi,
obsequentissimi et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae toleran-
tialis per suam sacratissimam majestatem ordinati commissarii:

Josephus liber baro de Rewa manu propria.
Georgius Fabiankovich manu propria.
Carolus Ludovicus Konkel manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excelsum regium locumtenentiale consilium Hungaricum,
dominos dominos gratiosissimos colendissimos obsequiosa relatio mixtae
commissionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam sacratissi-
mam majestatem ordinatae cum annexis.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 7-10. folio 281-4.
Két ívrétű papiros, melynek előlapján ez a feljegyzés van: praesenlata 1.5. Sep-

tembris 1752., eadem et Telata.
Mellékletek hiányzanak.
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39.

1752. szeptember 22. előtt. Löb Mandel és Izrael Mózes vasmeg'!-}ei zsidók
azt kérik a m. Teir. helytartótanácstól, hogy Baranya mequében. szabadon

/cereskedhessenek.

Hochlöbliche königliche Hungarische stadthalterey!
Excellenczien, gnadigst und hochgebictendeste herrn herrn!

Einer hochlöblichen königlichen Hungarischen stadthalterey werden
wir in dieftester unterthiinigkeit vorzustellen bemüssiget, wassgestalten
wir von dem Baranyaer comitat, in dem uns von ihro kayserlich köníg-
lichen mayestat allergnadigst frey zu treiben erlaubten hand el und wan-
del verhinderet werden, da er uns auch in die stadt Fünffkirchen hinein
zu gehen auf das scharteste verbotten.

Gelanget dann an ein hochlöblichen königlichen Hungaríschen stadt-
halterey unser unterthanigstes bitten, hochdieselbe geruhe in gnadigster
erwögung dessen, das wir das unss angeschribene quantum bloss und
alleinig durch solch unss allergnadigst erlaubten handel erwerben műs-
sen, bey dem ersagt Baranyaer comitat gnadígst zuverschaffen, damit wir
mit authentischen passen versehene juden dem uns allergnadigst gestette-
ten handel und wandel gleich wie verhin allzeit ungehindert treiben und
beförderen dörffen. Vor wel ch allerhöchste gnad wir allstatts érsterben.

Einer hochlöblichen königlichen Hungarischen stadthalterey uriter-
thanigste:

Maridel Lew und Moyses Israel juden auss dem
Eüsnburger comitat.

Kívül: An ein hochlöblichen königlichen Hungarischen stadthalterey
etc. unterthanigste bitten inbeschribener juden, pro ut intus gnadígst
zuersehen.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 111-2.
Ívrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs. míg a

másik oldalon: arabeszk, előlaport ezzel Ll feljegyzésseI : proesenuuu 22. Septem bris
1752., eadem relata.

40.

1752. szeptember 22. Pozsony. A m. kir. helytartótanács felszólítja Bara-
nya megyét, hogy Löw Mandel és Izrael Mózes vasmegyei zsidóknak miéTi

nem engedi meg a szabad tcereskeáést?

Comitatui Baraniensi.
Notum alioquin est praetitulatis dominationibus vestris, qualiter

judaei in regno hoc Hungariae commorantes praeter et ultra datias dorni-
nis terrestribus comperentes et in medium etiam comitatuum conferri
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solitas certam adhuc taxam tollerantialem quotannis in aerarium regium
conferre et praestare teneantur, quibus dependendis, ut pares sint, quaes-
tum quoque Esdem adrnittere digna ta est sua majestas caesareo-regia,
Lamentantur interím in hicce accluso denotati Mandl Lew et Moyses
Israel judaei in comitatu Castriferrei degentes, quod ipsi ab omni quaestu
in comitatu hoc Baraniensi exercendo prorsus prohibiti sint, severíssime-
que Esdem interdictum habeatur, ne civitatem episcopalem Quinqueecc1e-
siensem subingredi ausint.

Penes cujus communicationem praetitulatis dominationibus vestr-is
hisce intimari, ut quaestum, quem alioquin haud notabilem et aliis minus
nocivum gerunt, reflexe ad disposita priora ipsis admittere, curve ingres-
sus in praedictam civitatem Quinqueecc1esiensem iisdem denegetur?
requisitam consilio isti regio locumtenentiali submittere nover-int iritor-
mationem. Datum Posonii, 22. Septembris 1752.

Michael Sido manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folio 113-4.
Fogalmazvány.

4l.

1752. december 11. Pozsony. A m. kir, kamara megkeresi a m. kir. hely tar-
tótanácsot abban az irányban, mikérit három évelőtt, úgy most is, hogya
zsidók türelmi adója 2 évre meghosszabbítást nyert, a megyéknek meg-
felelő utasítás adassék, hogya kamarai tisztviselőket támogatásban része-

sítsék, amiko?' a késedelmesen fizető zsidók ellen kívánnak eljárni.

Sacratissimae caesareae regiaeque majestatis, dominae dominae ele-
mentíssimae camerae regíae Hungarico-aulicae nomine altefatae suae
majestatis excelso consilio regio locumtenentiali Hungarico peramíce
insinuandum! Praelibato excelso locumtenentiali consilio ex intervento
benignissimo rescripto caesareo regio aliunde constare taxam teleran-
tialem judaicam respectu inferioris et superioris Hungariae in annuis
20 000 florenis clementer determinatam cum ultima decurrentis hujus
mensis et anni 1752-di exspiraturam, in eadem praespecificata 20 mille
florenorum summa ad aliud subsequens biennium benigne extensum
fuisse, adeoque ad rationem summi aerarii colligendam venire.

Excelsum locumtenentiale consilium proinde peramice requiri , quo
comitatus ad praestandarn assistentiam intuitu incassandae similis taxae
tolerantialis judaicae ubidum carnerales officiales in casu compertae moro-
sitatis semet insinuaverint, circulariter, etquidem ad conformitatem prio-
rum ante triennium expeditorum ordinum commonere, eosderuque ad id
adstringere haud gravetur. In reliquo regia haec camera Hungaríco-aulica
praelibato excelso consilio regio locumtenentiali Hungarico ad quaevis
officii genera prompta, paratsque permanet.
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Ex consilio regiae camerae Hungarico-aulicae Posonii, 11. Decembris
1752.

Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Sacratissimae caesareae regiaeque majestatis, dominae domi-
nae clementissimae camerae regiae Hungarrco-aulicae nomine ejusdem
altefatae suae majestatis excelso constlio regio locumtenentiali Hungaríco
per ami ce assignandum.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 205-6.
lvrétű papiros, mely a pecsételés helyén viaszfollos, vízjegye annyira halván,'.

hogy kivenni nem lehet, előlapon a címzés alatt födött ovális alakú pecséttel, bévül a
szöveg alatt egészen alul ezzel a feljegyzéssel: collationata per F. F., rníg előlapori ezt
olvashatjuk: praesentata 16. Decembris 1752., 18-a relata.

42.

1752. december 30. Körmöcbánya. Körmendi Antal bányamester és iil-
nökei a kamaragróf értésére adják, hogy még az elmúlt június hónapban
Nagycsöpcsényben egy nemesnél két zsidót találtak, akik közül az egyiket
elfogták és be akarták kísérni, aki azonban útközben annyit könyörgött,
hogy egy rossz köpeny és 7 forint hátrahagyásával szabadon engedték.
E zsidó érdekében báró Révay Lőrinc turóci főispán közbelépett és a zsidó
ingóságainak visszaadását kérte. Éppen ezért a szomszédos megyéket fi-
gyelmeztetni kellene, hogy az 1748. évi kir, parancsot, hogy zsidók nem

léphetnek a bányavárosok területére, tiszteletben tartsák.

Ihro gnaden etc.
Nachdem wür nicht ehender, dann an heunte auff das an ein wohllöb-

lichen obrist-cammergraffen ambt durch (tit.) herrn Laurentium baronem
de Reva, des löblichen Thuroczer comitat würklichen obergespann umb
restituírung deren einem gewissen juden durch zwey vermeinte haur
waldthütter gewalthiitig entnohmenen sachen gemachte und uns umb be-
richt und guttachten gnadíg zugestelte anersuchungs schreiben vollkorn-
men informiret werden könten, dahero haben von dem eingeholt ganzen
verlauff die behörige nachricht folgends untertháníg ertheillen wollen.
AIss die zwey altstübner und hauer herrschafftlichen stadt hayducken,
Gyuro LuIo und Misso Czavojecs dem 21. Juny 1752. in stadt affairen
nacher Gross-Csepcsen gekommen und allda beym Kussniar Gyro einem
edl mann zwey juden angetroffen haben, dise wohIwissend das denensel-
ben sich allda sehen zu lassen nicht erlaubt seye, einem dererselben mít
sich geführét willens auff dem stadtgrundt zu überliefferen. Da der jud
gesehen, das er denen stadt güttern annahete. hatt derselbe entlassen zu
werd en verlanget vorgebend, er zahle jahrlich in dem Turoczer comitat ei-
nem thaller, wannenhero ihme auch sein handl und wandI frey ware.
Weithers forth bey Gyviak warffe sich derselbe zur erden klagend in sei-
nem leib ein gross es reissen zu haben, batte nochmahlen umb seine eritlas-
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sung, sprache dagegen das bey sich habende geIdt und dem mantl zuruckh
zu lassen. Verschwure sich auch hierob, das er niemenden dises verfahren
entdecken, villweniger klagen wollen. Da die hajducken gehöret haben,
das gedachter jud seine gebühr in dem comitat abführete, besorgeten sie
sich einer ungeleuheit, liessen dahero denselben gegen erlegung des in 7
fl. bestandenen geldes und eines alten sehr schlechten mantls zuruckh,
ohne das sie ihme zur verschwigenheit zu ablegung eines juraments
adstringiret hatten. Dem anderen tag darauff kaum das herr Münich ge-
meíner stadt würtschaffts inspektor in Stuben angekommen, habe sich
schon bey ihme herr Sándor Laszlo, ein edImann aus Csepcsén, wider dise
begebenheit protestando eingefunden, die ersezung deren dem juden
abgenohmenen sachen zuruckverlangend. Herr Münich, deme dise bege-
benheit umbekant ware, liesse sich durch die hajducken informiren, über-
nihmt von denenselben das geldt sambt dem mantl zu seinem handen und
recurriret dem protestirenden edimann die restitution aus ursachen, das
ihme ein soleher verlauff weithere anzubringen obgelegen. Es hatt zwahr
gleich damahIens herr inspektor Münich sothane begebenheit mir berg-
meister, qua damahligen arendatori und ich weithers euer gnaden in
hochderoselben allhiesiger anwesenheit gehorsambst beygebracht, nach-
deme abel' hier wegen nichts determiniret worden seynd, die bey herrn
inspektoren depositirte sachen noch ferners ohnausgefolgt gebliben, hac
occasione berichtet offtgedachter herr Münich, das derseIbe yor 5 jahren
ein judten der profession nach ein em schneider, welchen herr baron Revai
Moyses zu verfertigung einiger kleyder mit sich geführet, in dem Stubner
badt fangen sollen, den abel' gedachter herr baron, da sich soleher in des-
sen zimmer salvirete, mit gewahneter handt extra limites terma rum Stub-
nensium bis ins Klein Dörffl. von dannen abel' weither forth durch dasige
untherthan mit gewöhr begleithen lassen.

Wür erkennen demnach. das die eingangs erwehnte zwey herrschaft-
liche stadt hajducken mit der auffangung des judens garwohl, mit dessen
eritlassung aber gar unrecht gethan, mass en auf solche verdechtige leuthe
das cammerale sowohl. alss au ch die stadt ein wachtsambes aug zu tragen
und soleher gestalten denen allergnadígsten k. k. befehlen die allerunter-
thiinigste folge zu leisten schuldig und verbunden seyn sol1. Wann nun
aus angeführter begebenheit gnadig zu ersehen, wie nachtheillig der
comitat und dero insassige nobles die alda herumb streifende juden in
dem von bergstadten nichtüber3. 4.meillen situirten umbkreyss wider den
c1aren inhalt des dessentwegen öffters ergangenen und mitendt des 1748.
jahrs neüerlich reiterirten k. k. befehls nicht nur dulte und foviren, son-
dern auch so gal', wie mir bergmeister durch einem magnaten unter der
handt glaubwürdig berichtet worden, einem solchen in Suczan, alwo vor-
hin keiner gedultet wurde, sich sasshaff't zu mach en zulasse, so nothwen-
dig findete unserer unvorgreiffliche meynung nach mittels an seine be-
hörde beschehender verstellung zu effectuiren, womít obberührter Thu-
roczer comitat zu genauerer vollziehung deren allergnadigsten k. k. be-
fehlen ernstlich angehalten werden möchte. Stellen demnach euer gnaden
gnadíger disposition anheimb, ob das von dem juden zuruckhgelassene
geldt sambt dem mantl auff sneciale intercession titulirten herrn ober-
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gespann de Reva und in gewisser hoffnung derselbe werde dem disfaltigen
k. k. befehl fernerhin genauist nachzukommen sich lassen angelegen seyn
auszufolgen seye. Die wür uns etc.

Cremnitz, den 30. December 1752.
Euer gnaden N. N. bergmeister und verordnete geschwohrne bey-

sitzer des k. k. berggeríchts hieselbst.
Proprio et reliquorum nomine: Anton Körmendi bergmeister,

Stephan Joann Zarecky assessor, Anton Heyssl assessor et notarius.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 83-4.
Egykorú másolat ívrétű papíroson.

43.

1753. január 4. Pécs. Baranya megye közönsége a m. kir. helytm·tótanács-
nak jelenti, hogy a zsidók szabad kereskedése tárgyában továbbra is ra-
gaszkodnak még 1750. júl. 7-én és okt. 26-án kelt felterjesztéseikben kifej-
tett álláspontjukhoz, melynek értelmében zsidókat amegye területén

nem tűrnek meg és azok szabad keresketiésé! nem engedik meg.

Excelsum regium locumtenentiale consilium!
Domini nobis gratiosissimi colendissimi!

Erga querimoniam judaeorum quaestum et negotiationem in gremío
comitatus istius omni tempore promiscue sibi liberam esse volentium
penes gratíosum excelsi regii locumtenentialis consilii sub 22-da Septem-
bris recenter evoluti 1752-di anni nobiscum communicatam in vicem ube-
riorisinformationisad demissas repraesentationes nostras hoc in merito ex
generalibus comitatus hujus 7-a Julii et successive 26-ta Octobris anni
1750-mi celebratis congregationibus expeditas, ibidemque ad(d)uctas
rationes et motiva, quae isthic pro recapitulatis habemus, nosmet humil-
lime provocantes.

Síquidem dicti judaei alioquin occasione publicarum nundinarum,
imo sub harum praetextu praecedentibus etiam et subsequentibus pluri-
bus diebus questum libere exercentes popularibus et Graecis quaestoribus
in comitatu hocce numerosioribus, hisque in circumstantiis ad onus publi-
cum sensibilius, quam antehac attractis vivendi media et congruam sub-
sistentiam praeripiant atque hincinde aberrando lege et excelsi consilii
gratiosis dispositionibus vetitam crudarum pellium praeemptionem clam
practicent, denique mille aliis modis et praetextibus miseram contribuen-
tem plebem circumveniunt et enervant.

Ulterius etiam excelso constlio humillime supplicamus, quatenus
memorati potius judaei praeter tempus publicarum nundinarum de reli-
quo in dominiis et comitatibus illi, in quorum medium contribuunt, semet
contineant, quam nos, qui eosdem praeter propria nostra motiva gratíosís
etiam excelsi consilii dispositionibus praceauti in prae sens semper a
figendis domiciliis et stabili in medio nostri mansione arcebamus, num
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extraneos, nihilque in medium comitatus contribuentes in praejudícium
onus publicum supportantium mercatorum nostrorum recipere debearnus.
In omni venerationis cultu perseverantes. Sub gene ra li congregatione
nostra die 4-ta mensis Januarii anno 1753-tio in episcopali civitate
Quinqueecclesiensi celebrata.

Excelsi regii locumtenentialis consilii humillimi, obsequentissimi et
obligatissimi servi:

universitas comitatus dc Baranya.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folio 115-6.
lvrétű papiros, melynek vízjegye futó hírnszarvas, a címzés alatt: praesentata

17. Januarii 1753., míg' az előlapon: IB-a Januarii 1753. relata feljegyzések kel.

44.

1753. január 23. Bécs. A császári-kirátyi pénzverdei és bányaügyi kotié-
gium a m. kir. kancelláruii megkeresi abból a céibét, hogy Turóc megyét
figyelmeztessék annak a kir. parancsnak szigorú betartására, hogy zsidók

a bányavárosoktóZ 7 mérföld távolságban tartózkodjanak.

Inclytae cancellariae regiae Hungarico-aulicae amice insinuandum.
Eandemque ex acclusa information is copia uberius percepturam esse,
qua lis respectu certi judaei per duos hajdones caesareo-regiae, liberaeque
civitatis montanae Cremnicziensis in territorio nobilium Csepsinensium
deprehensi anno adhuc praeterlapse casus contigerit. Ut igitur toties reite-
rata circa judaeos a districtu montanarum civita tum in distantia septem
milliarium eliminandos caesareo-regia mandata et saluberrimae ordina-
tiones ex parte Thuroczensis comitatus, prouti in reliquis comitatibus actu
fit, debita cum exactitudine observentur, eapropter inclyta regia cancella-
ria Hungarico-aulica inhaerendo prioribus denuo amice requiritur, velit
eadem per benignum mindatum regium nunc dicto comitatui serio injun-
gere, idque in pari collegio huic aulico communicare, quatenus videlicet
nullum omni no judaeum intra suos limites ibidem commorandi vel quaes-
turam exercendi vel aliud negotiandi causa sub quocunque praetextu
admittere, sed eos posthac, uti antiquitus vetitum et inhibitum erat, abinde
totaliter arcere debeat. In reliquo etc.

Collegium caesareo-regium aulicum directionis monetariae et mon-
tanisticae, Viennae, 23. .Ianuarii anno 1753.

Antonius Benedictus Rosner manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. Iasc, 1-21. folio U5.
Egykorú egyszerű másolat papíroson.
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45.

1753. február 1. Bécs. Mária Terézia királynő meghagyja a m. Teir.hely tar-
tótanácsnak, hogy szólítsa fel Turóc megyét, hogy Szucsányban lakó zsi-
dót távolítsa el és őrködjék afelett, hogy szigorú büntetés terhe mellett
zsidó a bányavárosoktól 7 mérföld távolságon belül ne lak.jék és ne keres-

kedjék.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatrix, Gerrnaniae, Hun-
gariae, Bohemiae, Dalmatiae, Sclavoniaeque regina, archidux Austriae.

Reverendissime, reverendi. spectabiles ac magnifici, magnifice item
et egregii, fideles nobis dilecti l Recordabuntur procui dubio fidelitates
vestrue benignarum regiarum dispositionum armis superioribus medio
earundern fidelitatum vestrarum factarum ac postremo in anno 1748. sub
17. Decembris per nos quoque in eo interventae et medio fidelitatum ves-
trarum aeque in comitatibus Zoliensi, Honthensi, Barsiensi, Nittriensi,
Arvensi, Thurocziensi et Lyptoviensi publicatae, ut videlicet ad antever-
tendum ab aerario nostra caesareo-regio omne darnnum, quod eidem
peculiariter in re montana et monetaria ex perniciosa judaeorum prope
civitates nostras regio-montanas mansione et quaesturarum atque mer-
cantiarum exercitio, cum primis vero auri et argenti clandestina coemp-
tione et hinc subsecuta crebrius fodinarum defraudatione inferri observa-
batur, iidem judaei in districtu memoratarum civitatum regio-montana-
rum ad septem milliaria non solum a mansione continua et incolatu,
verum etiam exercendo ibidem omni quaestu atque ideo ipso quoque
aditu et accessu sub gravissima animadversione ipsa quoque poena capi-
tali arceantur. Qualemnam interim contraventionis praedictorum manda-
torum regiorum casum caesareo-regium aulicum directionis monetariae et
montanisticae director ium nostrum in via mutuae correspondentiae cum
cancellaria nostra regia aulico-Hungarica communicaverit, ex advoluta
hic ejusdem correspondentialis insinuati et ei adnexae relation is copia
plenius informabuntur fidelitates vestrae. Quas iisdem fine eo, eoque
benigno cum mandato communiendas esse duximus, quatenus ad effectum
praeattactorurn mandatorum regiorum apud memoratum comitatum Thu-
rocziensem suprema nomine nostra porra quoque ac serio disponant, ut
idem comitatus, si qui judaeorum actualiter in gremio ejusdem manere
comperirentur, quemadmodum in acclusa relatione attingitur, quasi unus
in possessione Szucsan mansionem haberet, tales illico comprehendi et
praemissa in eos, ut sibi inposterum ab ingressu ejusdem comitatus sub
gravissima ac ipsa etiam capitali poena caveant, severa admonitione,
norma pro eliminatione vagorum et erronum statuta ad locum origínis
promoveri curet, in reliquo vero pro futura dísponat, palarnque faciat, ut
si judaei eundem comitatum quacunque de causa accesserint, illica com-
prehendantur et magistratui ejusdem sustantur, hic vero tales judicio mon-
tanistico sub custodia tradere obligetur. In reliquo fidelitatibus vestris gra-
tia et clementia nostra caesareo-regia benigne, jugiterque propensae ma-
nemus. Datum in civitate nostra Vienna Austriae, die prima mensis Feb-
ruari anno domini millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio.
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Maria Thercsia manu propria.
comes Leopoldus dc Nadasd manu propria.

Bernardus Kenesek manu propria.

Kívül: Rcverendissimo, reverendis. spectabilibus ac magnif'icis,
magnifico itern et egregiis N. N. praesieli et consiliariis consilii nostri regii
locumtenentialis Hungarici etc., fidelibus nobis dilectis Posonii ex officio.

O. L. C.-29. Lad. A. ruse. 1-21. folio 86-7.
fvrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás cimerpaizs, míg a

másik oldalon arabeszkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét töreelé-
kével, a belső oldal jobb sarkában K betűvel, végül a külső oldalon e Ieljegyzéssel :
acceptata 7. Februarii 1753., 8-va relata.

46.

1753. február 6. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság jelenti a m.
kir. helytartótanácsnak, hogy Pozsony megyének az a válasza, mintha a
pozsonyváraljai zsidók önként elfogadták volna a földesúrnak járó olta-
lompénznek 700 ft-al való emelését, nem felel meg a valóságnak, mert
ebben a kérdésben kihallgatták Hirschl Mandl, Menzl Lázár, Arnsteiner
Márkus és Hirschl orvost, akik nagy nehezen végre bevaHották, hogy
ebbe az emelésbe csupán kényszerítve mentek bele. Mivel a pozsonyvár-
aljai zsidók közadóban és katonai terhekben évi 1200, 12 házuk után 480,
a földesúrnak 1700, végül türelmi adó címén 1600, összesen tehát 4980
ft-ot fizetnek, attól kell félni, hogy anyagilag tönkre mennek, ezért őfel-

sége találjon valamilyen megoldást könnyebbségükre.

Excelsum regium Hungaricum locumtenentiale consilium!
Domini domini gratiosissimi colendissimi!

Adhuc in mense Junio anni mox praeteriti praelibato excelso consi-
lio locumtenentiali retulerat mixta haec commissio, quod plagam subar-
eensem inhabitantibus judaeis per modernum dominum terrestrem cen-
sus dominalis in annuis 700 florenis adauctus fuerit, quodve iidem judaei
sua gravamina sine praescitu et annuentia domini terrestris locis in debi-
tis pon ere ac medelam quaerere minus aus int. Cujusmodi benignarum
etiam resolutionum tenoribus oppositam inconvenientiam dum excel-
sum locumtenentiale consilium erga mixtae hujus commissionis suasum
suae sacratissimae majestati pro ferenda medela sub 13-tia Junii anni
evoluti repraesentasset, supervenit benignissimum rescriptum de dato
22-dae mox dich mensis Junii id inter caetera praecipiens, ut ad rescien-
dam excessivae census terrastralis elevationis veritatern et qualitatem
ipse etiam dominus terrestris superinde audiatur.

Qui dominus terrestris medio comitatus Posoniensis auditus quali-
ternam contra praedeclaratam judaeorum querelarn excipiat, vicissim in
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700 florenis elevatum censum terrestralem sponte et benevole oblatum
fuisse asserat ac in relíquo gravamen, quasi instantias suas ad altiora
dicasteria promovere sub poena pecuniaria inhibiti extitissent, sinistre
positum ac ex eo hujus delationis authorem pro assequenda satisfactione
sibi manifestari praetendat? ex isthic cum accessaria judaeorum instan-
tia in specie advoluto ejusdem comitatus Posoniensis responso pluribus
liquet. Et licet quidem judaei in instantia sua fateantur, in 700 florenis
elevatum censum terrestralem semet soluturos esse, per id tamen, uti
comitatus in suo responso asserit, concludi haud posse existimat mixta
haec commissio, judaeos similem aucticnem praestandarn sponte et bene-
vole appromisisse, quin potius adnexo vidimato doceri, illos, in eandem
auctionem non libera, sed coacta voluntate consentire debuisse.

Quantum porra concerneret quaestionem illam, quod judaei in casi-
bus gravaminum recursum suum ad altiora dicasteria sumere sub poena
pcuniaria per dominum terrestrem inhibiti fuerint, et quod querela ist-
haec aeque vigore accessorii judaeorum supplicis domino terrestri sonantis
libelli non subsistat, constituit mixta commissio ista judaeos. nominanter
Hirschl Mandl, Lazarum Menzl, Marcum Arnsteiner et Hirschl medici-
nae doctorem, qui dum de dicenda veritate sub comminatione deponendi
juramenti per commissionem mixta serio commoniti fuissent, tandem
post longiorem moram fassi sunt, occasione sibi extradati Pollicey seu
Par don dicti instrumenti sub poena pecuniaria, praescindendo a summa
specifica, ab exhibitione suorum gravaminum inhibitios fuisse. Penes
praemissa in obversum comitatus Posoniensis dati responsi adducta mo-
tiva, postquam obsequiosa mixta commissia in ulteríorern sumpsisset
reflexionem, quod judaei, subarcenses juxta praenominatorum judaeo-
rum fassionem titulo contributionis et militum interventionis plus minus
annuatim 1200florenos, a 12 incirca possessis domibus, quamlibet praeter
propter respectu contributionis et intertenentionis militaris á 40 florenis
assumendo, 480 florenos, domino terrestri elevatum censum terrestralem
conjunctim in 1700 florenis ac tandem sibi adrepartitam taxam toleran-
tialem in annuis 1600 florenis, universim itaque 4980 florenos salvere
teneantur, opinaretur eapropter isthaec obsequiosa mixta commissio
praededucta quoad adauctam censum terrestralem, necnon quoad imposi-
tam gravaminum suis in competentiis promovendorum inhibitionem
suae sacratissimae majestati pro clemen ter ordinanda medela repraesen-
tanda esse, ne secus per arbitrariam domini terrestris taxationem
judaeos illos finaliter succumbrere et dependendae etiam taxae teleran-
tialis suae regiae majestati eminenter competentis incapaces fieri
eveniat, Quibus omni obsequii et venerationis cultu perseveramus,

Ejusdem excelsi regii Hungarici locumtenentialis consilii humillimi,
obsequentíssímí et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae toleran-
tialis per suam majestatem ordinati commissarii:

Georgius Fabiankovich manu propria.
Carolus Ludovicus Konkel manu propria.

Felix de Mohr manu propria.
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Kívül: Ad excelsum regium locumtenentiale consilium Hungari-
cum, dominos dominos gratiosissimos colendissimos obsequiosa relatio
mixtae commissionis in negotio taxae tolerantialis júdaieae per suam
majestatem sacratissimam ordinatae circa querimoniam judaeorum
subarcensium contra dominum terrestre positam.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 7-10. folio 291-3.
Másfél ívnyi papiros, melynek előlapján e feljegyzés olvasható: praesentata 6.

Februarii 1753., eadem relata.
A mellékIetek hiányzanak.

47.

1753. március 8. Bécs. Mária Terézia királynő megparancsolja a vissza-
csatolt Szerém, Verőce és Pozsega megyéknek, hogy területükön zsidót
ne tűrjenek meg és azok csak az országos vásárok alkalmával keresked-

hetnek.

Maria Theresia etc.
Reverendi etc. Innotuit nobis judaeos hic in gremio vestri receptio-

nem diversis sub titulis, signanter vero sub specie arendatorum assidue
quaerere, eoque omnimode contendere, ut domicilium in partibus illis
figere iisdem admittatur. Quoniam vero praedictam gentem judaicam a
figendo in regnis nostris Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae, quo etiam
comitatus hic vester occasione incorporationis applicatus extitit, domi-
cilio positivae regni constitutiones arceant, praeterea vero eadem gens
fraudibus potissimum intenta ipsi publico plus nocumenti, quam utilita-
tis experientia teste adferre assoleret.

Hinc memoratis quidem judaeis quaestu in nundinis publicis in locis
comitatui huic vestr o ingremiatis servari solitis tum ex ratione com-
mercii, cum et ipsius nundinalis privilegii, necnon ab iisdem quoque sub
titulo tolerantialis taxae praestandorum onerum omnino admisso, quoad
figendum attamen in gremio vestri domicilium attactos judaeos nec per
statum militarem, nec in bonis nostris cameralibus, nec etiam per alios in
gremio vestri bona quaepiam possidentes nullo prorsus sub titulo recipi,
hactenus vero nefors ibidem commorantes illico amandari benigne una
ac serio volumus, finemque in hunc vobis distrietim hisce praecipimus,
quatenus omni studio atque solertia adhibita invigilare noveritis, quo
benignae huic voluntati ac dispositioni nostrae debitus mos quam exac-
tissime geratur, eidemque per neminem ulla ratione contraveniatur,
quemadmodum etiam in hac ipsa conformitate tum via consilii nostri
aulae bellici opportuna disponentur, cum et camerae quoque nostrae
regiae Hungarico-aulicae requisitam ad praemissorum effectum sub
hodierno dato intimationem transmittimus. Vobis in reliquo gratia etc.
Datum Viennae Austriae, die 8-va mensis Martii anno domini 1753.

Maria Theresia manu propria.
comes Leopoldus de Nadasd manu propria.

Bernardus Koncsek manu propria.
O. L. C.-29. Lad. B. fase. 7-10. folio 294.
Egykorú egyszerű másolat.
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48.

1753. április 2. előtt. A bajmóci zsidók azzal a kéréssel fordulnak a m. kir.
helytartótanácshoz, engedtessék meg nekik, hogy Tapolcsányban és Raj-

csányban lévő követeléseiket behajthassák.

Hochlöbliche, höchstpreysswürdigste kayserlich-konigliche Hunga-
rische statthalterey etc.!

Ihro excellenzien!

Gnadigst hochgebiettende herren herren etc.! Euer exzellenzien und
gnaden sollen wür in Bannowitz und in denen benachbahrten orthen
wohnhaffte juden in tieffester unterthanigkheit gehorsambst anzaigen
und vortragen, wassmassen wür zu Dopolzan und Raitschan und anderen
disseits dess Neutraer fluss ligenden orthen, in circa 7 maillen von berg-
statten entfernet, grosse schulden ausstandig haben, welche hereinzu-
bringen wür selbsten dahin reisen müessen, wann anderst wür nicht gahr
zu grunde gehen und verderben wollen. Dahin abel' ohne gnadígster
erlaubnuss nicht raissen dörffen.

AIss gelanget an euer excellenzien und gnaden unterthanigst
gehorsambstes, ja fuessfiihligstes bitten, höchstdieselbte geruehen unss
die gnadígste erlaubnuss dahin zu raissen gnadígst und mildreichest zu
ertheillen, besonders auf bemeltes Dapolzan und Raitschan und dise
hererit dess Neutraer fluss ligende örther, damit wür unsere schulden
einbringen und eincassiren mögen, auch dass unss angezaiget werde, auf
wass örther wür reisen dörffen. Ein solches solle ein löbliches comitat
anhero zu euer excellenzien und gnaden berichten und unss hernach
dero höchstgnadígst erlaubnuss zu ertheillen fuessfahligst bitten. Hoffen
dise gnade gnadigst zu erlangen, damit wür nicht in schaden kommen,
sondern unsere schulden eincassiren und hiermit wider unsere schul-
diger befridigen, kayserlich-konigliche onera bestreitten und herr-
schafftlichen gaben abführen können, die wür in tieffester demuth
unterthanigst gehorsambst ersterben.

Euer excellenzien und gnaden unterthanigst gehorsambste:
N. N. Bannowitzer und benachbahrte juden.

Kívül: An eine hochlöbliche, höchstpreysswürdigste kayserlich-
königliche Hungarische statthalterey etc. fuessfahliges bitten inbemel-
ter juden von Bannowitz und der orthen alda, prout intus.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 90-1.
Előlapján ez a feljegyzés van: praesentata 2. Aprilis 1753.,eadem Telata.
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49.

1753. április 2. előtt. Izsák zsidó, aki 30 év óta lakik Surányban, amely
helység 8 mérföldre fekszik a bányavárosoktól, azt kéri a m. kir. hely tar-

tótanácstól, hogy továbbra is helyben irurrtulhaseon,

Excelsum consilium regium !

Flexo poplite gemebundus ad excelsum consilium regium refugium
meum summe re cogor, paternamque misericordiam imploraturus, quali-
ter ego triginta evolutis dudum annis in comitatu Nittriensi, possessione-
que Surány usquedum existens, ex interventu autem determinationis
inclyti comitatus nominis ejusdem esto quidem octo miliaribus a monta-
nis civitatibus existerem, nihilominus migrare cogor. Hinc itaque ad
pedes excelsi consilii provolutus instandum duxi, quatenus excelsum
consilium ad mentem resolutionis sacratissimae suae majestatis memet
protegere et conservare dignaretur. Gratiosam praestolaturus resolutio-
nem persevero.

Excelsi consilii regii humillimus subditus:
Hebreus Izák Suranyensis.

Kívül: Ad excelsum consilium regium humillima instantia introserti
suplicantis hebrei Suraniensis.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. follo 96-7.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: vadászkürt, míg a másik

oldalon: A. L. betűkkel, előlapori e feljegyzéssel: praesentata 2. Aprilis 1753., eadem
et relata.

50.

1753. április 2. A m. kir. hely tartó tanács meghagyja Nyitm megyének,
hogya bajmóci zsidóknak tegyék lehetővé, hogy Tapolcsányban és Raj-

csányban lévő követeléseiket behajthassák.

Comitatui Nittriensi.
In oppido Bajmócz et ejus vicinitate degentes ac commorantes

hebraei contextu isthic in paribus advoluti supplicis libe11isui demisse
repraesentarunt consilio regio locumtenentiali, quod notabilia in Ta-
polchán, Raichán et aliis in vicinitate harum adjacentibus ab ipsis mon-
tanis civitatibus circiter septem milliaribus dissitis locis ac possessionibus
habeant debita activa, quorum incassationem eo instituere nequeunt,
quia eorsum ipsis excursus non admittitur. Cum autern iidem hebraei
statis temporibus pensa sua deducere debeant, supplicuerunt in eo
humillime, ut fine dumtaxat incassationis praeattactorum debitorum
suorum ad ejusmodi loea aditus ipsis concedatur, quam ipsorum petitio-
nem, siquidem ratio publici commendare videatur.
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Praetitulatis dominationibus vestris penes communicationem de-
missi supplicis libelli eorum praesentibus intimandum esse duxit consi-
lium locumtenentiale regium, ut habita publicorum pensorum ab ipsis
praestandorum reflexione eas in gremio sui institui facere noverint dis-
positiones, ne media ad incassandam eorum justam et legitimam prae-
tensionem necessaria ipsis denegantur. Datum Posoni, die 2. Aprilis anno
1753.

Michael Sido manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. Iasc. 1-21. folio 92-3.
Fogalmazvány a szövegben néhány javítással és betoldással.

51.

1753. április 27. Liptószentmiklós. Liptó megye közönsége jelenti a m.
kir. helytartó tanácsnak, hogy annak a rendeletének, hogy a zsidók a bá-
nyavárosoktól 7 mérföld távolságban lakhatnak és keresketlhetnek, ele-

get tettek.

Excelsum regium locumtenentiale consilium ac domini domini nobis
gratiosissimi, colendissimi!

Expensa comitatus hujus locorum, in quibus judaei degerent vel
exercendi quaestus causa digrederentur, a regio-montanis civitatibus
distantia, quondoquidem non minus, quam septem miliarium, prout
praescriberetur spatium, complecteretur, omnisque de iis circa rem
monetariam, auri item et argenti perniciosam coemptionem ac fodina-
rum exhinc defraudationem praesummi posset suspicio, suapte cessaret.

Ac ideo passu in eo humillimam nostram, in quantum comitatum
huncce concerneret, informationem, dum pro demissa, qua erga promo-
tionem aerarii regii ferimur, obligatione, excelso regio locumtenentiali
consilio hisce repraesentaremus, una cum omni veneratione et ultronee
permanemus. Ex generali congregatione nostra die vigesima septima
mens is Aprilis anno millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio in
oppido Szentmiklós celebrata.

Ejusdem excelsi regii locumtenentialis consilii humillimi et obliga-
tissimi servi:

status et ordines comitatus Lyptovicnsis,

Kívül: Excellentissimis, íllustrissimis, reverendissimis, magnificis
itern spectabilibus ac generesis dominis N. N. sacrae caesareae regiae-
que majestatis excelsi reg ii locumtenentialis consilii praesidi et reliquis
consiliariis etc. tit. dominis dominis nobis gratíosissímis, colendissimis Po-
sonii ex officio.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 100-1.
lvrétű papiros, melynek vízjegye: stilizált rózsa, zárlatán födött kerek pecséttel,

előlapon e feljegyzésseI: praesentata 13. May 1753., 14-a relata.
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52.

1753. május 5. Galgóc. Nyitra megye közönsége jelenti a m. kir. hely tar-
tótanácsnak, hogy Izsák zsidónak Surányból azért kellett elköltöznie,

mert Surány beleesik a tiltott területbe.

Excelsum regio locumtenentiale consilium!
Domini domini colendissimi, gratíosíssími!

Gratiosum excelsi regio locumtenentialis consilii sub 2-da mensis
praeteriti Aprilis cum acclusa hebraei Suranensis Izak nuncupati instan-
tia perquam demisse percipientes, quod mernorato judeo mígratio ex
eodem oppido Suran intimata habeatur, factum est, ut dum a montanis
civitatibus judaeorum ad exigentiam prioris gratiosi excelsi regio locum-
tenentialis consilii intimati ad septem miliaria amotionem determinasse-
mus, pro limite a parte inferiori considerando usque oppidum Nagy Ta-
polcsan fluvium Nittra posuimus et quia oppidum Sur an aeque, ut alia
tantae distantiae loca trans fluvium eundem jaceret, idem quoque
hebraeus Suranensis sub sortem migrare debentium cecidit. Cujus intui-
tu dum excelsum regio locumtenentiale consilium demisse iniormamus
ac simul nobis transmissa humillime remittimus, pari cum humilitate
favoribus et gratiae devoti perseveramus, Datum ex generali congrega-
tione nostra die quinta May anno millesimo septingentesimo quinquage-
simo tertio in oppido Galgocz continuative celebrata,

Excelsi regio locumtenentialis consilii oligatissimi et humillimi
servi:

N. N. universitas comitatus Nittriensis.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 102-3.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: liliom, míg a másik oldalon:

P. P. E. betűkkel, előlap on ezzel a feljegyzéssei : praesentata 9. May 1753., 10-a relata.
A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

53.

1753. május 17. előtt. A vasmegyei zsidóság azt kéri a m. kir. hely tartó-
tanácstól, hogy szabad kereskedésüket Baranya megyébcn biztosítsák.

Excelsum consilium regium locumtenentiale!
Domini domini benigno gratíosissími!

Omnibus studiis et viribus nostris ei directis, ut quantum contribu-
tionale et tolerantialem taxam nobis impositam debita cum accuratia
deducere valeremus, nova et inexpectata nos tetigit calamitas, dum in
inclyto comitatu Baranyiensi mercium nostrarum per pagos et oppida
extra tempus publicarum nundinarum hactenus practicata distractio illo
dumtaxat ex respectu, quod gremiales mercatores talibus abunde provisi
cuivis competenter sufficere queant, nobis interdiceretur.
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Cum autem hac ratione per totum regnum a mercium nostrarum
distractione, consequenter a modo, quo obtingens nostrum depurare qui-
remus, facile amoveremur, hinc humillime instamus apud excelsum con-
silium, dígnetur nos quoque ea benignitate et gratia protegere. qua
omnes in regrio contribuentes conservare curat et nobis cum mercibus
nostris ubique liberum quaestum exercendi libertatem indulgere, huj us-
que intuitu in suprafato comitatu Baranyiensi opportuna disponere. Pro
qua gratia et benignitatc emorimur.

Excelsi consiIii regii locumtenentialis humillimi servi:
communitas juda ica in inclyto comitatu Castriferrei degens.

Kívül: Ad excelsum consilium reg ium locumtenentiale, dominos
benigno gratiosissimos humillima instantia intronotatae judaicae com-
munitatis.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folio 122-3.
Ivrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás círnerpaizs, míg a

másik oldalon: arabeszk, előlapori e feljegyzéssel: praesentata 17. May 1753., eadem
et relata.

54.

1753. maJus 24. előtt. Surányban, Egyházszegen, Váradon és Dzdegén
lakó zsidók azt kérik a m. kir. helytartótanácstól, hogy ne kelljen nekik a
lakóhelyeiket elhagyni, mivel a bányavárosoktól 8-10 mérföld távol-
ságban vannak és különben is nem kereskednek, mert vagy pálinkafőzők

vagy kocsmárosok.

Excelsum locumtenentiale consilium regium !
Domini domini benignissimi !

Iterato humillime ad benignitatem excelsi consilii reg ii recursum
summentes qualiter inclytus comitatus Nittriensis ad interventa recen-
tiora cxcelsi consilii intima mánsionis nostrae distantiam a montanis
civitatibus in eadem comitatu ordinando pro limite fluvium Nittra
posuerit, hocque modo nos omnes trans eundem fluvium degentes alior-,
sum migrare sub poena per excelsum consilium intimata adigat, cum
autem possessiones medernae habitationis nostrae, utpote Surány, Egy-
haszegh, Várad et Eozdeghe quantumvis trans fluvium Nittra locatae
eidem attamen plane vicinissimae et amontanis, utpote Ujbanya
bonis decem horis, ab aliis porro etiam octo milliaribus distarerit. Nos
vero quaesturu plane nullum exerceremus, verum partim educillorum,
partim domus crematoriae arendatores essemus, consequeriter ultra loca
habitationis nostrae ad partes prohibitas plane non egredimur. De genu
humili suplices apud excelsum consilium instamus, dignetur nobis, proli-
busque nostris misereri, inclytoque comitatui Nittriensi demandare,
quatonus in locis habitationum nostrarum non turbemur. Pro qua ben ig-
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nitate Deus omnipotens excelsum consilium reddat prosperum quam
diutissime.

Excelsi consilii regii humillimi, perpetuoque fideles judaei Suranén-
ses cum reliquis supertus specificatis.

Kívül: Ad excelsum consilium locumtenentiale regium, dominos
dominos benignissimos humillima instantia introsertorum.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. folia 106-7.
Ivrétú papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: liliom, míg a másik oldalon:

P. P. E. betűkkel, előlapori ezzel a feljegyzéssel: praesentata 24. May 1753., eadem
Telata.

55.

1753. május 24. A m. kir. helytartótanáes felszólítja Nyitra megyét, je-
lentse, hogy Surány, Egyházszeg, Várad és Őzdege helységek pontosan

milyen távolságban fekszenek a bányaváTOsoktól.

Nittriensi comita tu i.
Quandoquidem ahi etiam in Surany, Egyhazszegh, Varad et Eöz-

deghe comitatui huic Nittriensi ingremiatis locis degentes judaei, consi-
mileum illi, quae praetitulatis dominationibus vestris sub 2-a praeteriti
mensis Aprilis abhinc communicata fuerat, coram consilio hoc regio
locumtenentiali medio cepialiter hic advolutae instantiae posuissent
querelarn.

Hinc eandem quoque praetitulatis dominationibus vestris in conti-
nuatione prioris eo hisce communicari, quo accurate expensa locorum a
montanis civitatibus distantia eatenus genuine consilium hoc reg ium
locumtenentiale intorrnat. Datum ex consilio die 24. May 1753. celebrato

Josephus Timon manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. Iasc, 1-21. Iolio 101l.
Fogalmazvány egy törléssei és javítással.

56.

1753. június 4. Aranyosmarót. Bars megye közönsége jelenti a. m. kir.
helytartótanáesnak, hogy Bars megyében éppen azért nem lakhatnak

zsidók, mert a megye széltében nem 7 magyar mérföld széles.

Excelsum consilium regium locumtenentiale '
Domini domini gratiosissimi, colendissimi!

Quo gratioso excelsi consilii regii locumtenentialis die decima men-
sis May currentis anni ad nos exarato intimato demandatam, quoad termi-
nos mansioni judaeorum juxta benignam resolutionem caesareo-regiam
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a montanis civitatíbus ad septem milliaria interdictorum in hoc comitatu
constitutos informationern pro obsequio nostro humillime perageremus.
Demisse significandum duximus, hactenus quidem ob benignarum dis-
positionum caesareo-regiarum respectum judaeos de gremio nostri eo
fine universaliter exclusos existimitum per nos exstitisse, quod comita-
tus hic noster montanas civitates suis in finibus complectens, neque totus
ad septem Hungarieorum milliarium ambitum extendatur. In reliquo
nosmet gratiae et patrocionio excelsi consilii regii locumtenentialis devo-
sissimo venerationis cultu recommendantes manemus. Datum ex gene-
rali congregatione nostra in oppido Aranyosmaroth, die quarta mensis
Junii anno millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio celebrata.

Excelsi consili regiii locumtenentialis humillimi et obligatissimi
servi:

N. N. universitas praelatorum, baronum, magnatum et
nobilium comitatus Barsiensis.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 109-ll0.
lvrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: horgony, míg a másik oldalon:

korona alatt F. 1. S. betűkkel, előlapon e feliegyzéssel: prae sen ta ta 13-a Juny 1753.,
I4-a relata.

,A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

57.

1753. június 7. Turóczszentmárton. Turóc megye közönsége jelenti a m.
kir. hely tartó tanácsnak, hogya megyében csupán Mosócon lakik két rác
kereskedő, kívülök több nincs is, ezért és mert a hegyvidéken az utak ne-
hezen jáThatók, úgy intézkedtek, hogy Turócszentmárton, Draskóc és

Szklabinka vonalán belül már zsidók lakhatnak.

Excelsum consilium locumtenentiale reg ium !
Domini domini nobis gratiosissimi, colendissimi!

Benignis mandatis regiis de homagiali, eaque humillima devotione
nost.ra, consequenter gratiosis quoque excelsi consilii locumtenentialis
rcgii intimatis semper parere satagentes etiam in facto amotionis judaeo-
rum a montanis ad septem miliaria adhibendae mox percepta ejus-
dem excelsi consilii regií die adhuc octava mensis Februarii ad nos
directa intimatione nosmet aceomodare intendimus et ex eo ad hane
postremam humillime respondemus, quod videlicet judaeis cum quibus-
dam mercibus inferiores partes comitatus hujus quandoque subintran-
tibus terminos seu lineam pro exercendo quaestu oppidum Szentmarton
et possessiones Draskocz ac Szklabinka, loea quippe a parte inferiori
comitatus istius sita posuerirnus, consequenter terminos hos transcenden-
tes judaeos sub amissione mercium secum habitarum, sicuti et pöena
eadem gratiosa intimatione-tenus uberius expressata inhiberi curavimus
ratione ex ea, quod iter ex praeexpositis locis seu terminis Cremnicium,
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tantomagis Neozolium ducens vix intra decem, temporibus autem
incommodis etiam duodecim hórarum decursum curruli cursu ob incom-
moditatem viae superari poterit. Hinc quamvis ordiriaria mili aria septem
intria spatium tamen septem horárum juxta experimentum eatenus habi-
tum in planitiebus conficienda intuitu praescriptae amotionis judaeorum
clemen ter praescripta habeantur, considerata attamen incommoditate
comitatus hujus itinerum, distantia haec a positis terminis usque Crem-
nicium, tanto magis Neozolium, tametsi brevior ad oculum dicatur, sem-
per tamen tardius et difficilius poterit. His taliter semet habentibus
siquidem comitatus iste praeter duos Raseianos in oppido Mossocz com-
morantes aliis quaestoribus et mercatoribus penitus careret. propterea-
que accolae ejusdem causa vilissimarum nonnunquam rerum comparan-
darum ad vicinos comitatus vel civitates cum magno dispendio sui, tem-
porisque jactura excurrere deberent et eo majoribus expensis gravaren-
tur, humillime instamus apud excelsum consilium locumtenentiale
regium, quatenus non tantum aditus usque praescriptos terminos, sed et
mansio in parte illa inferiori comitatus eisdem gratiose indulgeatur. In
reliquo gratiis ejusdern excelsi consilii regii nosmet devóventes mane-
mus. Datum ex generáli congregatione nostra in oppido Szentmarton, die
septima Junii anno millesimo septingentesimo quínquegesímo tertio
celebrata.

Excelsi consilii Iocumtcnetialis regií servi humillimi obsequentís-
simi:

universitas praelatorum. baronum. magnatum et
nobilium comitatus Thurocziensís.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. Iolio 111-2.
lvrétü papiros, melynek vízjegye: koronás címerpaízs, alatta H. F. betűkkel, elő-

lapon ezzel a feljegyzéssel: praesentata 13-a Juny 1753., 14-a relata.
A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

;)fl.

1753. június 7. Nádas. Hont rnegye közönsége jelenti a m. kir. hely tartó-
tanácsnak, hogya zsidó1c lakhatását a megyében nem engedi meg, ámbár
a bányavá1'osokt6l való távolság miatt az Ipoly két partján már meg le-

hetne őket tűrni,

Excelsum consilium locumtcnentiale regium !
Domini domini gratiosissimi, colenclissimi!

Comitatus hicce noster, velut hucdum semet omni bus benignis dis-
positionibus regils studebat per omnia conforrnare, ita virtute etiam sub
8-va prateriti mensis Februarii éln ni labentis intimatac nobis resolu-
tionis non tantum ad inibi praescriptam septem milliarium a montanis
civitatibus dístantantiam, sed nec ullibi in gremio comitatus huj us habi-
tationem et domicilium judaeis adrnisit, milliaria Hungarica duarum ac
trium etiam borarum intelligcndo, nam si Austriaca intelligi deberent,
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in defluxu fluvii Ipolis ex utraque parte rippae ejusdem vicinissima loca
libere iisdem possent indulgeri, num itaque talia intelligenda veniant.
Gratiosam desuper informationem praestolabimur cum nostri demissa
eommendatione jugiter permanentes. Datum ex generali congregatione
nostra die 7-ma mens is Junii anno 1753. in possessione Nadas eelebrata.

Exeelsi consilii locumtenentialis regii servi humillimi, obsquentis-
simi:

universitas comitatus Honthensis.

Kívül: Excelso suae sacrae caesareae regiaeque majestatis consilio
locumtenentiali Hungarico regio (tit.), dominis dominis nobis gratiosis-
simis, colendissimis Posonii,

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. Iolio 113-4.
lvrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: liliom, míg a másik oldalon:

P. P. E. betűkkel, zárlatán födött kerek pecséttel, az előlapon pedig ezzel a feljegy-
zéssel: praesentata 20. Junii 1753., 22-a relata.

A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

59.

1753. július 3. Újgalgóc. Nyitra megye közönsége jelenti a m. kir. hely-
tartótanácsnak, hogy ők a zsidók lakhatásának határát Tapolcsánytól
Nyitra folyóig állapítottá1c meg, egyéb1cént Suráru), Egyházszeg, Várad

és Űzdege helységek a bányavárosoktól8-9 mérföldnyire esnek.

Excelsum regio loeumtenentiale consilium!
Domini colendissimi, gratiosíssimí!

Gratiosa cxcclsi consrlii locumtenentialis regii duplicis ordinis inti-
mata ad instantiam judaeorum in possessionibus Surán, Egyhaszegh, Vá-
rad ct Eőzdoghc degcntium emanata cum advoluta ipsorum instantia sub
hodierna general: congregatione nostra perlecta ac publicata, quibus
mcdiantibus in eo, qui nam in gremio comitatus hujus ad mentem benig-
nae resolutionis rcgiae termini pro quaer ulantium hab ita tione constituti
habeantur ? qualisve distantia locorum memoratorum a montanis civita-
tibus sit? inf'orrnatio submittenda postulatur, humillime percepimus.
Eorum proinde intuitu demisse idem excelsum consilium in conformitate
prioris hoc in puncto submissi resporisi nostri informamus, nosmet
inchoando inclusive ab oppido Tapolcsány usque fluvium Nittra termi-
num ipsis posuisse. Si interírn cxcelso consilio locumtenentiali regio
distantiam hane ad horas assummere visum fuerit, distantiam hane rela-
tive ad praemissa, allaque immediaie trans fluvium Nittra existentia
loea octo et novem etiam horas efficere demisse notificamus. Qui favori-
bus et gratiis devoti manemus. Datum ex generali congregatione nostra
die 3-a mens is Julii in oppido Uj Galgocz anno 1753. celebrata.
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Excelsi consilii Iocumtenentialis regii servi obligatissimi, humillimi:
N. N. universitas comitatus Nittriensis.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 115-6.
Ivrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: liliom, míg a másik oldalon:

P. P. E. betűkkel, a címzés alatt ezzel a feljegyzéssel: praesentata 15. Julii 1753.
A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

60.

1753. július 19. Trencsén. Trencsén megye közönsége szintén jelenti a m.
kir. helytartótanácsnak, hogy ők a zsidók lak hatását Bán, Rajec és Varin
vonaláig engedték meg, amely 7 mérföldnél nem nagyobb távolságban

húzódik a bányavárosoktól.

Excelsum Iocumtenentiale regium consilium!
Domini domini gratiossimi, colendissimi!

Termini a montanis civitatibus judaeis pro quaestu et habitatione in
gremio comitatus huj us ad oppida Báán, Rajecz et Varin ad exigentiam
priorum excel si locumtenentialis rcgii consilii gratiosorum intimatorum
restrieti sunt, cujusmodi loca ultra 7 milliaria a praeattactis montanis
civitatibus longtus non distant, adeoque quaerimonia judaeorum passu
in hoc posita et nobis sub dato 10-a May gratiose intimata ad comitatum
huncce semet extendere non poterit. Quod dum ad idem gratiosum inti-
matum humillime perscribimus, una simul nos gratiis et favoribus ex-
celsi locumtenentialis regii consilii perdemisse commcndamus perseve-
rantes. Ex generali congregatione nostra Trenchinii, die 19. .Iulii 1753.
continuative celebrata.

Excelsi locumtenentialis reg ii consilii humillími, obsequentissimi,
obligatissimi servi:

universitas praelatorum. baronum, magnatum et
nobilium comitatus Trenchiniensis.

O. L. C.-29. Laci. A. fasc. 1-21. Iol io 117-8.
Ivrétű papi ros, melynck vízjegye : A. I, L. betuk. a címzés felett c fel jegyzés van:

praesentata 23. Julii 1753.
A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

Gl.

1753. augusztus 4. Pozsony. G1'óf Pálffy Károly arra való tekuueüel;
hogy a zsidók Pozsonyváralján ismét elkezdtek ezűceáruoai foglalkozni ..

ennele az árunak a.? cllcobzását megengedi.

Weillen die juden abermahl sich unterfangen kirschner arbeit zu
machen, als wird hiemit gnadig erlaubet denen kirschnermeistern undt
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andern unsern auf dem schlossgrundt sich befindlichen burger lich hand-
werken mit urisern herschafftlichen drabanten die juden phuschern
diesghleichen arbeit wegzunehmen und die phuscher auch zu inaresti-
ren. Presburg, den 4-ten Augusti 1753.

Carol graff Pálffy manu propria.

o. L. C.-29. Lad. A. Iasc. 1-21. folio 259.
Egykorú egyszerű másolat.

62.

1753. augusztus 9. Nagycenk. Palásthy Adám sopronmegyei eskűdt bizo-
nyítja, hogy Pászthory József főszolgabh·ó utasítására Hirschl Dávid
nagymartoni zsidó ellenében Pámer Nándor nejét Sopronban aug. 28-ra

Gyűlevizre perbe idézte.

Infrascriptus recognosco tenore praesentium significando, quibus
expedit, universis, quod die et anno infranotatis certas duplicis ordinis
literas certificatorias cum acclusis actionum paribus perillustris ac gene-
rosi domini Josephi Pásztory inclyti comitatus Soproniensis supremi judi-
cis nobilium, unas quidem pro parte et ad requisitionem Davidis Hirschel
judaei Nagymartoniensis, alteras vero dominae Evae Barbarae Véber,
domini condam Martini Vásonyi relictae viduae, contra et adversus nobi-
lem dominam Julianam Schandorffer, generosi domini Ferdiriandi Pam-
mer conthoralern, velut 1. sonantes et directas ob absentiam titulatae do-
minae medio Magdalenae Hartin honestae mulieris, ancillae praetitu-
lati domini in domo ordinariae residentiae suae in libera regiaque civitate
Soproniensi situata repertae suo modo exhibuerim. Quibus mediantibus
eadem domina Juliana Schandorffer pro 28-a et immediate subsecuturis
aliis quoque juridicis diebus modo currentis mensis Augusti anni infra-
scripti in possessionem Gyüleviz hu ieee comitatui Soproniensi adjacen-
tem judieialiter citata habebatur. Ast post aliquam moram dicta ancilla
ex mandato filii praenominati domini Ferdinandi Pammer easdem cer-
tificatorias mihi restituere coacta fuit ac ideo per amplius acceptare
abnuens etiam ipso domino suo seniore per absolutum non permittente
easdem duplicis ordinis certificatorias ad manus meas recepi. Super
quam praevio modo per me peracta exhibitione has meas propria syn-
grapha et sigillo munitas extradedi literas testimoniales. Datum Czenk,
die 9-a Augusti 1753.

Adamus Palásti inclyti comitatus Sopronierisis juratus assesser
manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszó alatt Tomi 2-di nr.
6. jelzésű iratcsomóban.

Papi ros, melynek vízjegye: FAR betűk. A vörös viaszba nyomott gyűrűspecsét-
nek csak a töredéke van meg.

141



63.

1753. augusztus 28. Gyüleviz. - Szeptember 22. Sopron. Pászthory Jó-
zsef sopronmegyei főszolgabíró előtt egyfelől Hirschl Dávid zsidó, más-
felől Petrich Egyed Godefrid neje és Pámer Núndor neje békés egyr:zsé-
get kötnek olyformán, hogya két asszony tartozásukat, 388 forint 6 dé-
nárt, két részletben megfizetik, éspedig a f. évi szüret után 200 forintot,
a jövő évi szüret után viszont a hátralévő részt a felszámítható 6% ka-

mattal együtt.

Anno 1753. die 28. Augusti in possessione Gyülevisz inclyto comi-
tatui Soproniensi ingremiata sub praesidio perillustris ac generosi
domini Josephi Pászthory praelibati comitatus supremi judicis nobilium,
cui generesus dominus Nicolaus Csay juratus assessor comitatus ejusdem
adjunctus extitit.

Levata causa

Davidis Herschel celsissimi principatus Eszterhaziani protectionalis
judaei, ut A. contra et adversus nobiles dominas Juliannam Theresiam,
Egidii Godefridi Petrich, necnon Scharlottam ambas Schandorffer, Fer-
dinandi Pámmer generosorum dominorum conthorales, in quas utpote
praesentis aquisitionis onus rite et legitime condescendisset, velut 1. 1.

Pro antelato A. legitimus procurator egregius Josephus Blasovszky
cum nostris praemissis de jure praemittendis, consvetisque juris cautelis
inhaerendo juri exhibet originalem actionem sub nro 1-ma,1 testi mo-
niales vero super exhibitione parium actionis et accessoriorum sub nro
2-do,2 porro chartabiancales sub nro 3-ti03 et 4-04 et cupit praevia solita
proclamatione, ut in actione jus et judícium administrari et reservat
generaliter agendi facultatem.

Pro praerecensitis praetensis parti bus 1. 1. egregius Franciscus
Czuppon sufficienti mandatariatu instructus legitimus procurator penes
generales juris cautelas, beneficia item ac in omnem rei exigentíam ex-
tensas reservatas comparet ac una causae praesentis ulteriorem conti-
nuationem sub spe extrinserialiter quoque fiendae ne fors inter partes
accomodationis in diem 22-dam et subsequentes proxime ven turi mensis
Septembris anni currentis 1753. in liberam ac regiam civitatem Sopro-
niensem comitatui ejusdem nominis adjacentem ea lege extendi efflagi-
taret, ut termino in praenotato accomodatione negotii non succedente res
et causa legalem cursum in merito non obstantibus publicis ne fors nego-
tiis sortiri possit ac valeat, quem in casum generaliter reservaret.

1 ez hiányuk, 2 közöltük 62. sorszám alatt, 3 közöltük MZSO. XII. 569. sorszám
alatt, t. közöltük 34. sorszám alatt.
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Pro A. intellecta praevia modofata partium 1. . declaratione eandem
accep tat ac modo praemisso causae praesentis continuationem differri
non inpugnat, reservando nihilominus generaliter reservanda.

Deliberatum est.

Partibus lite agentibus modalitate praedeclarata coalescentibus
uberiorem causae praesentis revisionem, finalemque decisionem pro die
supraspecificata et subsequis in liberam regiamque civitatem Sopronien-
sem taliter rej ici, ut termino et loco denotatis non exceptata peramplius
certificatione ambae partes comparere, agendaque agere sint obstrictae.

Josephus Pászthory procedens supremus judex nobilium manu
propria.

Nicolaus Csay adjunctus juratus assessor manu propria.

Elérkezvén a kitűzött idő, a peres felek ügyvédei II folio oldalon vitátkoztak
egymással, melyek leközlését feleslegesnek tartjuk, végül is az alábbi egyezség jött
létre:

Tandem partes A. et 1. 1., etquidem in persóna judaei Davidis Hir-
schel, ut A., egregíus Josephus Blázovszky, qua plenipotentiarius ab una,
altera vero partibus, etquidem dominae Juliannae natae Schandorffer,
egregii domini Godefridi Petrich conthoralis in propria persona, ex parte
vero alterius 1. dominae quippe Charlottae Schandorffer, egregii domini
Ferdinandi Pámmer conthoralis modomentionatus dominus et maritus,
qua legitimus plenipotentiarius, praevia legali onerum assumptione ad
sequentem perpetuo duraturam pacis et concordi ae stipulatis manibus
devenerunt unionem, et quidem

1-mo pars A. executionem die hesterna ex fundo praememoratarum
partium 1. 1. in territorio liberae ac regiae civitatis Rustensis situato,
signanter autem quapiam vinea Pamgort vocata ad vires 388 fl. den. 6
medio domini jurati assessor-is peractam eassat. mortificat et annihilat,
e converso

2-do modo praevic specificatae partes 1. 1. semet firmiter obligant,
quod peracta proxime imminenti vindemiatione, signanter autem post
festum sanctorum Trium regum an ni proxime ven turi 200 Rhenenses
florenos indubio persoluturae sint parti A., quod si

3-tio id ex quibuscunque tandem rationibus ex parte 1. 1. emittere-
tur, eotum praespecificata vinea Pamgart in 20 fossoribus parti A. salva
manebit, quam eciam partes I. I. in casu non solutionis pro speciali hypo-
teca assignant. Ita

4-to resultantes 188 fl. den. 6 ad secund am vindemiationem anno
videlicet 1754. futuram indubie una cum legalibus accessoriís, utpote sex
per 100 interesse persolvent et effective numerabunt saepenomínatae
parti A., quod si facere omitterent, eotum ex vinea praespecificata 10
fossorum libere possidendum habebit. Quam praevio modo initam trans-
actionem stipulatis, ut praemissum est, manibus et propriis subscriptio-
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nibus corrobaraverunt et muniverunt. Actum Sopronii, die 10. mens is
Octobris 1753.

Josephus Blazovszky manu propria, qua plenipotentiarius.
Julian a Theresia Petritsch, gebohrne von Schandorff.
Georgius Ferdinandus Parner nomine uxoris, qua
plenipotentiarius manu propria.

Coram me Nicolao Csay, tamquam pro actu executionís oxmisso
jurato assessore manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr. 6.
jelzésű iratcsomóban.

Idecsatoltan találjuk eredetiben a perleöltség kimutatását, amelyet, mivel tanul-
ságos, az alábbiakban kőzlünk:

Specifícatio expensarum.

In I-mo termino ;
Dominorum judicum diurnum
Occasio procuratoris Sopronio ad terminum

descendentis et redeuntis
Intertentio procuratoris
Exhibitio certificatoriarum binarum una cum

occasione ad rationem domini juratí assessoris
In 2-do termino
Intertentio dominorum judicum et procuratorís
Fatigium procuratoris in duobus terminis
Pro scribente
Pro hospitio, in quo judícium celebrabatur

Expensae executionales.
Fatigium domini exequentis jurati assessoris
Pro occasione ejusdem
Pro occasione partis A. et advocati
Intertentio domini jurati assessoris, advocati

et partis A.
Intertentio equorum et aurigae
Fatigium advocati
Fatigium convocatorum et montis magistrorum
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64.

1753. szeptember 4. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság jelenti
a. m. kir. hely tartó tanácsnak, hogy Löbel Abrahám szent jánosi zsidó pa-
nasza Hledik éleskői számtiszt ellen alaptalan, mert kiderült, hogy e
zsidó csaló és imposztor, ami pedig a vasmegyei zsidóknak azt a kérelmét
illeti, hogy Baranya megyében szabadon kereskedhessenek, ezt a szabad
kereskedést általában az egész országban meg kellene engedni a kiváltsá-
golt helyek kivételével, minők Nagyszombat és a bányavárosok, végm
néhány megyéből még hiányzik a zsidók összeírása, mihelyt ezeket meg-
kapják, javaslatukat a türelmi adó ra vonatkozólag azonnal meg fogják

tenni.

Excelsum regium locumtenentiale consilium!
Domini domini gratiosissimi colendissimi!

Pen es isthic readnexum commissionaliter assumptum benignum
rescriptum praecipit sua sacratissima majestas, ut intuitu querelarum
per judaeum Abrahamum Löbel in Sancto Joanne antehac degentem
contra officialem Czoborianum positarum eidem, stante querulosae
expositionis veritate jus et justitia administretur ac querulans adamnis
et quibusvis praejudiciis sibi nefors inirendis praeservetur.

Ad exigentiam ejuscemodi benigni rescripti commiserat quidem
antelatum excelsum locumtenentiale consilium comitatui Posoniensi, ut
judaeus ille stante ejusdem expositionis veritate indemnis reddatur, qua-
lem interim comitatus ille in praedeclarato merito submiserit relatio-
nem, eandem cum accessoria facti specie et suballegatis literis A., B. et C.
signatis documentis readvolvit ordinata haec mixta commissio, ex quibus
et signanter ex facti specie per dominii Eléskeö rationistam Hledik pro-
ducta siquidem clare pateret, quod querulans judaeus mille florenorum
et ultra debitor sit, interim sequestrata sua substantia in toto saltem ad
100 florenos ascenderet, quodve ille cum uxore sua clam ex carceribus
aufugerit et suam sacratissimam majestatem sinistris querelis molestare
praesumpserit, vicissim, ut praeallegata acta remonstrant, deceptor et
impostor esset. Hinc existimaret obsequiosa haec mixta commissio, id ip-
sum altefatae suae majestati cum remissione sinistrae querulosae instan-
tiae suae in omni humilitate repraesentandum esse.

Communitas judaeorum inclytum comitatum Castriferrei inhabi-
tans querimoniam posuit in eo, quod in comitatu Baranyiensi a mercium
suarum per pagos et oppida, etiam extra publicas nundinas hactenus
practicata distractione motivo ex eo, quod gremialibus mercatoribus
abunde provisus esset comitatus ille, arceantur. Cum autem recurrent es
judaei praeter onera tum contributionalia, cum et dominalia, taxam
quoque tollerantialem solvendam haberent, hinc supplices sunt, ut liber
quaestus sibi quovis tempore, adeoque etiam extra nundinas admittatur.
ne secus ejusmodi accumulatis oneribus ferendis impares reddantur.

Considerat haec mixta commissio, quod ad assequendum finem, qui
in mox praedeclarata praestandorum praestatione consistit, opportuna
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media difficultanda non sint. Judaeus unice ex quaestu vivit, qui si eidern
difficilis redditur, aut plane denegatur, ex necessitate consequenti praes-
tandorum praestationis incapax fit. Opinatur itaque rementionata obse-
quiosa commissio mixta, suae sacratissimae majestati repraesentandum
esse, ut judaeorum communitatibus indiscriminatim mertium suarum
liber quaestus, exceptis tamen locis privilegiatis, qualis Tyrnavienssi et
aliae nonnullae civitates ex benigna regia dispositione exemptae, necnon
et situs montanus esset, non difficultetur, sed similis quaestus judaeis
utronee admittatur, ne secus in sibi incumbenti praestandorum praesta-
tione succumbant et finaliter deficiant.

Caeterum cum sua sacratissima majestas vigore benignae resolu-
tionis de dato 22-dae Junii 1752. medio excelsae cancellariae Hungarico-
aulicae ad excelsum isthoc locumtenentiale consilium datae et alterius
ad excelsam aeque cameram hane aulicam expediti rescripti de dato
5-ae Julii clementer praecipit, ut status et facultates judaeorum in hocce
regno commorantium mediantibus assumendis conscriptionibus eruan-
tur illo quippe fine, quo dimensurari possit, an non taxa tolerantialis
elevari valeat? Similis status et conscriptiones interim ab omnibus comi-
tatibus submissae non haberentur, ob id una fidelia suae sacratissimae
majestati humillime repraesentandum censeretur, quod ubidum praeat-
tactae conscriptiones plenarie supervenerint, easdem quantoeius
assumptura et circa illas suam opinionem datura sit obsequiosa isthaec
mixta commissio. Queis in reliquo omni obsequii studio et veneratione
constanter persistimus.

Ejusdem excelsi regii locumtenentialis consilii Hungarici humillimi,
obsequentissimi et obligatissimi servi in negotio [udaicae taxae toleran-
tialis per suam sacratissimam majestatem ordinati comissarii:

Josephus liber baro de Rewa manu propria.
Georgius Fabiankovich manu propria.
Carolus Ludovicus Konkel manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excelsum consilium regium locumtenentiale Hungari-
cum, dominos dominos gratiosissimos colendissimos obsequiosa relatio
mixtae commissionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam
maiestatern sacratissimam ordinaüte intuitu querelarum per judaeum
Abrahamum Löbel in Sancto Joanne degentem contra officalem Czobo-
rianum positarum, item judaei in comitatu Castriferrei querimoniam
posuerunt in eo, quod a mercium suarum extra publicas nundinas hacte-
nus practica distractione per comitatum Baranyiensem arceantur.
necnon circa conscriptiones judaeorum.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 297-8.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs, míg a

másik oldalon arabeszkkel, végül az előlapon ezzel a feljegyzéssel: praeserüata 4.
Septembris 1753., eadem relata.

A mellékIetek hiányzanak.
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65.

1753. szeptember 4. A m. kir. hely tartó tanács jelenti a királynőnek, hogy
Löbel Abrahám zsidó panasza alaptalan, a vasmegyei zsidók kérelmére
általában az egész országban meg kellene engedni a szabad kereskedésü-
ket néhány kiváltságolt hely kivételével, végül a zsidók türelmi adójára
vonatkozó javaslatukat még nem tehetik meg, mert még néhány megy é-

ból hiányzik az összeírásuk.

Sacratissima etc.
Commissio in negotio taxae tolerantialis judaeorum ordinata quali-

ter querimoniam judaei Abrahami Löbel a majestate vestra sacratissima
sub 20-a Novembris anni retroacti 1752. consilio huic regio locumtenen-
tiali clementer communicatam ex accepta jam comitatus Posoniensis
informatione sinistram fore demonstret.

Ex incidenti vero gravaminis judaeorum in comitatu Castriferrei
degentium de eo, quod ipsi in comitatu Baranyiensi a mercium suarum
distractione extra publicas nundinas arceantur, positi, memoriatis judaeis
indiscriminatim per regnum mercium suarum liberum quaestum, excep-
tis tamen locis privilegiatis, qualis Tyrnaviensis et aliae nonnullae civita-
tes ex benigna majestatis vestrae dispositione exemptae, necnon et situs
montanus sunt, ulterius admittendam opinetur.

Conscriptiones denique judaeorum, dum eae etiam a residuis adhuc
aliquot comitatibus, qui sub hodierno ad celerem submissionem monentur,
advenerint, illico assumendas declaret, hic demisse adjectae relation is et
aceesserium copiae plenius humillime perhibent.

Ouas consilium hoc regium locumtenentiale conforrni voto suo ad
majestatem vestram sacratissimam humillime committando sese in reli-
quo altissimis etc. Datum ex consilio 4. Septembris 1753. celebrato.

Josephus Timon manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 7-10. folio 299.
Fogalmazvány néhány törlés sel és betoldással a szövegben.

66.

1753. szeptember 17. Bécs. Mária Terézia királynő a m. kir. helytartóta-
nácsnak Löbl Abrahám zsidóra és a türelmi adóra vonatkozó jelentését
tudomásul veszi, a vasmegyei zsidóknak Baranya megye elleni panasza
tárgyában meg kell hallgatni a megyét is, amelyet azután javaslatukkal

együtt terjesszenek fel.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hun-
gariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoníque etc. regina, archudix
Austriae etc.

Reverendissime, reverendi, spectabiles ac magnifici, magnifice
item et egregii fideles nobis dilecti! In judaicis demissam Iidelitatum
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vestrarum repraesentationem, signanter circa querimoniam Abrahami
Löb1 et gravamen judaeorum in comitatu Castriferrei degentium sub
quarta labentis ad nos datam, una cum ei juncta commissionis in negotio
taxae to1erantialis ordinatae opinione benigne percipientes, siquidem ex
neutra earum appareat comitatum Baranyiensem adversus quem per
dictos comitatus Castriferrei judaeos seu in genere seu particulari grava-
men ponitur, auditum esse.

Hinc fidelitatibus vestris clementer hisce rescribendum esse duxi-
mus, quatenus audito eatenus praefato quoque comitatu et expensis per
eum passu in praemisso adducendis seu pro seu contra rationibus, una
cum his et depromendo desuper voto proprio nobis submittere noverint.
Quibus in reliquo gratia et clementia nostra caesareo-regia benigne, [ugi-
terque propensae manemus. Datum in archiducali civitate nostra Vienna
Austriae, die decima septima mensis Septembris anno domni millesimo
septingentesimo quinquagesimo tertio.

Maria Theresia manu propria.
comes Leopo1dus de Nadasd manu propria.

Bernardus Koncsek manu propria.

Kívül: Reverendissimo, reverendis, spectabilibus ac magnificis, ma-
gnifico item et egregiis N. N. praesidi et consiliariis consilii nostri regii 10-
cumtenentialis Hungarici etc., fidelibus nobis dilectis Posonii ex officio.

O. L. C.-29. Fasc. 1-6. folio 117-8.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs. mía a

másik oldalon arabeszkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét némi
töredékéveI, a szöveg alatt alul a jobb sarokban: K(oncsek) fel ieavzéssel, míg előlapon
ez a megjegyzés olvasható: praesentata 22. Septembris 1753., 24-a relata.

67.

1753. október 1. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság a stomfai
zsidók panaszát a rájuk kivetett magas türelmi adóval kapcsolatban in-
dokoltnak találja és így az évi 800 ft-ot 346 ft 50 dénárral csökkenteni
kellene esetleg olyan formán, hogy ezt a csökkentést a pozsonyváraljai
zsidók fizessék meg. Baranya megye pedig arra nézve nyilatkozzék, hogy

görög kereskedői magyar vagy török alattvalók-e?

Excelsum regium locumtenentia1e consilium Hungaricum!
Domini domini gratiosissimi colendissimi!
Judaei in dominio Stomffensi commorantes saepius jam recurrerunt

et penes annexam instantiam suam iterato recurrunt supplices in eo
facti, ut sibi ex ratione damnorum partim ex suborto anno adhuc 1750
incendio perpessorum, partim vero ob demortuos tempore ab aliquo
haebreos, alios vicissim semet aliorsum translocantes antehac ad taxam
tolerantialem concurrentes, relaxata in sibi adrepartito annuorum 800
florenorum quanto applaudetur.
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Haec querela et respective pro ferenda medela positum supplex pe-
titum, quemadmodum priori antelatorum judaeorum sub. A. exhibitae
instantiae advoluto attestato comprobaretur, hocque stante judaei illi
merito in sibi adrepartito 800 florenorum quanto quoad 346 florenos 50
denaríos sublevandi essent, ne secus plane in simili praestatione succum-
bant.

Hinc existimaret obsequiosa haec commissio mixta, ut defectus iste
ex adductis motivis mediante repraesentatione ad suam sacratissimam
majestatem vel remittendus vel vero ad subarcensium hujatum judaeo-
rum communitatem qua longe magis opulentam in supplementum vel
ideo transderivandus humillime suadeatur, siquidem clementer ratiha-
bita primaeva taxae tolerantialis repartitio absque praescitu et annuen-
tia altefatae suae majestatis alterari posse haud videatur.

Caeterum in specie readvoluta benigna resolutio regia innuit, ut circa
querimoniam Abrahami Löbl et gravamen judaeorum in comitatu Cas-
triferrei degentium comitatus Baranyerisis adversus quem querimonia
posita fuit, audiatur, hocque audito ulterior informatio submittatur. Quo
in passu arbitratur obsequiosa commissio ista antelato comitatui rescri-
bendum esse, ut informationem super eo exhibeat, an gremiales quaes-
tores, ob quos querulantes antelati judaei ab exercitio sui quaestus extra
publicas nundinas praepediuntur, quaestores Graeci nostrae vel Turcí-
eae jurisdictionis sint? Cujusmodi obtenta informatione suae sacratissi-
mae majestati ad benignum rescriptum suum dein in omni humilitate
responderi posse existimaret antelata mixta commissio. In reliquo omni
veneratione et debito obsequii studio perrnanemus.

Ejusdem excelsi regii locumtenentialis consilii Hungarici humillimi,
obsequentissimi et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae toleran-
tialis per suam majestatem ordinati commissarii:

Josephus liber baro de Reva manu propria.
Franciscus Török manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excelsum regium locumtenentiale consilium Hungari-
cum, dominos dominos gratiosissimos colendissimos obsequiosa relatio
mixtae commissionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam
sacratissimam majestatem ordinatae 1-mo circa instantiam judaeorum
Stomphensium, 2-o circa querimoniam Abrahami Löbl et gravamen ju-
daeorum in comitatu Castriferrei degentium adversus comitatum Bara-
nyiensem.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 307-8.
Ivrétű papíros, melynek vízjegye: címerpaizs, előlapori ezzel a feljegyzéssel:

praesentata 1. Octobris 1753., eadem relata.
A mellékIetek hiányzanak.
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68.

1753. október 1. A m. kir. helytartótanács a zsidók ügyével foglalkozó
vegyes bizottság javaslatát a királynőhöz írt jelentésükben a stomfai zsi-
dók adója tekintetében a maga részéről is helyesli, Baranya megyét pedig
felszólították annak közlésére, hogy görög kereskedői magyar vagy török

alattvalók-e?

Sacratissima etc.
Judaei Stomphenses coram consilio hoc locumtenentiali regio ite-

rato supplici suam praestandae iisdem adrepartitae taxae tolerantialis
impotentiam ex ponentes pro ejusdem aliquali diminutione institerunt.

Super qua eorundem instantia commissio circa praenotatam taxam
ordinata qualinam remedio supplicantibus svadeat, ex perdemissa ad-
nexa ejusdem relatione voto quoque consiIii hujus secundata majestas
vestra caesareo-regia uberius celementer pesrspicere dignabitur.

Quam dum idem hocce consilium ulteriori majestatis vestrae be-
nigno determinio substernit, una humillime informat, quod in obse-
quium benigni sub 22. ultimo evoluti mensis interventi mandati comita-
tus Baranyensis modalitate in praeadnexa commissionis relatione propo-
sita sub hodierno constitutus habeatur. Datum 1. Octobris 1753.

Herlain manu propia.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 303-4.
Fogalmazvány.

69.

1753. október 1. A m. kir. helytart6tanács felszólítja Baranya megyét, je-
lentse, hogy görög kereskedői magyar vagy török alattval6k-e?

Comitatui Baranyiensi.
Judaeis, comitatus Castriferrei incolis, coram consilio hoc locum-

tenentiali regio querulantibus de eo, quod extra publicas nundinas ob in-
gremiatos comitatui huic quaestores ab exercitio quaestus in comitatu
hoc praependiantur, idem hocce consilium praetitulatis dominationibus
hisce intimandum duxit, ut super praededucta querimonia, signanter
vero super eo, an ingremiati quaestores Graeci Turcicae jurisdictionis
sint, suam informationem consilio huic locumtenentiali regio quantocyus
submittere noverint. Datum 1. Octobris 1753.

Herlain manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 119.
Fogalmazvány két betoldás sal a szövegben.
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70.

1753. október 10. Sopron. Csay Miklós sopronmegyei esküdt Pászthory
József főszolgabíró ítélete alapján Hirschl Dávid nagymartoni zs~dó ja-
vára Petrich Egyed Godofréd nejét, Schandorfer Julianna Teréziát és
Pammer Nándor nejét, Schandorfer Sarlottát végrehajtja, kiknek Rusz-
ton Baumgart dűlőben fekvő 10 kapás nagyságú szőlejét 388 forint 6 dé-

nár értékben a zsidó birtokába adja.

Infrascriptus praesentium per vigorem recognosco et attestor, quod
posteaquam ego in causa illa, quae per Davidem Hersl celsissimi principa-
tus Eszterhaziani protectionalem judaeum contra nobiles dominas Ju-
liannam Theresiam, Egidii Godefridi Petrich, necnon Scharlottam ambas
Schandorfer, Ferdinandi Pammer generosorum dominorum conthorales
intuitu duplicis ordinis chartabioncalium summam insimul 279 floreno-
rum pure in capitale in se continentium coram perillustri ac generoso do-
mino Josepho Paszthory eotum hujus inclyti comitatus Soproniensis
supremo judice nobilium mota et suscitata ac etiam in termino diei 22-da
mensis Septembris in libera regiaque civitate Soproniensi finaliter ter-
minata, partesque praementionatae 1. 1. in ejusdem summa et legalium
accessoriorum persolutione convíctae et aggravatae fuere in executione
exequendorum judieialiter exmissus fuissem, partibusque compromit-
tentibus die 9-a mensis Octobris in liber am ac regiam civitatem Rust
pro peragenda executione exivissem, ibidem assumptis convocatis do-
mino Joanne Lairer jurato notario civitatis Rustensis, Mathia Holczman,
Francisco Paur et Elia Kochperger promontoriorum magistris in pro-
montorio ejusdem civitatis Rustensís diverticulo Pamgarth certam libe-
ram vineam partium 1. 1. decem fossorum quoad fundum, quoad fructus
pendentes autem viginti fossorum facta príus aestimatione in vicinitate
Matthiae Praisch situatam ad vires summae insimul 388 florenos et dena-
rios sex constituentis executus sum, partique A. eo, quo per partes 1. 1.
possidebatur, jure utendam, fruendam et possidendam tradidi et assig-
navi. Super quibus praesentes extradedi literas executionales testimo-
niales. Signatum Sopronii, lO-a Octobris 1753.

Nicolaus Csay inclyti comitatus Soproniensis juratus assessor manu
propria.

Sopron megvei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszó alatt Tomi 2-di nr. 6.
jelzésű iratcsomóban.

Papiros, melynek vízjegye: IGS betűk.
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71.

1753. október 16. Bécs. Mária Terézia királynő a m. kir. hely tartó tanács-
hoz küldött leiratában annak ellene van, hogya stomfai zsidók türelmi
adójának csökkentését a pozsonyváraljai zsidók viseljék, ellenben a most
folyamatban levő kivetésénél legyenek erre tekintettel és igazságosan
osszák széjjel, viszont Burszentpéterről és Burszentmiklósról a holiesi és
a sasvári uradalomba elköltözött zsidók a rájuk kivetett türelmi adót ott
[izessék meg, ahol tartózkodnak és ez az összeg irassék le a stromfaiak

adójáb6l.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatrix, Gerrnaniae, Hun-
gariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. regina, archi-
dux Austriae.

Reverendissime, reverendi, spectabiles ac magnifici, magnifice item
et egreii fideles nobis dilecti ! Percepta demissa fidelitatum vestrarum
repraesentatione circa humillimam judaeorum Stomphensium pro sui
quoad taxam tolerantialem alleviatione supplicantium instantiam sub
prima delabentis mensis Octobris ad nos data, eique juncta commissionis
circa eandem taxam ordinatae opinione, c1ementer hisce iisdem rescri-
bendum esse duximus, id quidem admitti non posse, ut ex generali taxae
tolerantialis quanto quidpiern decedat aut ut obtingens judaeorum in
possessionibus Burszentpéter et Burszentmiklos comitatui Posoniensi
ingremiatis degentium, quod hactenus in gremium communitatis suppli-
cantium praestitum fuisse, jam vero praeattactis possessionobus ad do-
minia Holies et Sassin applicatis ad communitatem judaeorum in comi-
tatu Nittriensi degentium praestari refertur, penes praeattactam suppli-
cantium communítatem cum manifesto aggravio remaneat, quin imo jus-
tum et aequum esse, ut praeattacturn obtingens eosdem avulsos judaeos
sequatur et his, a quibus avulsi sunt, decedat. Sed et id aequitatí haud
cohaeret, ut quotta memoratae taxae tolerantialis, in qua supplicantes
pro justo et aequo alleviandi censebuntur, praecise ad judaeos subarcen-
ses Posonienses transderivetur, verum eo connitendum esse, ut habitis
jam, uti non diffidimus, de statu et facultatibus judaeorum circumstan-
tialibus informationibus, necessariisque conscriptíonibus, quarum be-
nignum mandatum nostrum sub vigesima secunda mensis Junii anni
praeteriti ad easdem fidelitates véstras datum meminit, visisque his et
auditis eatenus audiendis peraequatio inter memoratos judaeos institua-
tur ac ita quidem, ut non solum vicini subarcenses, verum alii etiam ju-
daei pro justa et aequo ad ferendum quoad memoratam taxam deficienti-
bus supplicantibus in certa quotta subsidium obligentur, una etiam effi-
caciter disponatur, quatenus restantiae ex memorata taxa pro praeterito
quidem quo celerius incassentur, in futurum vero omnimode praeca-
veantur. Demum quoad memoratos in possessionibus Burszentpéter et
Burszentmiklos degentes juda eos curandum, ut obtingens eorum facta
modo praevio ad alium districtum translatione eosdem sequatur et in
consequenti priori communitati, ad quam antea contribuebant, decedat.
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Noverint proinde fidelitates vestrae praemissorum effectum sedulo eu-
rare et de subsequo nos quoque circumstantialiter informare. Quibus
in reliquo gratia et clementia nostra caesareo-regia benigne, jugiterque
propensae manemus. Datum in archiducali civitate nostra Vienna Aus-
triae, die decima sexta mensis Octobris anno domini millesimo septin-
~entesimo quinquagesimo tertio.

Maria Theresia manu propria.
comes Leopoldus de Nadasd manu propria.

Bernardus Koncsek manu propria.

Kívül: Reverendissimo, reverendis, spectabilibus ac magnificis, ma-
gnifico item et egregiis N. N. praesidi et consiliariis consilii nostri regii
locumtenentialis Hungarici etc., fidelibus nobis dilectis Posonii ex
officio.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 305-6.
Ivrétű papiros. melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs. míg a

másik oldalon: arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir.
titkos pecsét helyével, a szöveg alatt legalul a jobb sarokban: K(oncsek), végül elő-
lapon: prae sentata 20. Octobris 1753., 22-a relata feljegyzésekkel.

72.

1753. október 29. Pécs. Baranya megye közönsége jelenti a m. kir. hely-
tartótanácsnak, hogy a megyében csupán 7 görög kereskedő török alatt-
való, akik a portával kötött szerződés értelmében kereskednek, a többiek
és ezek vannak számosabban, magyar alattvalók, akik adóznak, a jöldes-
uraiknak is fizetnek és e kötelezettségeiknek csak addig tudnak eleget
tenni, amíg a zsidókkal nem kell versenyezniök, de egyébiránt is amegye

miként eddig, úgy a jövőben sem kívánja a zsidókat megtűrni.

Excelsum regium locumtenentiale consilium!
Domini nobis gratisissimi colendissimi!

In merito querimonae per judaeos comitatus Castriferrei incolas in
eo, quod extra tempus publicarum nundinarum ob ingremiatos comitatui
huic quaestores ab exercitio quaestus isthic praepediantur, recentius posi-
tae pro ea, quae contextu gratiosi sub 1-ma desinentis mensis Octobris
ad nos expedeti intimati submitti jubetur informatione, humillime res-
cribendum habuimus, quaestionatos Graecos mercatores, qui in gremio
comitatus hujus interimalem dumtaxat mansionem haberent, pro stabili
vero Turcicae subessent jurisdictioni, nonnisi septem reperiri nomine-
tenus: Dimo Popovics in oppido Mohács, Gyurágy Czinczár in Lucs,
Szára Dimin in Kisfalud, Gyurágy Nikolics in Herczegh- Szőllősi, Mihaj-
la Graborár in Vörösmarth, Vreto Nikola in Beremen, denique Gyurágy
in Mindszent sic dictis possessionibus commorantes. Jam autem etiam
dum tales ad praescriptum tractatus com(m)erciorum cum porta Ottoma-
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nica conclusi in quaestu regulassemus, una cum mercium qualitate con-
scriptos et excelso regio locumtenentiali cinsilio sub 18-a Aprilis anni
currentis aeque in specifico submissos, reliquos vero omnes, etquidem
numerosiores, quam forte necessitas harum partium aut congrua eorum
subsistentia exigeret, fideles esse suae majestatis sacratissimae subditos,
in comitatu hocce sparsim per oppida et alia loca oportuniora constanter
subsistentes atque tam publica cum sensibili contribuentium nostrorum
sublevamine, quam dominalia onera ferentes, quos sine dubio cum dero-
gamine fundi publici ad supportanda ejusmodi onera inhabiles reddi op-
portebit, si memoratis judaeis talismodi illimitatus quaestus ex aliis
etiam momentosis rationibus et motivis abhinc excelso regio locum-
tenentiali consilio crebrius jam demisse repraesentatis non solum popu-
laribus mercatoribus nostris praeter tempus publicarum nundinarum
aeque ad loca mansionum restrictis damnosus et praejudiciosus, verum
his in partibus publicae etiam quieti et securitati perniciosus, ideoque
hactenus semper vetitus pro futuro liber admitti deberet. Dum proinde
nos ab hujusmodi obligatione posthuc etiam immunes fore pIene confide-
remus, eo, quo par est, cum respectu et veneratione persistimus. Sub
generali congregatione nostra anno 1753. die 29-a mensis Octobris in
episcopali civitate Quinqueecclesiensi ceIebrata.

Excelsi regii locumtenentialis consilii humillimi, obsequentissimi
et obligatissimi servi:

universitas comitatus de Baranya.

o. L. C.-29.Lad. B. fasc. 1-6. folio 120-l.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: liliom, rníg a másik oldalon

egybefűzve: L. C. betűkkel, a címzés alatt: praesantata 10. Novembris 1753., míg elő-
lapon: 12-a Novembris 1753. relata feljegyzésekkel.

73.

1753. november 8. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság jelenti a
m. kir. hely tartó tanácsnak, hogy őfelségének azt a parancsát, hogya
stomfai zsidók türelmi adójának csökkentése az új kivetésnél vétessék fi-
gyelembe, végre fogja hajtani, egyben javasolja, hogy az óbudai zsidók-
nak az a panasza, hogy újabban egyáltalán nem mehetnek be Székes-
fehérvárba, orvosoltassék, Zala megye pedig szólítassék fel, hogy a
hamuzsír égetése után kivetett új adótóI álljon el, végül Verőce megyé-
nek az a közbelépése, hogy az eszéki zsidók még egy ideig maradhassa-
nak, hogy vállalt szerződéseiknek eleget tehessenek, pártolólag terjesz-

tessék fel őfelségéhez.

Excelsum regium locumtenentiale consilium Hungaricum!
Domini domini gratiosissimi coIendissimi!

Circa readnexum benignum rescriptum observat mixta comrrnssio
in negotio taxae tolerantialis judaicae ordinata suae sacratissimae ma-
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jestatis intentionem ac voluntatem eo non tendere, ut ob enervatum
judaeorum Stomffensium statum in annuis 20 mille flore nis stabilita
taxa tolerantialis immutetur, sed neque approbari, ut illi 346 floreni 30
crucigeri, qui judaeorum Stomffensium communitati propter perpessa
incendiorum damna et subsecutas nonnullorum judaeorum emigrationes
quod sibi in annuis 800 florenis adrepartitam summam commissionali-
ter vel relaxandi vel ad subarcensium hujatum judaeorum coetum, qua
longe magis opulentum in supplementum transderivandi suadebantur,
ex integro judaeorum communitati Posoniensi adrepartiantur, vicissim
in eo adlaboretur, ut discussis judaeorum conscriptionibus, eorumdem-
que compertis facultatibus aequalitas, in subsidium deficientium judae-
orum Stomffensium assumenda et non solum in subarcenses, verum
etiam in alios judaeos subdividenda observetur. Cujusmodi benigna ordi-
natio opinione mixtae hujus commissionis tunc demum adimpleri pote-
rit, ubidum submitti dispositae judaeorum conscriptiones cum eorum
facultatibus et utilitatibus ex quaestus exercitio sibi cedentibus in con-
creto commissionaliter assumptae et discussae fuerint, quo subsecuto
omnino reflectet mixta haec commissio, ut ad exigentiam praeallegati
benigni rescripti communitas judaeorum Stomffensium pro parte in sibi
adrepartito tolerantiali quanto sublevetur et id, quod praeviis ex motivis
in futurum praestare minus potest, in alias judaeorum communitates
subrepartiatur.

Judaei Vetero-Budenses sub A. ponunt querimoniam in eo, quod per
civitatem Albaregalensem ab ingressu ejusdem liberae regíaeque civita-
tis nunc plane arceantur, adeoque praeter ammissionem quaestus, sua
quoque debita activa penes civitatis illius cives et quaestores haerentia
difficulter acquirere valeant. Licet quidem rementionata civitas Alba-
regalensis virtute suae sub 24-tae May 1753. ad isthoc exceIsum locum-
tenentiale consilium datae repraesentationis fundamento privilegiorum
suorum judaeos admittere vel non admittere possit, in eo tamen accessus
et introitus ad civitatem eandem difficultandus non censeretur, in quan-
tum judaei sua activa debita incassare vel in civitatem illam citra per-
mansionem aut domicilii fixionem intrare intenderent ac ob id existima-
ret mixta haec commissio, repetitae civitati Albaregalensi denuo com-
mittendum esse, ut simile obstaculum, qua allegato privilegio suo, uti
videretur, neutiquam praejudiosum aut derogatorium pro aequo et justo
tollat, ne secus recurrentes judaei sibi ademptis acquirendi modis cum
reliquis praestandorum praestationibus etiam in dependenda toleran-
tiali taxa succumbant.

Sub B. clavellatorum einerum arendatores judaei querulose expo-
nunt, sibi per comitatum Szaladiensem a singulo cacabo unum aureum
dependendum noviter impositum esse, hane novam impositionem tollen-
dam supplicantes.

Mixta commissio ísta in reflexionem sumit, quod judaei in hocce
regrio commorantes propter quaestum aliunde omnia onera, contributio-
nalia utpote, terrestralia item et taxae tolerantialis ferre teneantur.
Cum itaque einerum clavellátorum procreatio et ulterior negotiatio
aliunde tricesimali exactíoní subjecta, adeoque summa aerario proficua,
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in adminiculum quaesturantium judaeorum consideranda veniat, exísti-
maret obsequíosa commissio mixta antelatum comitatum Szaladiensem
super simili nova, quo videlicet ex motiva disposita ímpositione vel ex eo
etiam audiendum esse, siquidem in favorem commercii clavellatorum
einerum quaestus magis promovendus, quam per novas impositones dif-
ficilis redderidus foret.

Tandem sub C. interponit se comitatus Verőcziensis pro judaeis in
Eszekiensi suburbio ac comitatu in illo commorantibus vigore benignae
resolutionis commissioni isti mixtae quidem incognitae, inde emigrare
debentibus.

Quo in merito considerat ordinata mixta commissio, quod judaei
occasione reincorporationis Sclavoniae, prout comperti, ita hactenus tol-
lerati extiterint.

Et quemadmodum illi non minus clavellatorum einerum commer-
cium in favorem publici assumpsissent ac contractus etiam partim cum
episcopo Bosnensi, qua bonorum Diakovariensium pro tempore domino
terrestri, quam et aliis subditis inivissent ac hujus intuitu in casum su0-
rum subsecuturae eliminatíonis in compluribus florenorum millibus
damnificarentur, vicissim suos bonae fidei creditores ac istos adeo sub-
ditos ob praestitos labores et impensas operas ultra 2000 florenos ad
praetendendum habentes damnificare necessitarentur, ex eo existimare-
tur aequum et justum fore, ut judaeis illis, si per absolutum tollerari nol-
lent, saltem usque expletionem contractuum et donec sua debita activa
incassaverint ac respective passiva depuraverint, in comitatu Verőczensi
praehabita mansio in salvo relinquatur, id ipsumque suae sacratissimae
majestati repraesentetur. Caeteroquin autem in praedeclarato passu
etiam cameralis administrator Essekiensis, dominus Passardi, pro ube-
riori danda informatione medio excelsae camerae aulicae audiatur. Qui-
bus omni honori studio permanemus.

Ejusdem excelsi regii locumtenentialis consilii Hungaricihumillimi,
obsequentíssimí et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae toleran-
tialis per suam majestatem sacratissimam ordinati comissarii:

Georgius Fabiánkovich manu propria.
Carolus Ludovicus Konkel manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excelsum regium locumtenentiale consilium Hungari-
cum, dominos dominos gratíosíssímos colendissimos obsequiosa relatio
mixtae commissionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam
majestatem sacratissímam ordinatae.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 309-312.
Két ívrétű papiros, melynek előlapján ez a feljegyzés olvasható: praesentata 8.

Novembris 1753., eadem relata.
A mellékietek hiányzanak.

156



74.

1753. november 8. A m. kir. helytartótanács a zsidók ügyével foglalkozó
vegyes bizottság javaslatait a királynőhöz felterjesztve jelenti, hogy a
stomfai zsidók türelmi adója egy részének szétosztása még nem volt le-
hetséges, mert Máramaros megye összeírása hiányzik, az óbudai zsidók
és a zalamegyei zsidók panasza tárgyában Székesfehérvár városánál, il-
letve Zala megyénél már intézkedtek, viszont hogy Verőce megyében a
zsidók még egy ideig maradhassanak, ezt a kívánságot a közérdek szem-

pontjából támogatja.

Sacratissima etc.
Humillime adnexa relatio commissionis in negotio taxae toleran-

tialis judaeorum ordinatae pluribus complectitur, primo quod occasione
universalis 20 mille fl. tolerantialis taxae repartitionis ex submittendis
conscriptionibus elaborandae summam 346 fl. alias judaeis Stomphensi-
bus adrepartitam in caeteras judiacas communitates subdividere intenta
erit.

Secundo svadet, ut ineffectuata hactenus consilii hujus dispositio
circa accessum judaeis ad liberam regiamque civitatem Albaregalensem
intra mansionem aut domicilii fixionem admittendum apud magistra tum
civicum urgeatur.

Tertio ut Szaladlensis comitatus circa taxam unius aurei a singulo
cacabo clavellatorum einerum recenti statuto impositam audiatur ac
demum

Quarto ut majestati vestrae caesareo-regiae ex rationibus et motivis
per eandem commissionem deductis humillime svadeatur, ut judaeis in
Verőczensi comitatu sin minus stabilis, saltem eo usque ulterior mansio
admittatur, donec contractus ratione clavellatorum einerum cum epi-
scopo Bosnensi et subd' 1s initus terminabitur, iidemque debita sua
activa incassare et pass'.va depurare valeant.

Cujus praeadnexae relationis membrum primum quod attinet,
siquidem comitatus Maramorossiensis informatio circa judaeos in ipsius
gremio commorantes adhuc desideraretur, idem vero comitatus ad acce-
lerandam eandem recens denuo monitus haberetur, huic pro casu sub-
mittendae restantis informationis eo reflectet consilium istud locum-
tenentiale regium, ut puncto huic per commissionem satisfiat.

Ad secundum quemadmodum erga querimonias per communitates
judaicas ad consilium hoc locumtenentiale regium in eo delatas, quod
Albaregalensem civitatem subintrare per magistratum loci prohibean-
tur, taliterque in incassandis debitis et per consequens supportandis
oneribus impediantur, idem hocce consilium audito praevie civico magis-
tratu, suamque inhibitionem in praetenso privilegio indebite fund ante
eidem commisit, ut accessum ad civitatem citra mansionem attamen,
adeoque salvo praetenso privilegio, quod ad domicilii fixionem et per-
mansionem exterarum videatur, judaeis admittat, ita ad ulteriorem dis-
positionis hujus effectum eundem magistratum conformiter depromptae
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per comrrussionem opinioni reflectendum existimaret consilium istud
locumtenentiale regium.

Non secus ad tertium, comitatum Szaladiensem super nova imposita
hoc puncto deducta constituit, ac demum

Ad quartum expensis rationibus et motivis in praeacclusa commis-
sionis relatione adductis signanter vero, quod judaei in comitatu Verő-
czensi degentes complura florenorum millia ad rationem initi contractus
bona fide jam expenderint, quodae (siel) contractus hic non modo judaeis
ad praestandam tollerantiae taxam utilis, sed et subditis, quibus nume-
rosae vecturae et manuales labores parato aere solvuntur, proficuus
esse videatur, demissae ejusdem commissionis opinioni hoc puncto de-
promptae consilium istud locumtenentiale regium humillime aceedit et
semet etc. Datum 8. Novembris 1753.

Herlain manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 7-10. foHa 313-4.
Fogalmazvány sok törléssel, javítással és betoldással a szövegben.

75.

1753. november 29. Bécs. Mária Terézia királynő értesíti Szerém, Verőce
és Pozsega megyéket, hogy korábbi intézkedését módosítva a zsidók ott
tartózkodását két évig még engedélyezi az érdekükben felhozott indokok-

ra való tekintettel, de e türelmi idő elteltével távozniok kell.

Maria Theresia etc.
Reverendi. honorabiles etc. Pro be equidem memineritis, qualiter

mediaute benigno rescripto nostro sub 8-a praeteriti mensis Martii expe-
dito clementer disposuerimus, vobisque serio commiserimus, ne judaei
quoad figendum in gremio vestri domicilium seu per statum militarem
seu vero in bonis nostris cameralibus seu demum per alios in gremio
vestri bona quaepiam possidentes ullo prorsus sub titulo recipiantur,
hactenus vero ibidem nefors commorantes illico amandentur. Demisso
interim nomine et pro parte istiusmodi judaeorum ad majestatem
nostram facto supplici recursu, expositaque per eosdem adeo notabili,
quam diversis per eosdem quoad conficiendos signanter cineres clavela-
tos initis, stipulatisque contractibus ac sumptibus exhinc jam ab illis
eatenus impensis per ordinatam sui amandationem experiri deberent,
damnificatione benigne ann uimus, quo praefati judaei per biennium ad-
huc in gremio vestri permanere possint, praescripto porro biennii termino
elapso, quemadmodum praeallegatam primaevam benignam resolutío-
nem nostram effectui omnino manci pari volumus, ita domini terrestres
in gremio vestri degentes sibi de aliis arendatoribus tum quoad einerum
clavelatorum confectionem, cum vero reliquam rem suam oeconomicam
in locum praedenotatorum judaeorum, quorum nimirum opera hactenus
usi fuerunt, providere noverint. Gratia in reliquo nostra caesareo-regía
vobis benigne propensae manemus. Datum in civitate nostra Vienna
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Austriae, die 29-a mensis Novembris anno domini 1753.
Comitatibus Veröczensi, Posegano, Syrmiensi.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 315.
Egykorú egyszerű másolat.

76.

1753. november 29. Bécs. Mária Terézia királynő a m. kir. hely tartó-
tanács tudomására hozza, hogy javaslatukra a másolatban csatolt paran-
csot intézte Szerém, Verőce és Pozsega megyékhez, amelyben a zsidók-

nak e megyékben maradását két évre megengedte.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae,
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. regina,
archi dux Austriae etc.

Reverendissime, reverendi, spectabiles ac magnifici, magnifice item
et egregíí, fideles nobis dilecti! Quidnam circa admittendam judaeis in
tribus incorporatis Sclavoniae et Syrmii comitatibus actu degentibus et
in societate quoad confectionem einerum clavelatorum ibidem consti-
tutis, certisque eatenus contractibus stipulatis diversis ibidem terrestri-
bus dominisobligatis existentibus per biennium adhuc permansionemcle-
menter resolverimus, ex adnexa benigni rescripti nostri ad antelatos tres
comitatus expediti copia uberius percepturae sunt fidelitates vestrae.

Quam benignam resolutionem nostrarn iisdem quoque ad demissam
caetera inter hoc ipso in substrato sub 15-ta elabentis huj us mensis
isthuc submissam repraesentationem clementer hisce significantes in
reliquo gratia et clemen tia nostra caesareo-regia benigne, jugiterque
propensae manemus. Datum in archiducali civitate nostra Vienna Aus-
triae, die vigesima nona mensis Novembris anno domini millesimo sep-
tingentesimo quinquagesimo tertio.

Maria Theresia manu propria.
comes Ladislaus a Kollonitz manu propria.

Bernardus Koncsek manu propria.

Kívül: Reverendissimo, reverendis, spectabilibus ac magnificis,
magnifico item et egregiis N. N. praesidi et consiliariis consilii nostri
regii locumtenentialis Hungarici, fidelibus nobis dilectis Posonii ex
officio.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 316-7.
lvrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs, míg a

másik oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir.
ti tkos pecsét nyomával és előlapon ezzel a feljegyzéssei : praesentata 5. Decembris
1753., 6-a relata.
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77.

1754. május 1. előtt. Závodszky János nyitramegyei alszolgabíró a meg-
ejtett vizsgálata alapján a megyének jelenti, hogy Mózes János zsidó, a
püspöki sörfőzde bérlője, csupán karácsony, húsvét és pünkösd napján
tartott munkaszünetet, egyéb ünnep- és vasárnapokon dolgoztatott és
sörét átszállította a Nyitra folyón túl egy mérföldnyire fekvő és haszon-
bérbe bírt kocsmájába, úgyszintén Abrahám, Dávid és Farkas nevű zsi-
dók is áruikkal átmentek a Nyitra hídján, de éjjelre mindig visszatértek a

városba.

Infrascriptus inclyti comitatus Nittriensis visejudex nobilium prae-
sentibus notum facio, quod postquam erga excelsi consilii Iocumtenen-
tialis regíí de judaeorum Nittriensium diebus festis practicari soIita cer-
visiae coctura, eorundemque ad Ioca transfluvium Nittra sita egressu
interventum gratiosum intimatum intuitu praemissorum investigationis
factae praefati inclyti comitatus gratiosae deterrninationis virtute ex-
missus ad superiorem civitatem Nittriensem venissem accitis in prae-
sentiam mei circumspectis Stephan o Ribar et Joanne Coment, hoc
quidem suae excellentiae episcopalis teloniatore, illo vero titulatae suae
excellentiae braxatorium subarcense arendatis hebraei braxatore ab
hoc de mandato sui principalis Joannis Mojses nominati, dicti braxatorii
arendatoris braxas omnio exceptis Nativitatis domini, Paschae et Pente-
eostes dominicis diebus omnibus caeteris festis fieri solere, ab altero vero
eundem arendatorem Joannem ad Ioca ultra fluvium Nittra circiter una
miliari sita pro exarendata in popinas ejusdem distantiae pagenum cer-
visia partim in parata incassandae pecuniae suae, partim in naturalibus
instituendae complanationis causa exire, Abrahamum pariter cum Da-
vide et Volphgango pontes Nittrienses cum mercibus dorso portari solitis
transgredi, hos tamen omnes pro nocte Nittriam redire consvevisse
acceperim. Super cujusmodi investigatione humillimam facio inclyto
comitatui relationem.

Joannes Zavodszky praefatr inclyti comitatus Nittriensis vicejudex
nobilium manu propria.

o. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 119-120.
Ez a keltezés nélküli egyszerű másolat csatolva van Nyitra megye közönségének

a m. kir. helytartótanácshoz 1754. máj. l-én írt jelentéséhez.

78.

1754. május 1. Nyitra. Nyitra megye közönsége szolgabírájának a püs-
pöki sörfőző és néhány más zsidó tiltott üzelmeire vonatkozó jelentését a

m. kir. hely tartó tanácsnak megküldi.

Excelsum regio Iocumtenentiale consilium!
Domini domini colendissimi, gratiosissimi!
Gratioso excelsi regio locumtenentialis consilii die 24-ta mens is

Septembris anno praeterito 1753. benigno suae majestatis sacratissimae
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caesareo-regiae jussu intuitu judaeorum in civitate Nittriensi degentium
et rem etiam braxatoriam arendantium super eo, quod videlicet istius-
modi hebraei cum praevaricatione divinarum et humanarum legum, be-
nignarumque dispositionum caesareo-regiarum in grave populi scanda-
Ium cerevisíam braxare, aliosve publicos labores omnibus fere festis
decretalibus exercere praesummant ac insuper contra tenores benigni
mandati caesareo-regii versus civitates regio montanas etiam trans flu-
vium Nittra pro limite constitutum ad distantiam nonnunquam trium ab
iisdem montanis milli tari um temerarie divagari attentent, emanato inti-
mato perquam demisse percepto, hujus intuitu pro accurata investiga-
tione judicem nobilium e gremio nostri exmisimus, qui quidnam eatenus
comperirit, fidelem ejusdem relationem information is loco in genuinis
paribus excelso regio locumtenentiali consilio in acclusis humillime sub-
mittimus et pari humilitate favoribus et gratiae devoti perseveramus.
Datum ex generali congregatione nostra die prima mensis Maji anno mil-
lesimo septingentesimo quinquagesimo quarto in arce Nittriensi conti-
nuative celebrata.

Excelsi regio locumtenentialis consilii obligatissimi et humillimi
servi:

N. N. universitas comitatus Nittriensis.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 121-2.
Ívrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: liliom, míg a másik oldalon:

P. P. E. betűkkel, az előlapon ezzel a feljegyzéssel: praesentata 15. May 1754., 16-a
relata.

A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

79.

1754. szeptember 2. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság Sopron
megyének a megyebeli zsidók terhes adózása miatti felterjesztése ügyé-
ben azt javasolja a m. kir. helytartótanácsnak, hogy ebben a kérdésben
őfelségéhez kellene fordulni, míg a nyitrai zsidók tiltott üzelmei miatt a
megye saját hatáskörében járjon el, végül ahogyan őfelsége a tűzvész által
sújtott Szentgyörgy városának adóengedményt adott, ezt a kedvezményt

az ott élő zsidókra is ki kellene terjeszteni.

Excelsum regium Hungaricum locumtenentiale consilium!
Domini domini gratiosissimi colendissimi!

Comitatus Soproniensis ad perceptum ejusdem excelsi consilii
locumtenentialis intimatum penes isthic in specie cum accessorio ex-
tractu annexam informationem refert, judaeos comitatu in illo degentes
per novam dicationem omnino et multum aggravatos esse. Solverunt ete-
nim virtute praecitati extractus antehac Christianís communitatibus
titulo contributionis 508 florenos, obtingerent autem iisdem secundum
novam dicationem 2657 floreni 89 denarii dependendi, ita ut stante hac
ultra triplum majori dicatione auctio taxae tolerantialis judaicae, prout
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illa vigore benignae resolutionis regiae intenditur, sperari vix possit,
quod ipsum itaque suae sacratissimae majestati suo modo humillime
repraesentandum censeretur.

Ex comitatus Nitriensis cum accessoria per judicem nobilium per-
acta investigatione advoluto responso omnino liquet, quod arendator
braxatorii episcopalis subarcensis hebraeus Joannes Moyses cerevisiam
exceptis dumtaxat Nativitatis domini, Paschatis et Pentecostes domini-
cis diebus omnibus caeteris festis braxari curet, quodque judaeus Abra-
ham pariter cum Davide et Wolfgango fluvium Nittra, alias pro limite
constitutum, cum mercibus dorso portari solitis transgredi, sed tamen
nocte Nittriam redire assoleat. Qui excessus et scandala siquidem autho-
ritate magistratuali corrigi et tolli posse dignoscerentur, ideo obsequiosa
haec mixta commissio opinaretur, quatenus comitatui Nittriensi fine tol-
lendorum similium excessuum et scandalorum opportuna committeren-
tur.

Circa judaeorum in Sancto Georgio habitantium ex nupero suborto
incendio nimium quantum damnificatorum ac ex eo relaxationem sibi
in annuis 70 florenis adrepartitae taxae tolerantialis supplicantium isthic
in specie adnexam instantiam existimaret antelata mixta commissio, ut
iisdem recurrentibus in libera regiaque civitate Sancto Georgiensi com-
morantibus ac penes supplici libelli fidedignum accessorium ordinarii
judicis nobilium attestatum ex fatali incendio illo in rebus et effectibus
suis majori ex parte damnificatis judaeis pro hac vice condonatio prae-
specificatae 70 florenum adrepartitae taxae tolerantialis ab altissimo
loco exoperanda suadetur eo etiam accendente motivo, siquidem sua sacra-
tissima majestas civitatem illam ex benignissima perpessidamnireflexione
quoad contributionale onus pariter sublevandam clementer resolvere
dignata fuisset. In reliquo omni veneratione et debito obsequii studio
permanemus.

Ejusdem excelsi regii locumtenentialis consilii Hungaricí humil-
limi, obsequentissimi et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae
tolerantialis per suam majestatem sacratissimam ordinati commissarii:

Josephus liber baro de Reva manu propria.
Ladislaus Barinyay manu propria (ceruzával!)
Carolus Ludovicus Konkel manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excelsum regium Hungaricum locumtenentiale consilium,
dominos dominos gratiosissimos colendissimos obsequiosa relatio mixtae
commissionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam majesta-
rem sacratissimam ordinatae.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 321-2.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye nem vehető ki, az előlapori ezzel a feljegyzés-

sel: praesentata 2. Septembris 1754., eadem relata.
A melléklet ek hiányzanak.
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80.

1754. szeptember 2. A m. kir. hely tartó tanács a zsidók ügyével foglalkozó
vegyes bizottság javaslatait felterjesztvén Mária Terézia királynőnek
úgy a sopronmegyei, mint a szentgyörgyi zsidók ügyében őfelsége dön-
tését kéri, a nyitrai zsidók tiltott üzelmei miatt pedig a megyének meg-

felelő parancsot küldtek.

Sacratissima etc.
Mixta commissio in negotio taxae tolerantialis judaicae ordinata in

perdemisse adnexa relatione sua tria assumit, primum quod stante dica-
tione judaeorum in comitatu Soproniensi degentium 2657 florenos 89
denarios, adeoque tripIo plus, quam ante a per eos depensum fuerat, con-
stituente, austio taxae tolerantialis sperari vix possit. Secundo ut comitatui
Nittriensi committeretur, quatenus pro munere suo magistratuali di-
versos excessus judaeorum in praeacclusa relatione deductos corrige-
ret. Tertio, ut judaeorum in civitate Sancto Georgiensi habitantium ex
nupero suborto incendio nimium quantum damnificatorum ac ob id rela-
xationem in annis 70 florenis adrepartitae taxae tolerantialis supplican-
tium instantia majestatis vestrae clementiae substerneretur.

Cujus relationis primum membrum quod attinet, siquidem comita-
tus Soproniensis medio litterarum suarum in hodierno consessu relata-
rum et isthic humillime acclusarum urgeret, ut mediante executione,
quam tantisper consilium hoc locumtenentiale isti jussit, impositum
quantum ab iisdem judaeis exigere possit. Hinc ulteriori benigno majes-
tatis vestrae determinio praeattactam commissionis reflexionem sub-
sternendo in submissione praestolatur consilium hoc, an praespecificata
dicationis summa mediante executione a dictis judaeis exigi debeat?

Quod porro excessus judaeorum in comitatu Nittriensi degentium
membro 2-o relationis deductos concernit, quamadmodum eatenus comi-
tatui Nittriensi consilium istud locumtenentiale regium oportuna sub
hodierno intimavit, ita demissam Sancto Georgiensium judaeorum in-
stantiam pro relaxatione tolerantialis taxae exhibitam majestatis vestrae
clementiae consilium istud locumtenentiale regium substernit ac semet
gratiis etc. Datum die 2-a Septembris 1754.

Herlein manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 323-4.
Fogalmazvány néhány törléssel és betoldással a szövegben.
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81.

1754. szeptember 2. A m. kir. hely tartó tanács megparancsolja Nyitra me-
gyének, hogy a nyitrai zsidók tiltott üzelmei megakadályozására megfe-

lelő intézkedést tegyen.

Comitatui Nittriensi.
Siquidem ex responso praetitulatarum dominationum vestrarum

sub 1-ma mensis Maji isthicce exarato omnio pateret, quod arendator
braxatorii episcopalis subarcensis haebreus Joannes Moyses cerevisiam
exceptis dumtaxat Nativitatis domini, Pascatis et Pénteeostes dominicis
diebus omnibus caeteris festis braxari curet, quodque judaeus Abraham
pariter cum Davide et Volffgango fluvium Nittra, alias pro limite consti-
tutum cum mercibus dorso portari solitis transgredi, sed tamen nocte
Nittriam redire assoleat. Hi porro et similes excessus ac scandala autho-
ritate magistratuali corrigi et tolli deberent. Hinc praetitulatis domina-
nationibus vestris intimandum duxit consilium istud locumtenentiale
regium, quatenus oportuna disponere noverint, ut similes excessus et
scandala sufferantur. Datum die 2-a Septembris 1754.

Herlein manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 123.
Fogalmazvány papiroson.

82.

1754. szeptember 6. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság a m.
kir. hely tartó tanácsnak jelenti, hogy Abaúj megyétől még mindig nem
kapták meg a zsidók összeírását. Mihelyt ezt kézhez veszik, javaslatukat

a zsidók türelmi adójára vonatkozólag azonnal megteszik.

Excelsum regium Hungaricum locumtenentiale consilium!
Domini domini gratiosissimi colendissimi!

In negotio taxae tolerantialis judaicae clemen ter ordinata commis-
sio mixta semet reflectendo ad benignam adhuc anno 1752. ad excelsum
isthoc consilium locumtenentiale expeditam relationem, pro debito suo
cupivisset quidem conformitate praecitatae benignae resolutioni nor-
mam elaborare, qualiter expirante ejusmodi taxae tolerantialis judaícae
in 20 mille florenis emensae termino taxa illa vel elevari vel ad minus
habita ad judaicarum communitatum majores vel minores facultates
propositione regulari posset.

Quia nihilominus ad meritum isthoc praerequisitae informationes a
comitatu Abauivariensi jam etiam sub regio monito in praesens sub-
missae non haberentur, ideo mixta haec commissio quamprimum illae
advenerint, similem laborem omnino assumptura et prosecutura est.
Quod ipsum suae sacratissimae majestati interimaliter repraesentandum
esse censeret obsequiosa haec mixta commissio. In reliquo omni venera-
tione et debito obsequii studio permanemus.

164



Ejusdem excelsi regii Hungarici locumtenentialis consilii humillimi,
obsequentissimi et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae toleran-
tialis per suam majestatem sacratissimam ordinati commissarii:

Josephus liber baro de Rewa manu propria.
Carolus Ludovicus Konkel manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excelsum regium Hungaricum locumtenentiale consi-
lium, dominos dominos gratiosissimos colendissimos obsequiosa relatio
mixtae commissionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam
majestatem sacratissimam ordinatae.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 325-6.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: Isten szeme fénysugarakkal

körülvéve, míg a másik oldalon: M. A. I. betűkkel, végül az előlap on ezzel a feljegy-
zéssei: praesentata 6. Septembris 1754.. eadem relata.

83.

1754. szepiember 6. A m. kir. helytartótanács a zsidók ügyével foglalkozó
vegyes bizottságnak a zsidók türelmi adójára vonatkozó jelentését Mária

Terézia királynőnek felterjeszti.

Sacratissima etc.
Commissio in negotio taxae tolerantialis ordinata qualemnam inte-

rimalem relationem in puncto elevationis ejusdem taxae consilio huic
locumtenentiali regio exhibuerit, ex perdemisse advoluta ejusdem copia
majestas vestra sacratissima clementissime perspicere dignabitur. Quam
dum ad interimalem statum notitiae idem hocce consilium locumtenen-
tiale regium humillime repraesentat, semet etc. Datum die 6-a Septem-
bris 1754.

Herlein manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. fali o 327-8.
Fogalmazvány egy törléssei a szövegben.

84.

1754. szeptember 9. Bécs. Má7'ia Terézia királynő szigorúan megparan-
csolja gróf Csáky Antal főispánnak, hogy Abaúj megye a zsidók össze-
írását a legrövidebb időn belül küldje meg a m. kir. helytartótanácsnak.

Maria Theresia etc.
Spectabilis etc, Ex demissa consilii nostri locumtenentialis regii

isthuc submissa repraesentatione quemadmodum displicenter intelle-
ximus comitatum fidelitatis vestrae moderationi concreditum requisitas
in negotio taxae tolerantialis judaicae informationes, ut ut idcirco sub
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verbo etiam nostro jam commonitum in praesens usque non submisisse.
Ita eidem fidelitati vestrae hisce serio omnino committendum esse duxi-
mus, quatenus pro incumbente sibi obligatione benignorum mandatorum
nostrorum directe non minus, quam via praelibati consilii nostri locum-
tenentialis regii emanatorum effect um absque longiore mora procurare,
consequenter antelatas etiam ratione taxae tolerantialis judaeorum
expeditas informationes per comitatum moderationi suae concreditum
repetitim facto consilio nostro locumtenentiali indilate submittendas
realiter et effectíve disponere noverít, nec iritermittat eadem fidelitas
vestra, cui in reliquo gratia etc. Datum Viennae, die 9-na Septembris 1754.

Comiti Antonio Csaky.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. Iolio 329.
Egykorú egyszerű másolat.

85.

1754. szeptember 9. Bécs. Mária Terézia ldrálynő miheztartás céljából a
m. kir. hely tartó tanácsnak másolatban megküldi gróf Csáky Antal fő-

ispánnak adott parancsát.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatríx, Germaniae, Hun-
gariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque regina, archi dux
Austriae.

Reverendissime, reverendi. spectabiles ac magnifici, magnifice item
et egregii fideles nobis dilecti! Erga perceptam fidelitatum vestrarum in
negotio taxae tolerantialis judaioae isthuc sub dato 6-tae currentis sub-
missam information em qualenarn ad supremum comitem comitatus Aba-
ujvariensis benignum mandatum expediri fecerimus, fidelitatcs vestrae
ex ejusdem hic adnexa genuina copia uberius percepturae sunt.

Quam eisdem pro notitia et sui directione hisce benigne transmitten-
tes in reliquo gratia et clementia nostra caesareo-regia benigne, jugiter-
que propensae manemus. Datum in archi ducali civitate nostra Vienna
Austriae, die nona mensis Septembris anno domini millesimo septingen-
tesimo quinquagesimo quarto.

Maria Theresia manu propria.
comes Leopoldus de Nadasd manu propria.

Ladislaus Battha manu propria.

Kívül: Reverendissimo, reverendis, spectabilibus ac magnificis,
magnifico item et egregiis N. N. praesidi et consiliariis consilii nostri regii
locumtenentíalis Hungarici, fidelibus nobis dilectis Posonii ex officio.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folío 330-!.
Ivrétű papiros. melynek vízjegye: korona alatt vadászkürt, ez alatt keresztben

két kulccsal és ismét ez alatt N. D. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét helyével és előlapori e feljegyzéssel: praesentata 20. Septembris 1754., 23-a
relata.
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86.

1754. szeptember 19. Holics. Mária Terézia királynő a m. kir. hely tartó-
tanács tudomására adja, hogya sopronmegyei zsidók panaszát a magas
adózás miatt nem tartja jogosnak, így a behajtás enyhítését függesszék
fel, a tűzkárosult szentgyörgyi zsidók adóját most ne követeljék, ellen-
ben majd a türelmi adónál megfelelően rendezzék, a bűnös nyitrai zsidók

megfenyítését pedig helyesli.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae,
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. regina,
archi dux Austriae etc.

Reverendissime, reverendi, spectabiles ac magnifici, magnifice item
et egregii, fideles nobis dilecti! Demissam fidelitatum vestrarum reprae-
sentationem quoad puncta relationis per commissionem in negotio taxae
tolerantialis judaicae ordinatam depromptae isthuc de dato 2-dae cur-
rentis transmissam benigne percepimus, qua uberius discussa, siquidem
ex combinatione requisitorum actorum liquido patuerit, querimoniam
communitatum judaicarum in comitatu Soproniensi degentium ad fideli-
tates vestras super eminente sui praegravio delatam vel ex eo veram non
fuisse, quod juxta hic in paribus advolutam remonstrationem dictae
communitates habita personarum copiosi numeri, facultatum ac inde
erutarum 1751 112 dicarum ratione in fl. 2171 den. 86 rite taxatae sint,
ratione supernatantis summae ad necessitates, uti supponitur, comitatus
adrepartitae communi hoc in passu oneri respective subjectae. F'idelita-
tum idcirco vestra rum dispositionem, qua mediante citra praehabitam
eatenus abhinc commissionem praefatis communitatibus judaicis impo-
sitae summae pressiorem exactionem stiterunt, etiam fundamento
supradictorurn motivorum probare non valentes eisdem benigne com-
mittendum esse duximus, quatenus antelatam inhibitionem suam illico
relaxare noverint.

Caeterum quod ad instantiam judaeorum Sancto Georgiensium ex
ratione absumptarum per nuper exortum incendium facultatum suarum
pro impositae sibi 70 fl. taxae relaxatione positam attinet, fidelitates
vestrae apud comitatum Posoniensem disponent, ut exactionem memo-
ratae taxae usque primitus futuram ejusdem taxae tolerantialis genera-
lem rectificationem suspendat. Adveniente vero ejusmodi rectificationis
tempore omnem circa exquirendum fundum, unde prae missa taxa citra
aliquam universalis impositae diminutionem suppleri possit, sollicítudi-
nem adhibere ac super effectu nos medio fidelitatum vestrarum demisse
informare teneatur, quarum dispositiones quoad corrigendos judaeorum
in comitatu Nittriensi degentium excessus factas benigne approbantes.
In reliquo eisdern fidelitatibus vestris gratia et clementia nostra eae-
sareo-regia benigne, jugiterque propensae manemus. Datum in castro
Holies, die decima nona mensis Septembris anno domini millesimo sep-
tingentesimo quinquagesimo quarto.
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Maria Theresia manu propria.
comes Leopoldus dc Nadasd manu propria.
Ladislaus Battha manu propria.

Kívül: Reverendissimo, reverendis, spectabilibus ac magnificis,
magnifico item et egregiis N. N. praesidi ac consiliariis consilii nostri regii
locumtenentialis Hungarici, fidelibus nobis dilectis Posonii ex officio.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 7-10. folio 332-3.
lvrétű papi ros, melynek vízjegye: korona alatt vadászkürt, ez alatt keresztben

két kulccsal és ismét ez alatt N. D. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. tit-
kos pecsét helyével, bévül a szöveg alatt jobb alsó sarokban: B(attha) és előlapon:
Praesentata 25. Septembris 1754., 26-a relata feljegyzésekkel.

87.

1754. október 7. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság a m. kir.
helytartótanácsnak jelenti, hogy végre együttlévén a zsidók összeírása,
azok annyira különböző értékűek, hogy ennek alapján a zsidók türelmi
adójának megállapítása nem lehetséges. Az idő rövidségére való tekin-
tettel azt javasolják, hogy minden zsidó hitközség küldjön ki 2-2 meg-
bízottat teljes felhatalmazással, akikkel tárgyalva majd megállapodásra

fognak jutni.

Excelsum consilium regium locumtenentiale!
Domini domini gratiosissimi colendissimi!

Conscriptiones juaeorum in hocce regno Hungariae commorantium
per comitatus tandem ex integro submissas revidendo mixta haec com-
missio eas partim inadaequatas, partim perfunctorie concinnatas adinve-
nit, prout hic adnexus extractus tabellae sufficienter docet ita quidem, ut
status et recta idaea inde elaborari et firmarí nequiverit, qualiter servata
aequa proportione taxa tolerantialis judaica pro elapsis 5 annis annue in
20 mille fl. definita ad sensum benignae resolutionis anno 1752. ernana-
tae elevari valeat, aut qualis taxa judaeis illis ad finem vergente biennio
post hac imponenda sit? Optimum et securissimum proinde expediens
futurum esse ex parte obsequiosae mixtae commissionis indicaretur, si
sua majestas sacrafissima clementer disponere dignaretur, quatenus
judaei ad normam priorem in praesentiam hujusce mixtae commissionis
citarentur ita quidem, ut ad minus duo judaei ex qualibet commumitate
sufficientibus provisi plenipotentialibus literis horsum compareant. Quo
ita cum iisdem comparituris mixta commissio haec circa negotium taxae
tolerantialis vel adaugendae vel in priori summa stabiliendae opportuna
tractare possit, brevitate termini cum fine huj us anni expirantis quo
celeriorem ad suam majestatem pro clementissima impertienda resolu-
tione hujusce opinionis submissionem exigente, perseverendo in reliquo
omni honoris et obsequii studio.
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Ejusdem excelsi consilii regii locumtenentialis humillimi, obse-
quentissimi et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae tolerantialís
per suam majestatem ordinati commissarii:

Josephus liber baro de Rewa manu propria.
Ladislaus Barinay manu propria.
Carolus Ludovicus Konkel manu propria.
Felix de Mohr manu propria.

Kívül; Ad excelsum consilium regium locumtenentiale, dominis
dominis gratiosissimis colendissimis obsequiosa relatio mixta commís-
sionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam majestatem ordi-
natae.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. fali o 334-5.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs, míg a

másik oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, végül előlapori ezzel a feljegyzéssel :
praesentata 7. Octobris 1754., eadem relata.

88.

1754. október 7. A m. kir. hely tartó tanács azt kéri Mária Terézia kirá.ly-
nőtől, hogya türelmi adó megállapítására fogadja el a zsidók ügyével
foglalkozó vegyes bizottságnak azt a javaslatát, hogy minden hitközség

2-2 küldöttel képviseltesse magát.

Sacratissima etc.
Ex perdemisse adnexa relatione mixtae commissionis In negotio

taxae tolerantialis ordinatae majest.as vestra caesareo-regía clementer
una ac uberius perspicere dignabitur, qualiternam eadem commissio ex
submissis conscriptionibus nullum fixum systema eatenus figere valens
ad eruendam novae taxae tolerantialis proportionem expediens esse
censeat, ut duo ad minus ex qualibet communitate sufficienter plenipo-
tentiati judaei ad faciem commissionis evocentur. Cujus commissionis
opinioni consilium hoc locumtenentiale regium demisso voto suo acce-
dendo eandem ulteriori benigno majestatis vestrae determinio humillime
substernit idem hocce consilium locumtenentiale regium ac semet etc.
Datum die 7-a Octobris 1754.

Herlein manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 336-7.
Fogalmazvány egy betoldással és egy törléssel a szövegben.
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89.

1754. november 5. Aranyosmarót. Bars megye közönsége jelenti a m. kir.
helytartótanácsnak, hogya megyében csupán egy zsidó éi Nagyugrócon,
aki a Trencsén megyében fekvő Bán helység zsidó hitközségéhez tartozik.

Excelsum consilium regium locumtenentiale!
Domini domini gratiosissimi, colendissimi!

Circulare gratiosum excelsi consilii regii locumtenentialis intima-
tum in puncto conscriptionis communitatum judaicarum ad nos quoque
de dato diei 17-ae Octobris gratiose exaratum solito cultu percipientes
veneranter excelso consilio regio locumtenentiali referendum esse duxi-
mus, in comitatus quidem hujus nostri gremio nullam ejusmodi commu-
nitatem reperiri, unicumque exstare judaeum, qui ad communitatem
judaicam in oppido Bán inclyto comitatui Threnchieniensi ingremlato
habitam caeteroquin pertinens, vigore isthic humillime in pari advoluti
gratiosi excellentissimi domini comitis domini condam regni palatini
indulti in possessione Nagy Ugrócz huic comitatui adjacente versarctur.
Penes quam demissam ex interventu praefati gratiosi intimati informa-
tionem nostram nosmet ulterioribus amplissimis excelsi consilii regii
locumtenentialis gratiis devoventes perenni cum veneratione mane-
mus. Datum ex generali congregatione nostra in oppido Aranyos-Ma-
róth, die quinta Novembris anno millesimo septingentesimo quinqua-
gesimo quarto continuanter celebrata.

Excelsi consilii locumtenentialis regii obligatissimi et humillimi
servi:

universitas praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comita-
tus Barsiensis.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 125, 128.
lvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás, amellén címerpal-

zsos kétfejű sas, míg a másik oldalon: G. L. A. V. betűkkel, előlapon ezzel a feljegy-
zéssel: praesentata 13. Novembris 1754., 14-a relata.

A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

90.

1754. november 14. A m. kir. hely tartó tanács meghagyja Bars megyének,
hogy Nagyugrócon élő Enoch Abrahám zsidót távolítsák el a megye terü-

letéről.

Comitatui Barsiensi.
Ex literis praetitulatarum dominationum vestrarum sub 5-a decur-

rentis mensis isthuc exaratis intelligit consilium hoc locumtenentiale
regium, quod penes indultum excellentissimi domini comitis condam
regni palatini Joannis Pálffy in possessione Nagy Ugrocz [udaeus Abra-
ham Enoch resideat. Ex quo autern per iteratas benignas resolutiones
regias abhinc intimatas serio commissum haberetur, ut judaeis non
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solum auri, argentique quaestus, verum etiam mansio in circuitu monta-
narum civitatum ad septem milliaria sub gravissima animadversione ac
ipsa quoque poena capitalí interdicatur.

Hinc reflexe ad antecedanea consilii hujus intimata praedeclarato in
merito interventa praetitulatis dominationibus vestris hisce intimandum
duxit consilium istud locumtenentiale regium, quatenus memoratum
judaeum non obstante praettacto indultu a mansione prope montanas
civitates ad septem milliaria inhibere et de efffectu consilium istud
locumtenentiale regium informare noverint. Datum die 14-a Novembris
1754.

Herlein manu propria.

o. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. Iolio 129-130.
Fogalmazvány ívrétű papiroson.

91.

1754. december 13. Pozsony. A m. kir. kamara értesíti a m. kir hely tartó-
tanácsot, hogy a zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottságba az elhalt
báró Keller Károly és a betegeskedő Konkel Lajos helyébe Török Ferenc

és Podhráczky István tanácsosokat küldi ki.

Sacratissimae caesareae regiaeque majestatis, dominae dominae
clementissimae camerae regiae Hungarico-aulícae nomine ejusdem alte-
fatae suae majestatis excelso consilio regio locumtenentialí Hungarico
peramice insinuandum!

Innotuisse camerae isti aulicae, quod judaei nomine eaetuum suo-
rum sufficienter instructi et plenipotentiati tam ex partibus regni Hun-
gariae superioribus, quam et inferioribus pro 15-ta hujus decurrentis
mensis Decembris illo fine per praelibatum excelsum locumtenentiale
consilium isthuc citati exstiterint, ut cum iisdem praeterlapso jam
biennio et cum eodem effluxo dependendae taxae tolerantialis judaicae
in annuis viginti mille florenis clementer definitae termino circa similem
taxam juxta benignas resolutiones vel adaugendam vel quali alia oppor-
tuna modalítate in priori summa regulandam et stabíliendam noviter
conveniri ac tractari possit.

Cujusmodi substrata materia, qua fundum cameralem immediate
respiciens, quemadmodum juxta tenores benignarum resolutionum de
datis 24-tae Novembris 1749. et 5-tae Julii 1752. in mutuo cum camera
ista aulíca concursu pertractanda foret, interim gremii istius cameralis
consiliarius dominus Ludovicus de Konkel ob infirmitatem suam de
praesenti concursu in illo mutuo comparere nequiret.

, Ideo in hujus locum non minus, quam etiam ex consideratione, quod
post mortem Caroli baronis a Keller, qua antehac ex clementissima dis-
positione praesidium in hac mixta commissione gerentis, eidem mixtae
commissioni ex parte camerali nonnisi dominus consiliarius de Konkel
assideat, interim substrata materia, prout praemissum est, immediate
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fund um cameralem respiceret, ad commissionem illam mixtam dum et
quando assumendam antelatae camerae aulicae consiliarios dominum
Franciscum a Török et dominum Stephanum Podhráczky hisce denomi-
nari, adeoque excelsum locumtenentiale consilium peramice requiri, ut
praelibatis dominis consiliariis similem servandam mixtam commissio-
nem insinuandam disponere haud gravaretur. In reliquo regia haec camera
aulica praelibato consilio regio locumtenentiali Hungarico ad quaevis
mutui officii genera prompta, parataque manet.

Ex consilio regiae camerae Hungarico-aulicae Posonii, 13-a Decem-
bris 1754.

Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Sacratissimas caesareae regiaeque majestatis, dominae do-
minae clementissimae, camerae regiae Hungarico-aulicae nomine ejus-
dem altefatae suae majestatis excelso consilio regio locumtenentiali
Hungarico peramice assignandum.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 7-10. Iol io 287-8.
Ívrétű papíros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs, a másik

oldalon: F. M. 1. L. D. betűkkel, bévül födött, kissé ovális alakú pecséttel, CI szöveg alatt
lcgalul : collationata per P. Z. feljegyzéssel, végül felül előlapori ez olvasható: prae-
sentat:a 16. Decembris 1754., eadem relata.

92.

1754. december 23. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság jelenti
a m. kir. hely tartó tanácsnak, hogy több napos tárgyalás és hosszas rábe-
szélés után végre sikeriilt: elérni a türelmi adónak évi 5000 forinttal való

felemelését, amelynek több évre való elfogadását javasolja.

Excelsum regium Hungaricum locumtenentiale consilium!
Domini domini gratiosíssimi colendissimi!

In negotio taxae tolerantialis judaicae clementer ordinata commissio
mixta in sessionibus die 17-ma, 18-va, 20-ma et 22-da decurrentis hujus
mensis Decembris habitis pro scopo et directione sua assumpsit postre-
mum isthic in specie advolutum benignissimum mandatum id clemen ter
innuens, ut discussis, quae juxta tenores nunc citati benignissimi man-
dati per praelibatum excelsum locumtenentiale consilium conficiendae et
primitus exhibendae ordinabantur, judaicarum communitatum conscrip-
tionibus idaea elaboretur, an et in quali quantitate eadem taxa teleran-
tialis hactenus in annu is 20 000 florenis definita augeri possit?

Et licet quidem ejusmodi conscriptiones ex integre nondum sub-
missae haberentur, ex hactenus praesentatis et examinatis nihilominus
dignovit obsequiosa haec mixta commissio, conscriptiones illas majori ex
parte in ípsis rubricis difformes, ideoque ad horum et illorum quoad
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omnes species cognoscendum statum denuo mancas et inadaequatas esse,
ita ut solidus status inde erui et aequa proportio circa post hac definíen-
dam taxam tolerantialem efformari nequiverit.

Hac ex consideratione, nec non etiam motivo ex illo, quod convocati
in magno numero et non sine sensibili expensarum onere de praesenti
isthic commorantes judaei casum in illum, quo usque superventuras
restantes conscriptiones, earundemque combinationes longius tempus
requirentes Posonii morari necessitarentur, sibi et júdaicis communita-
tibus notabiliores sumptus causarent, potius cum illis circa praestandam
quampiam auctionem conveniendum et tractandum esse censuit mixta
haec commissio. Erga reiteratas ipsis judaeis coram commissione com-
parentibus factas propositiones et commonitiones etiam cum respirio in-
ter se deliberandas postquam ab initio non nisi lamenta et summam illo-
rum paupertatem audire et humillimas preces, ut saltem penes priorem
20 000 florenorum summam taxa illa tolerantialis relinqueretur, intelli-
gere fuisset, auctionem primo in 3000, tandem in 4000 florenis, finaliter
denique erga huj us commissionis serias cohortationes in 5000 florenis
appromiserunt et in obsequium benignissimi suae sacratissimae majes-
tatis mandati praestandam semet declararunt, subjunctis humillimus
precibus, quo istius taxae tolerantialis demisissime oblatum auctionale
quantum suae sacratissimae majestati pro clementissima ratihabitione
proponeretur et hac fidelia adaucta ista taxa tolerantialis ad plures annos
stabilienda suaderetur.

Quibus praemissis semet ita habentibus ordinata mixta commissio
pro acceptando praedeclarato oblato auctionale sequentes subjungit con-
siderationes: concurrit nempe judaeus ad onera publica et contributic-
nalia, cujus quantum cum in 700 000 florenis elevatum foret, etiam rata
proportione sibi majori onere inhaeret. Contribuit praeterea ad comita-
tum in redemptionem militarium quarteriorum, solvit pariformiter
fundi domino aeque pro protectione ad libitum taxatus, denique non est
titulus, sub quo judaeus ad praestandum non attraheretur.

Esset proinde mixta haec commissio obsequiosi voti ac opinionis, ut
praedecalarata 5000 florenorum licet difficulter admodum appromissa
auctio suae sacratissimae majestati pro clementissima quo celerius ex-
operanda ratificatione proponatur, eademque ad octo vel plures etiam
annos stabilenda suadeatur, ne secus judaeos illos cum notabiliori ex-
pensarum profusione diutius isthic haerere et in futurum cum simili
itinerariorum ac necessariae subsistentiae sumptuum isthuc saepius
citari opporteat.

Caeterum considebit et laborabit continuative ordinata mixta com-
missio in eo, ut juxta iam perceptas et superventuras conscriptiones, si
praedeductum auctionale quantum clementer ratihabitum fuerit, in qua-
rum videlicet ob praemissam conscriptionum inaequalitatem mixta haec
commissio progredí potuerit, auditis etiam comitatuum deputatis hoc
fine certo numero detinendis aequa repartitio inter judaicas communi-
tates statuatur et incassatio taxae tolerantialis júdaieae per id eo secu-
rior et exactior efficiatur. Quibus omni honoris et obsequii studio con-
stanter perseveramus.
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Ejusdem excelsi regii Hungarici locumtenentialis consilii humillimi,
obsequentíssimi et obligatissimi servi in negotio judaicae taxae toleran-
tialis per suam majestatem sacratissimam ordinati commissarii:

Josephus liber baro de Rewa manu propria.
Ladislaus Barinay manu propria.
Franciscus Török manu propria.
Stephanus Podhradszky manu propria.

Felix de Mohr manu propria.

Kívül: Ad excelsum regium Hungaricum locumtenentiale consi-
lium, dominos dominos gratiosissimos colendissimos obsequiosa relatio
mixtae commissionis in negotio taxae tolerantialis judaicae per suam
majestatem sacratissimam ordinatae.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 7-10. folio 338-34!.
Két ívrétű papiros, melynek előlapján ez a feljegyzés olvasható: praesentata

23. Decembris 1754., eadem relata.

93.

1754. december 23. A m. kir. helytartótanács a zsidók ügyével foglalkozó
vegyes bizottságnak a türelmi adó megállapítására vonatkozó jelentését
felterjeszti Mária Terézia királynőnek azzal a kéréssel, hogy az évi

25000 forintot kitevő türelmi adót 10 évre Jogadja el.

Sacratissima etc.
In obsequium benigni majestatis vestrae caesareo-regiae mandati

sub ll-ae praeteriti Octobris expediti consilium istud locumtenentiale
regium apud regni comitatus et civitates , in quorum et quarum gremio
judaei degunt, per circularia disposuit, ut per primores communitatum
modalitate in benigno mandato praescripta facultates judaeorum con-
scribantur, taliterque peracta conscriptio consilio huic locumtenentiali
regio quantocyus submittatur ac demum bini et bini, etquidem ipsi con-
scribentes pro termi no in 15. mensis decurrentis praefixo isthuc exmit-
tantur.

Circa cujus dispositionis effectum tametsi comitatuum Comaro-
miensis, Saladiensis et Zempliniensis informationes sub hodierno
adursae adhucdum desiderarentur, aliae vero, quae jam submissae sunt,
ad id, ut augendae taxae tolerantialis vel caeteroquin etiam certa
quaepiam secura erucretur, indeque aequa proportio elaborari valeret,
quadamtenus insufficientes esse observarentur, hoc tamen non obstante
qualiternam ad procurandum celeriorem benigni majestatis vestrae
quoad novam regulationem tolerantialis taxae interventi mandati effec-
tum et praecavendam judaeorum isthuc majore numero ad expensas
utique ipsarum communitatum, adeoque cum harum praegravio pro prae-
fixo termino exmissorum longiorem moram commissio e gremio consilii
hujus et camerae aulico-Hungaricae ordinata exmissos judaicarum com-
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munitatum conscriptores ad adpromittendam 5000 fl. auctam, adeque
in toto 25 000 fl. taxam tolerantialem per aversionem permoverit, quali-
terve habita reflexione multifariorum onerum, quae judaeis in hoc regno
commorantibus incumbunt, praedeclaratam auctam clementer acceptan-
dam et ad praecavendas crebriores communitatibus judaicis sumptuosas
deputatorum eorundem exmissiones ad octennium vel plures etiam
annos stabilendam humillime censeat. Id ex perdemisse adnexa ejusdem
mixtae commissionis relatione majestas vestra caesareo-regia uberius
una ac clemen ter perspicere dignabitur.

Quam dum consilium hoc locumtenentiale regium voto suo respectu
quidem ipsius taxae tolerantialis in 5000 fl. auctae ex motivis et rationi-
bus per mixtam commissionem adductis probaret, respectu vero tempo-
ris petitum communitatum judaicarum ad annos decem extendendum
censeret. In reliquo praemíssa omnia benigno majestatis vestrae sacra-
tissimae determinio humillime substernendo quemadmodum ut com-
missio interea etiam sub spe rati in eruenda subrepartitione laboret, ean-
dem inviavit, ita consilium hoc locumtenentiale regium a benigna majes-
tatis vestrae sacratissimae resolutione praestolabitur. Queis semet etc.
Datum die 23-a Decembris 1754.

Herlein manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 7-10. folio 342-3.
Fogalmazvány, a szövegben sok javítással, törlésseI és betoldással.

94.

1755. január 7-1756. július 29. Sopron. Gottlieb Jakab nagymartoni
zsidó négy alkalommal Bernsteiner János András és Limberqer György
soproni kereskedőktől összesen 248 vég fehér lengyel vásznat vesz meg
1703 forint 30 krajcár ért, mely összeg megadását ígéri 2-3 hónapon

belül.

Paria obligatorialium sub nro 2-o.
Mit Gott anno 1755. den 7. Jenner in Oedenburg Gottlieb Jacob jud

in Matterstorff soll empfangen 60 stück weiss Pohlnischen (leinwath) á
7 fl. .... fl. 420.

Obstehendes habe nicht nur alleine richtig zu meinen handen be-
kommen, sondern verspreche auch in 3 manat richtige und baare zahlung
zu leisten. Im verliingerungsfall verspreche auch die gewöhnlichen inte-
res se a 6 pro cento sich an an den meinigen wie und wo es beliebig, zahl-
hafft zu machen. Ein solches betzeugt meine eigene handunterschrifft.

Gottlieb Jacob jud in Matterstorff.

Paria obligatorialium sub nro 3-o.
Mátterstorff soll empfangen 3 monatzeit 50 stück weiss Pohlnischen
leinwath á fl. 7 ... fl. 350.

Gottlieb Jakab zsidó, mint fent, elismeri az 50 vég fehér lengyel vá-
szon átvételét.
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Paria obligatorialíum sub nro 4-o.
Mit Gott anno 1755. den 2. Augusti in Oedenburg Gottlieb Jacob in

Matterstorff soll empfangen 73 stück wiss Pohlnischen (leinwath) fl. 511.
Gottlieb Jakab zsidó, mint fent, elismeri a 73 vég fehér lengyel vá-

szon átvételét és nevét így írja alá:
Gottlieb Jacab jud. 73 stück auf zwey monath zu bezahlen.
Paria obligatorialium sub nro 5-o.
Mit Gott anno 1756. adi 29. July in Oedenburg Gottlieb Jacob jud in

Mátterstorff soll empfangen auf 3 monathzeit 65 stück weiss Pohlnischen
leinwath á fl. 61/2 .•. fl. 422 (kr.) 30.

Gottlieb Jakab zsidó, mint fent, elismeri a 65 vég fehér lengyel vá-
szon átvételét.

Sopron megyei levéltár, Aeta iuridiea, Bernstainer esaládnév alatt fase. 13. nr. l.

95.

1755. május 13. előtt. A nyitramegyei zsidók azzal a kéréssel fordulnak a
m. kir. hely tartó tanácshoz, hogya magas türelmi adójuk megfizetése
érdekében a bányavárosok felé elég legyen a 7 német mérföld távolság
betartása és hogy legalább a vásárok idején Nagyszombatban keresked-
hessenek, melyet ha elnyernének, minden odamenő zsidó minden alka-

lommal hajlandó a kincstár részére 50 dénárt adni.

Hochlöbliche, höchstpreysswürdigste kayserliche königliche Hun-
garische statthalterey etc.

Ihro excellenzien, gnadigst hochgebiettende herren herren etc.
Euer excellenzien und gnaden sollen wür in löblichen Neutraner

comitat wohnhaffte toleranz-juden in tieffester unterthanigkeit gehor-
sambst vorzutragen unss erkünen, wass gestalten wür an toleranz gel-
dern jahrlichen 2900 fl. zahlen müessen, so unss vor 5 jahren uon darum-
ben so hoch angelegt worden, weillen die comitats anlage nicht so gross
ware. Da aber dermahlen die konigliche portionen sowohl, alss der comí-
tats beytrag umb alterum tantum höches gestiegen, anbey auch wegen
in disen loblichen comitat an verschidenen orthen vorgewesten feüers-
brunsten unsere leithe sehr ville ruiniret, verdorben, auch auss disen
orthschafften emigriret seyndt, weillen sie alda nicht ihre nöthige sub-
sistenz und nahrung gefunden, mithin wür an der zahle, so der toleranz
beysteüren müessen, geminderet worden, deme beyzufiegen kommet, das
wür aller orthen grosse stattmaüthen, auch ein so andere leibrenden
zahlen müessen, auch so gahr nicht weither, alss sich dass wasser er-
strekhet, in die bergstatte gehen oder handlen dörffen, wo doch dass ver-
both nur auf 7 teütsche meille entfernet zu bleiben lauthet, wür hínge-
gen 7 Hungarische maille , so biss 11 teütsche aussmachet, auss disen
bergstatten aussgeschlossen werd en und nicht weither gehen, villweni-
ger alda negotiren dörffen, ja nicht einmahl die hausirjuden durch-
zureisen passíret werden. Weithers auch nacher Tyrnau ja sogahr zu
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markhts zeiten nicht emmahl ausser der statt faihlhaben oder negotiren
dörffen. Derley unruhen in unser handelschafft mehrere haben. Da aber
bey erstere toleranz ausstheillung unss gemeldet worden, dass bey be-
zahlender taxa wür aller orthen geduldet und freyen handl treiben sol-
len, dass, widerspill abel' erfahrn, folglichen auch bey spöhrung unseres
handels, besonders bey disen schwahren zeiten, wo wegen grösse dess
dreyssigst und mauthen ohnehin alles negotium gehemet ist ohnmögen
bey so grosser toleranz quota bleiben könen, zu geschweigen solche aug-
mentirn solten.

Dahero gelanget an euer excellenzien und gnaden unser fuessfah-
ligstes bitten in ein so anderén gnadigste remedur vorzukehren und diese
hoche maüthn zu eringeren, dass verboth nicht dahin zu handein zu limi-
tirn, mithin die distanz ratione dern bergstatten zu verklieneren und die
7 teutsche maille zustatten komen zu lassen oder wo möglich, gahr auf-
zuheben und lauth koniglichen privilegien freyen wandel unss zu erlau-
ben, besonders wass Tyrnau anbetriffet, dass wenigstens zu markhtzeite
wür ausser der statt faihl haben dörffen. Wür erbiethen unss, fahls dises
beschichet, a parte zu [eder markhtszeit dero koniglichen mayestatten
von jeder dahin reisenden persohn 50 denaren zu zahlen ad aerarium
regium. Erwarthen also gnadigste hilfe und remedúr und wollen unss
zu hochen hulden und gnaden gehorsambst empfehlen.

Euer exzellenzien und gnaden unterthanigst gehorsambste:
N. N. in loblichen Neütraer comitat befind-

liche toleranz-juden.

Kívül: An eine hochlobliche kayserlich-konigliche Hungariseho
statthalterey fuessfahligstes bit ten N. N. in loblichen Neütraer comi-
tat bef'indlichen toleranz-juden, prout intus.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 131-2.
Eredeti beadvány ívrétű papiroson, amelynek előlapján 1:3.May 1755. feljegyzés

látható.

96.

1755. május 13. Pozsony. A m. kir. helytartótanács felszólítja Nyitra me-
gyét, jelentse, hogy mi okból állapították meg a bányavárosok felé a zsi-

dók számára 11 mérföldnyi távolságot?

Comitatui Nitriensi.
Non ignota est quidem illa praetitulatarum dominationum vestra-

rum informatio, quam de dato 3-iae mensis Julii anno superiori 1753. in
eodem merito isthic submiserunt.

Quia tamen exhibitis per judaeos in comitatu hoc Nitriensi degentes
compluribus aliis gravaminibus inter id novius repraesenteretur, quod
longe ultra spatium ex ardinatione regia emersum quippe etiam ad II
miliaria a montanis civitatibus facto pra elibati comitatus non sine damna
sua arceantur judaei.
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Proinde specificum querimoniae hoc punctum praetitulatis domina-
tionibus vestris finem in eum communicari, quatenus num et qua ex
ratione ac quali comitatus sui in parte id fieri admiserint, consilium hoc
regium locumtenentiale ulterius genuine informare noverint eaedem
praetitulatae dominationes vestrae. Datum ex consilio Posonii, 13-ia May
1755.

Győry manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc, 1-21. folio 133-4.
Fogalmazvány néhány törléssei és betoldással.

97.

1755. június 2. Vjgalgóc. Nyitra megye közönsége jelenti a m. kir. hely-
tartó tanácsnak, hogy a zsidók számára csupán 7 magyar mérföld tilos a
bányavárosok felé, amely 9-10 órai útnak felel meg, egyéb ként amegye

nagyrészben szabad számukra.

Excelsum consilium locumtenenttale regium!
Domini domini nobis gratiosissimi, colendíssimí!

Erga gravamina judaeorum in comitatu hoc degentium, quod vide-
licet a montanis ad undecim etiam milliaria facto comitatus cum damno
sui arceantur, sub 3-al praeteriti mensis May emanatum gratiosum ex-
celsi consilii intimatum demisse percipientes una repraesentandum
duximus ab oppido Tapolcsán in defluxu suo fluvium Nittra pro limiti-
bus, a quibus a mont anis arcerentur judaei, in comitatu hoc positum ha-
beri, qui usitatis Hungaricis milliaribus nonnisi septem a montanis dista-
ret. Dum porro limitum hujusmodi a montanis distantia in horas assum-
meretur, novem et decem horarum itineris spatio dissitam esse certum
foret. Quibus hoc modo consideratis ad finitima etiam majori ex parte
comitatus hujus loca eos admittendos esse existimaremus. In reliquo gra-
tiis et favoribus excelsi consilii nos commendantes perseveramus. Datum
ex particulari congregatione nostra die secunda mensis Junii 1755. in
oppido Uj Galgócz celebrata.

Excelsi consilii locumtenentialis regii servi humillimi obligatissimi:
N. N. particulariter congregati status et ordines

comitatus Nittriensis.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 135-6.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koi oriás címcrpaizs, mig il

másik oldalon P. P. E. betűkkel, a címzés felett: praesentata 11 Juny 1755., előlapori
pedig 12-a Juny 1755. l'elata feljegyzésekkel.

A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

j helyesen: 13-a.
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9"o.

1755. augusztus 30. Kirá~yfa~va. Gróf Pá~ffy Pá; Károly utasítja pozsony-
váraljai udvarbíróját, Pittinger Lajost, közölje Wienne1' Löbl Simon zsi-

dóval, hogy szűcsáruval csak a vásárok alkalmával kereskedhet.

Dass dem auf unsserigen königlichen schlossgrundt zu Presburg
wohnenden Brager juden, mit nahmen Simon Lővl Wienner, alle kirsch-
ner arbeit, als denen der dasigen khirsner zeich verliehrnen kayserlich-
königlichen artikuln stracks zu wider auf nun gemehlten unserigen
grund bey contrabandirung aller dergleichen seine waare, welche ihme
juden laut denen hierinfals ergangenen könig lichen befehlen nur in öf-
fentlichen jahrmarokten zu verkaufen erlaubt geworden, sonsten gantz-
lich eingestellet und aufgehoben seyn solle, gleich wie hiemit ernstlich
anbefehlen, also auch diesen unserigen befehl unser Presburger hofrich-
ter Ludvic Pittínger solle abgedachten juden zur nachricht ankunden.
Kőnigsiyden, den 30. Augusti 1755.

Paul Carol graff Pálffy manu propin.

o. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 259.
Egykorú egyszerű másolat.

99.

1755. november 27. A m. kir. hely tartó tanács meghagyja Nyitra megyé-
nek, mioel jelentésüJebőlkide1'ült, hogy a zsidók alaptalanul panaszkodtak
ellenük, ezért megrovásban részesítsék őket, egyben közöljék velük,

hogy a jövőben az ilyesmit gondosan 1cerüljélc.

Comitatui Nittriensi.
Siquidem ex informatione praetitulatarum dominationum vestra-

rum consilio huic locumtenentiali regio submissa eveniret, quod judaei
in gremio comitatus huj us degentes sinistre coram consilio hoc locumte-
nentiali regio querulati fuerint in eo, quod a montanis civitatibus ad un-
decim etiam milliaria arcearitur.

Hinc de benigno suae majestatis mandato praetitulatis dominationi-
bus vestris hisce intimatur, quatenus ingremiatam communitatem judai-
cam ob sinistram ejusdem querimoniam acrius repraehendere et ut a
modo in futurum sinistris ejusmodi querimoniis nulli molesta esse
attentet, serio ac distrietim inhibere noverint. Datum die 27-a Novem-
bris 1755.

Herlein manu propria.

o. L. C.-29. Lad. A. Iasc. 1-21. folio 137-3.
Fogalmazvány.
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100.

1756. január 29. Bécs. Mária Terézia királynő Nagyszombat városnak azt
a régi kiváltságát, hogy területére büntetés nélkül egyetlen zsidó sem
Veheti be a lábát, megerősíti, egyúttal azonban kimoiuiia, hogy ez a tila-

lom már nem vonatkozik a város jobbágyközségeire.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae,
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. regina,
archi dux Austriae etc.

Reverendissime, reverendi. spectabiles ac magnifici, magnifici il.em
et egregii fideles nobis dilecti! Percepta demissa fidelitatum vestrarum
relatione de 22-a labentis ad nos data, una cum ei adjuncto commissionis
telonialis protocollo de 17-a ejusdem concinnato quandoquidem in ordine
ad punctum ejusdem protocolli primum circa priviIegia liberae et regiae
civitatis nostrae Tyrnaviensis exclusionem judaeorum de eadem civitate
concessiva et taxam, quae ob dispensationern praeattactorum privile-
giorum hactenus a judaeis desumebatur, adhuc sub 24-a Julii anni prae-
teriti nobis benigne resolvere, disponereque visum sit, ut in passu hoc
civitas ad statum privilegialem reponatur. Communicata autem privile-
gia in terminis innuant: ut judaei omnes de ipsa civitate Tyrnaviensi per-
petuo tollantur et ejiciantur. Nomine autem civitatis conformiter legibus
regni veniant non solum ea, quae inter muros aut moenia civitatis sita
sunt, adeoque ipsa civitatis realis, verum integrum ejus territorium, quod
directe ad civitatem pertinet et qua tale per eandem in suis indivi-
duis possidetur. Ac in casu substrato eo magis, quod eadem civitas in hoc
intellectu quoad allegata privilegia sua se in usu praefuisse doceat eo,
quod secundum allegatum de 20-a Decembris anni 1717. coram camera
nostra regia aulico-Hungarica inter eandem civitatem et judaeos initum
contractum judaei pro nuda dumtaxat territorii ejusdem civitatis tran-
seundi facultate semet ad certum censum civitati pendendum obligave-
rint, Atque hinc ad effectum et intelleetum praeallegatae benignae reso-
lutionis nostrae porro quodque clemen ter resolverimus, quatenus eadem
civitas nostra ad stat um privilegialem ita reducatur, ne quippe judaeis
non solum ipsam civitatem intramuralem intrare, verum ne territorium
quidem ejus, id est, quod directe ad eandem spectat, seu transire, seu vero
pedem eidem inferre impune conformiter confirmationi Leopoldinae
liceat. Possessiones attamen seu villas ad eandem civitatem spectantes et
earum territoria, tanquam a corpore civitatis distincta, non solum tran-
sire, verum etiam ipsas possessiones intrare et pro casu necessitatis in iis
morari ac negotiari absque poenalitate quapiam libere et imperturbate
possint.

Hinc fidelitatibus vestris clementer hisce rescribendum, committen-
dumque esse duximus, quatenus ad observandam hane benignam reso-
lutionem nostram tam ipsam civitatem inviare, quam et pro directione
tum possessionum et villa rum ad eandem spectantium, cum et ipsorum
judaeorum sua via publicam reddere noverint. Queis in reliquo gratia et
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clementia nostra caesareo-regia benigne ac jugiter propensae manemus.
Datum in archi ducali civitate nostra Vienna Austriae, die vigesima nona
mensis Januarii anno domini millesimo septingentesimo quinquagesimo
sexto.

Maria Theresia manu propria.
comes Leopoldus de Nadasd manu propria.

Bernardus Kenesek manu propria.

Kiuiú: Reverendissimo, reverendis. spectabilibus ac magnificis,
magnificis item et egregiis N. N. praesidi et consiliariis consilii nostri
regii locumtenentialis Hungarici etc., fideli bus nobis dilectis Posonii ex
officio.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. fali o 44-5.
lvrétü papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, zártatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecséttel. Koncsek Bernát
aláírása alatt a jobb sarokban K betűvel.

101.

1756. február 9. Nagyszombat. Nagyszombat város közönsége azzai a ké-
réssei [ordul. a m. kir. hely tartó tanács hoz, hogy a városnak az a szerzii-
dése, amelyet még 1717 -ben kötöttek meg a zsidókkaL, továbbra is ér-
vény ben maradhasson. Eszerint a zsidók akkor is ilLetéket fizetnek, ha Q

város jobbágyközségeinek területére lépnek.

Excelsum regium locumtenentiale consilium!
Domini domini benignissime gratiosissimi, colendissimi l

Gratiosum excelsi regií locumtenentialis consilii in puncto judaeo-
rum in futurum a territorio civitatis huj us conformiter confirmationi
Leopoldianae totaliter arcendorum sub dato diei 3-tiae currentis mensis
Februarii ex clementissima caesareo-regia resolutione emanatum res-
criptum 7-ma ejusdem humillime percepimus, fundamento cujus quam-
quam iidem judaei a territorio civitatis hujus, sua maj estate sacratissima
clementissime disponente, ita arcerentur, ut eisdem non solum ipsam
civitatem intramuralem intrare, verum ne territorium quidem ejus seu
transire, seu vero pedem eidem inferre impune liceat. Quia atta men pos-
sessiones ad hancce civitatem spectantes et earum territoria non solum
ipsis transire, verum etiam easdem possessiones intrare et pro casu
necessitatis absque poenalitate quapiam libere et imperturbate in iis
morari ac negotiari licitum esset, contractus autem coram excelsa camera
regia anno 1717. 20-ma mensis Decembris inter civitatem han c et judaeos
initus id praescriberet, ut judaei sive penes civitatem aut territorium
ejusdem sive vero per possessiones civitatis aut territoria earundem tran-
seuntes ad praestandum juxta inibi praescriptas classes censum seu pen-
sionem obligentur, talemque indispensabiliter civitati huic solvere tenean-
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tur, in praescripto porro gratioso decrelo nulla praestaticnis in futuruni
talismodi pensionis mentio fieret, ne idcirco erroneo nefors in supposito
constituti limites clementissimae caesareo-regiae dispositionis quoquo
modo excedamus, supplicamus excelso regio locumtenentiali consilio hu-
millime, dignetur in eo civitati huic gratiose favere, ne eadem quoad pos-
sessiones suas contractuali pensione frustretur ac una nos gratiose diri-
gere, an iidem judaei in futurum per possessiones civitatis aut tcrr itoria
earundem transituri, inibique commoraturi ad exigentiam antedicti con-
tractus inibi declaratam pensionem civitati praestare debeant et an in
iisdem possessionibus mansionem quoque suam figere possint, cujusmodi
gratiosam directionem humillime praestolaturi expertae benignitati et
gratiae nosmet commendantes manemus excelsi regii locumtenentialis
consilii humillimi servi:

Tyrnaviae, 9-na Februarii 1756.
N. N. judex, consul et senatores, tribunus
plebis ac tota communitas liberae regiaeque
civitatis Tyrnaviensis.

Kívül: Celsissimo, excellentissimis, illustrissimis, spectabilibus item
ac magnificis dominis dominis N. N. sacratissimae caesareae regiaeque
majestatis excelsi consilii locumtenentialis regií praesidi et consiliariis,
dominis domin is benignissimo gratíosíssimis, colendissimis ex officio
Posonii,

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 50-1.
lvrétü papi ros, melynek vízjegye nem vehető ki, zárlatari Nagyszombat város

födött kerek peesétével, előlapon: praesentata 11. Februarii 1756. és hátlapon: 12-a
Febrllarii 1756. relata feljegyzésekkel.

102.

1756. július 14.-1757. március 3. Limberger és (Bern)steiner soproni ke-
reskedők elszámolván Gottlieb Jakab soproni zsidóval megállapították,
hogy összes tartozása 1419 forint és mivel ebből 300 forintot most meg-

adott, így 1119 forint adóssága marad.

Von Gottlieb Jacob juden in Matterstorf sind uns dato a conto seiner
schuld gulden dreyhundert dreyundviertzig, sagen fl. 343 baal' und rich-
tig bezahlet worden, ein solches bezeugt unsere eigene fertigung. Oeden-
burg, den 14. July 1756., welches auf seine ausgestellten scheine abzu-
rechnen ist.

Limberger und Steiner.
1757. den 3. Marty erlegte obiger Gottlieb Jacob abermahl nach

vollkommener zusammenrechnung auf fl. 1419 fl. 300 baar, verbleibt
also bis heutigen dato fl. 1119. ausgenommen den alten schein.

Limberger und Steiner.

Sopron megyei levéltár. Acta iurtdica. Bernstatner családnév alatt Iasc. 1:1.nr. 1.
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103.

1756. május 19. Szakolca. A szakolcai tanács Benjamin Bernát zsidó ér-
dekében, aki már több év óta náluk lakik, közbenjár a nagyszombati ta-
nácsnál, hogy mivel ci zsidónak nem uott. tudomása arról, hogy Nagyszom-
bat terűletére nem szabad lépni, ez okból a tőle büntetésből behajtott 50

.forintot ad.ják neki vissza.

Periliustres ac gene rosi domini !
Domini vicini nobis colendissimi!

Super quonam ac qualiter judaeus jurisdictionatus noster, perque
gratiosum excelsi consilií locumtenentialis regii intimatum in suo inco-
latu isthic a compluribus annis etiam in suis praedecessoribus stabilitus
nomine Bernath Beniamin coram nobis decenter et humillime suppli-
cuerit, ex acclusa copialiterque submissa instantia illius uberius infor-
mari dignabuntur. Cum proinde praeter continuum usum et praxim,
prouti caeteri judaei hujates telonium in porta liberae et regiae civitatis
Tyrnaviensis persolventes perhiberent, ípsisque quietantiis remonstra-
rent, nullum aliud seu patens seu vero missile decretum aut intimatum,
tantominus benígnum suae majestatis sacratissimae mandatum in gre-
mio nostri ex respectu praeclusi judaeis in terrenum Tyrnaviense additus
et accessus ad nos emanatum fuisset et per consequens nec publicatum
extitisset, ob id vicine requirimus praetitulatas dominationes vestras,
quatenus florenos 50 in eodem ex causis praemissis sequestratorie solum
desumptos eidem, tanquam ab ignorantia invincibili culpa carentí resti-
tuere dignarentur, quem favorem vicinis et reciprocis favoribus reme-
reri satagentes persistimus.

Perillustrium ac generosarum dominationum vestrarum obligatis-
simi servi:

Szakolcza, 19-a May 1756.
Judex, consui et senatus liberae regíaeque
civiatatis Szakolcza.

P. W. manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. Iasc, 1-21. folio 64-5.
Ivrétű papíros, melynek vízjegye: címerpajzs felette püspöksüveggel. alatta:

B. H. A. Z. és a másik sorban: V. et V. G. betűkkel, előlapján legalul héber írással.
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104.

1756. május 21. Nagyszombat. Nagyszombat város tanácsa és közgyűlése
azzal a kéréssel fordul a m. kir. helytartótanácshoz, hogy mivel Nagy-
szombat terilletére büntetés nélkül zsidó nem léphet, ennek a büntetés-
nek tnértéke viszont nincs megszabva, ezért erre nézve adjanak uuisitást,

Excelsum regium locumtenentiale consilium!
Domini domini benignissime gratiosissimi, colendissimi!

Quanquam sua majestas sacratissima civitatem isthane in juribus et
avitis privilegiis clementissime conservare cupiens id benigne disposuis-
set, itaque civitatem hancce ad statum suum privilegialem, quemadmo-
dum ex gratioso excelsi regii locumtenentialis consilii sub dato 3-iae
praeteriti mensis Februarii anni current is ad nos inviato, inque generali
inclyti comitatus Posoniensis congregatione jam dudum publicato
decreto videre est, reducere dignata fuisset, ne quippe judaeis non solum
ipsam civitatem intramuralem intrare, verum ne territorium quidem
ejus, id est quod directe ad eandem spectat, seu transire seu vero pedem
eidem inferre conformiter confirmationi Leopoldinae impune liceat. Hi
nihilominus his non obstantibus non ut civitatem hancce et terrenum
quoque ejusdem vitare studerent, quin potius antiquo usui suo insisten-
tes eandem civitarem et portas ipsius ultro quoque aceertere non desis-
tunt, quare ne iidem cum tempore continuum usum allegare, tali-
terque civitatem isthane subsumere ausint, civitas antedictae benignae
dispositioni regiae insistens, siquidem nec in praevia benigná disposi-
tione regia, sed neque in benigno privilegio Leopoldino paena expressata
foret, 10-ma currentis mensis duos e civitate Szakolczensi ad ipsam por-
tam civitatis advenientes singillatim in florenis 25, irisimul vero in flo-
renis 50 mulctavit, non secus alias duos ex comitatu Trenchiniensi circa
initium praeteriti mensis Aprilis hacce transeuntes et eatenus ne expost
terrenum civitatis transire attentent, in conformitate benignae disposi-
ticnis regiae praemonitos .. eaque occasione libere dirnissos, rursum
12-ma elabentis mensis May ad ipsam portam civitatis cum certo oleo ad
rationem suae majestatis sacratissimae inibi praeparato penes quendam
contractum anno adhuc 1755. 19-a Aprilis Viennae emanatum, adeoque
annum jam unum excedentem comparentes simili modalitate mulctatos
voluit quidem, cum autem hi pecuniis carendo ejusmodi mulctam depo-
nere nequivissent, una eorundem cum talismodi oleo dimisso, alter
Sámuel Simon dictus, usque ad depositionem similis florenorum 50
mulctae sub custodia detinetur. Cum igitur neque in moderna clementis-
sima suae majestatis sacratissimae dispositione, sed neque in benigno
privilegio Leopoldino, quemadmodum humillime praedeductum est,
paena quoad eosdern expressa foret, nos idcirco judaeos horsum adven-
tantes praevia modalitate. ut sibi cavere studeant, interimaliter conside-
rantes praemissa excelso regio locumtenentiali consilio humillime
repraesentenda voluimus supplicantes perdernisse, dig-netur praefitu-
latum excelsum l'egium locumtenentiale consilium nos eatenus gratiose
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dirigere, qualiter expost judaeos horsum nefors venturos considerare,
punireque debeamus. Cujus intuitu gratiosam praestolaturi disposi-
tionem constanter sumus excelsí regii locumtenentialis consilii hurnil-
limi servi:

Tyrnaviae, die 21-a May 1756.
N. N. judex, consul et senatores, tribunus item
plebis ac tot a communitas liberae r('.~iaeque
civi ta tis Tyrna viensis,

Kívül: Celsissimo, excellentissimis, illustrissimis, spectabilibus item
ac magnificis dominis dominis N. N. sacratissimae caesarac regiaeque
majestatis excelsi consilii locumtenentialis regii praesidi et consiliariis
etc., domin is dominis bcnignissimo gratiosissimis, colendissimís ex
officio Posonii.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 58-9.
lvrétü papiros vízjegy nélkül, zárlatán Nagyszombat város födött pecsétevel.

clőlapon ezzel a feljegyzéssei : praesentata 23. May, 24-a relata 1756.

105.

1756. május 23. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács Nagyszombat város
tanácsánál a náluk börtönben tartott és 50 forint váltságdíj megfizeté-
sére ítélt Oppenheimer Simon Sámuel nyírfaolaj termeüi zsidó érdeké-

ben közbenjár.

Civitati Tyrnaviensi.
Judaei olei betularum ex privilegio regio eisdem habita publicae uti-

litatis ratione clementer elargito confectores quam sensibiliter in eo
querulantur, quod fabricae suae inspector, certus Samuel Simon Oppen-
heim, dum hancce civitatem praeterveheretur, in publica via non attento,
quod extraneus, adeoque recentius interventae dispositionis ignarus
fuerit ac aliis per ipsum in medium adductis rationibus una cum curru-
bus suis non modo detentus, verum insuper in arestum, quod in praesens
etiam sustinet, usque depositionem 50 florenorum conjectus habeatur.
Pro qualive eatenus adferendo remedio supplicent, ex eorundem hic
advoluta instantia uberius percepturus est civitatis hujus magistratus.

Penes cujus communicationem praefatae civitatis magistratui inti-
mari, ut circumstantiis in praeadnexo supplice uberius expositis in debi-
tam reflexionem sumptis penes arestati judaei dimissionem tale reme-
dium, quod ratio publici commercii et ex hoc in publicum reduntantis
utilitatis exposcere videbitur, ponere et de effectu informare noverit et
nec intermittat idem civicus magistratus. Datum ex consilio regio locum-
tenentiali Posonii, 23. May 1756. absque(!) celebrato.

O. L. C.-29. Lad. A. Iasc, 1-21. folio 60-1.
Fogalmazvány ívrétű papiroson.
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106.

1756. május 24. Nagyszombat. Nagyszombat város tanácsa és közgyűlése
jelenti a m. kir. helytartótanácsnak, hogy Oppenheimer Simon Sámuel
zsidónak az a védekezése, hogy nem tudta, hogy Nagyszombat területére
nem szabad lépni, nem felel meg a valóságnak, mert erre egyszer már
figyelmeztették és ennek ellenére máj. 12-én ismét a város kapujában
fogták el. Mitulazoruilta! váltságdíj nélkül szabadon engedték, de arra
kérik a m. kir. helytartótanácsot, hogy a zsidók figye bnét Nagyszombat e

lciváltságára hívják fel, hogy jövőben a zsidóktól békében élhessene1c.

Excelsum regium locumtenentiale consilium!
Domini domini benignissime gratiosissimi, colendissimi 1

Gratiosum excelsi regii locumtenentialis consilii ad humillimam
judaeorum olei bettularum confectorum suae majestati sacratissimae
praeexhibitam instantiam sub hesterno dato emanatum decretum humil-
lime percipientes esto sinistra in eo eorundem judaeorum foret expo-
sitio, prout id ipsum in alia recenter abhinc humillime transmissa reprae-
sentatione nostra demisse insinuavimus, quod instantiali ter denomina-
tus Samuel Simon Oppenheim, velut extraneus, adeoque recentius
quoad gentem judalearn interventae benignae dispositionis regiae igna-
rus esse exponatur, ubi alias cirea initium praeteriti mensis Aprilis aut
finem Martii penes civitatem haneee praetervectus eatenus, testantibus
propriis ejusdem aurigis, praemonitus fuisset, ne a modo in posterum ex
interveritu benignae dispositionis regiae terrenum civitatis hujus intrare
attentet, seeus paenam sibi dictandam nulla ten us evitabit. Is nihilominus
in manifestum talismodi benignae dispositionis regiae derogamen et ulte-
riorem civitatis hujus vexam non ut terrenum civitatis istius vitare
studuisset, verum secundario quoque 12-ma currentis mensis ad ipsam
civitatis portam venire veritus non est, eaque etiam ex ratione in aresto
detentus exstiterit. Verum tamen his non obstantibus habita humillima
reflexione praeadducti gratiosi decreti antefatum judaeum ex aresto
hodierno eontinuo die absque alia quapiam paena libere dimisimus qui-
dem. Quia nihilominus ea esset benigna suae majestatis sacratissímae ad
gratiosam excelsi regii locumtenentialis consilii notitiam dispositio, ne
judaeis in futurum terrenum civitatis istius transiré aut pedem ad prae-
missum terrenum impune figere liceat, exhinc praetitulato excelso
regio locumtenentiali consilio humillime cum reflexione ad priorem hu-
millimam repraesentationem nostram supplicamus, dignetur civitatem
hane in ulteriori usu toties repetitae benignae dispositionis regiae in
futurum gratiose conservare, gentique judaicae serio imponere, ne ex-
post aliquis ex eadem terrenum civitatis hujus intrare, sequaciter eidem
benignae dispositioni regiae contravenire praesumat, ut taliter tam ex-
celsum consilium locumtenentiale regium, quam et haecce civitas ab ul-
terioribus eorundem molestiis eliberari valeat. Cujus intuitu dum gra-
ticsam protection em ac una erga nuperam humillimam repraesenta-
tionem nostrarn gratiosam directionem suppliciter efflagitamus, ulteriori
bonignitatt et gratiae commendati manemus.

186



Excelsi reg ii locumtenentialis consilii humillírni servi:
Tyrnaviae, die 24-a May 1756.

N. N. judex, consui et senatores, tribunus item plebis
ac tota communitas liberae regiaeque civitatis Tyrna-
viensis.

Kívül: Celsissimo, excellentissimis, illustrissimis, spectabilibus item
ac magnificis domin is dominis N. N. sacratissimae caesareae regiaeque
majestatis excelsí consilii locumí enentialis regii praesidi et consiliariís
etc., dominis dominis benignissimo gratiosis..simis, colendissimis ex offi-
cio Posonii.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 62-3.
fvrétű papi ros, melynek vízjegye. címerpaizs, zártatán vörös viaszba nyomott

pecsét töredékével, az előlapon az alábbi feljegvzéssel : praesentata 26. May 17.56..
28-a relata.

107.

1756. május 28. előtt. Benjamin Bernát szakotcai zsidó azzal a kéréssel
fordul a m. kir. helytm'tótanácshoz, hogy azt az 50 forint váltságdíjat,
amelyet a nagyszombati tanácsnak kénytelen volt lefizetni, visszakapja
azon oknál fogva, mert nem tudta, hogy Nagyszombat területére zsuiú-

nak nem szabad lépni.

Excelsum caesareo-regium Hungaricum locumtenentiale consilium!
Domini domini benignissími etc.!

Excelsum caesareo-regium locumtenentiale consilium dignabitur
ex adjacentibus sub A. et B. uberíus percipere. quod ab amplissimo ma-
gistratu Tyrnavlensi adstrictus fuerim et compulsus ad deponendos 50
florenos nulla alia ex ratione, quam ab territorii Tyrnaviensis additum,
cum vero mihi nulla ínhíbítio notificata sit, per consequens qua inscius
contra tale mandatum péccare non potui, imo ob tolerantias reglas per-
solvendas in tota Hungaria via libera nobis Ioret. Hane depositionem
magisratui amplissímo Szakolcza, tanquam patrono meo jurisdictionali
remonstraví, qui quidem adjacentes literas sub B. ad magistratum Tyr-
naviensem scripsit, restitutionemque depositorum 50 florenorum expos-
tulavit. Ad hoc rescriptum vero amplissimus magistratus Tyrnavien-
sis nullam resolutionem dedit, nisi quod jam causa mea et alicrum
judaeorum ad excelsum consilium regium perscripta et relationata sit,
hic quoque mihi insinuandum fore oretenus declaravit.

Quapropter venio supplex, humillime flexo de genu rogando, quo
dignáretur excelsum caesareo-regium consilium locumtenetiale am-
plissimo magistratui Tyrnaviensi benignissime mandare, ut mihi depo-
sitos 50 florenos abs ulteriori mora restituat. Quam gratiam eo certius
spero, cum nullam notitiam mandati cujuspiam inhibitorii regii habeam,
neque tale pubIicatum fuisse, quibus me in gratias altissimas commen-
dans humillime emorior.
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Excelsi caesareo-regii locumtenentialis consilii humillimus et in-
f'ímus servus:

Bernarth Beniamin judeus protectionalis Szakolsensis.

Kívül: Ad excelsum caesareo-regium aulico Hungaricum locum-
tenentiale consilium etc. humillima instantia Bernarth Beniamin judaei
protectionalis Szakolsensís, prout intus.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. Iolio 68-9.
lvrétü papíros, melynek vízjegye az egyik oldalon: hármas liliom, míg a másik

oldalon: 1. G. E. betűkkel, míg a külső oldalon e feljegyzéssel: praesentata 28. May
17.'i6.

108.

1756. augusztus 16 előtt. Enoch Abrahám zsidó azzal a kéréssel fordul a
m. kir. hely tartó tanácshoz, hogy mivel neki Nagyugrócról távoznia kel-
lett, tegyék lehetövé, hogy egyrészt elszámol hasson a volt urasáqávaí,

másrészt a johbágyoknál fennálló követeléseit belwjthassa.

Excelsum consilium regium locumtenentiale '
Domini domini benignissimi gratiosissimi!

Evolutis non ita pridem annis erga repraesentationem inclyti comi-
tatus Barsiensis, quod sub protectione magnifici domini Iíberi baronis
Nicolai Bossányi de Nagy Bossany (tit. etc.) in oppido Nagy Ugrocz bra-
xatorii et aliorum passim in dominio habitorum educillorum inspectorem
egerírn ac per id civitatibus montanis regiis in vicinia nullum judaeum
tolerantibus e gremio antelati comitatus ammandatus essem. Et siquidem
occasione fixae ibidem habitationis meae notabiliora debita activa in
restantiis haberem et post me reliquissem. Horum autem incassationern
difficilliorem red deret ammandatio ex comitatu, metusque subintrandi
gremium. Cum porro contribuens suhditus regis et regni forern et quem-
admodum praescriptis servitiis et vivendi mediis carere debeam, ita
justitiae congruum fore, ut intuitu exigendorum in locis restantiariis
debitorum meorum quadamtenus facilitari possim, eo a forti ori etiam,
siquidem re adhuc infecta neque cum dominio adaequate plene compu-
tum inire potuerim.

Ac proinde excels o consilio regio demisse supplico, quatenus ex-
celsa authoritate sua mediante mihi contribuenti subdito id gratiose re-
solvere dignetur, ut pro exigendis debitis me is personaliter gremium
antelati comitatus absque impedimenta aliquali subintrare, taliterque
computum quoque cum dominio inire pertnittat et permitti faciat, non
secus pro facilitatione incassationis restantiarum mearum apud diversos
colonos existentium praebere et in quantum necessitas exigeret, moda-
litate executionali quoque pro re nata congruam satisfactionem procu-
rare velit. Pro qua gratia emoriar.
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Excelsi consilii regii locumtenentialis humillimus et fidelis contri-
buens subditus:

Abraham Enoch judaeus protectionalis excellentis-
simi ac illustrissimi domini comitis Josephi Illyésházy.

Kívül: Ad excelsum consilium regium locumtenentiale, dominos
dominos benignissimos gratíosissimos humillima instantia judaci Abra-
hami Enoch, ut abintus.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 139-140.
lvrétű papiros. melynek vízjegye : címerpajzs felette püspöksüveggel, alatta

egyik sorban: B. H. A. Z. a másik sorban: V. et V. C. betűkkel és előlapon e feljegy-
zésseI: praeserüata 16. Augusti 1756., 17-a Augusti reiaia.

109.

1756. augusztus 17. A m. kir. hely tartó tanács meghagyja Trencsén me-
gyének, hogy egy szolgabírót küldjön ki Enoch Abrahám zsidóhoz, aki
előtt a zsidó elszámoljon, ezt az elszámolást azután továbbítsák Bars me-
gyéne1c, amely utasítást kapott, hogy egy szolgabírá.iával a zsidó követe-

léseit hajtsa be.

Comitatui Barsiensi et Threncsiniensi mutatis pro solito mutandis.
Abracham Enoch judaeus protectionalis domini comitis Josephi

Illeshazy contexto isthic advoluti suplicis sui exponit se habere quapiarn
debita activa in comitatu Barsiensi hincinde incassanda efflagitans sibi
facultatem in eo impertiri, ut pro istiusmodi debitorum activórum incas-
satione comitatum Barsiensem ingredi possit.

Quia vero tenore benignae resolutionis rcgiae de 1-0 Februarii 1753.
emanatae die 8-o anni, mensisque publicatae judaei a civitatibus monta-
nis ad septem milliaria arcerentur ac per consequens e toto comitatu Bar-
siensi amoti haberentur. justum tamen est, ut suplicans sui consequatur
executionem.

Hinc! quernadmodum sub hodiei-no disposnit consilium hoc locum-
tenentiale regium apud comitatum Threncsiniensem, in quo pro nunc
suplicans degit, qua ten us cuidam uno ex judicibus nobilium liquidatio
similium debitorum per querulantem judaeum instituatur, talismodique
liquidatio suo modo connotatur, fine incassationis comitatui Barsiensi
huic per conpassum transmittatur, ita praetitulatis dorninationibus
.vestris hisce intimari, quatenus observatis observandis cirea incassatio-
nem praerepetitorum per praedictum judaeum debitorum agenda
agere, incassandasque pecunias ad comitatum Threncsiniensem trans-
poni facere noverint praetitulatae dominationes vestrae.

Hinc- consilium hoc locumtenentiale regium praetitulatis domina-
tionibus vestr-is hisce intimandum esse duxit, quatenus suplicantem eo
inviari facere noverint, quo idem cuidam uno ex judicibus nobilium
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eatenus exmittendo debita sua activá liquidet, hocque suo modo per
eundem liquidato connotando paenes compassum comitatui Barsiensi ad
peragendam incassationem, incassatarum pecuniarum ad comitatum
hunc transpositionem sub hodierno instructo transmittatur. Datum ex
consilio die 17. Augusti 1756.

Balogh manu propria.

O. L. C.-411.Lad. A. Iasc. 1-41. Iolio 141-4.
Fogalmazvány sok törléssel, javítással és egy betoldással a szövcgbcn.

J Haec coneiusio comitatui Bursiensi.
2 Haec vero Threncsiniensi.

110.

1756. szeptember 6. A rn. kir. helytaríótanács megparancsoLja Nyitra
megyének, hogy Nagyugrócon megtelepedett zsidó családot távolítsák el,
mert a bányavárosoktól 7 mérföldnyi távolságban zsidó nem tartózkod-

hatik.

Comitatui Nitriensi ex mandato regio de date 29. Julii 1756.
Via caesareo-regu directionis monetariae et mon tanisticae collegii

suae majestati sacratissimae innotuit a barone Nicolao Bossányi certum
judaeum in possessione Nagy Ugroz quinque milliaribus Schemniczio
distante cum numerosa familia sua conductum cauponam ibid em aren-
datitie exercere et plures illac negotii causa hebraeos attrabere.

Idcirco praetitulatis dominationibus vestris regium istud locumte-
nentiale consilium ex benigno jussu regio intimandum habuit, ut siqui-
dem receptaculum judaeorum in confiniis montanarum civitatum ad
septem milliaria in circulo praescriptis ad publicam notitiam prohibitum
sit, stante praemissae expositionis realitate conveniens idcirco remedium
ponere praetitulatae dominationes vestrae haud praetermittant. Datum
ex consilio die 6. Septembris 1756.

Ignatius Radosstics manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 143-4
Fogalmazvány.
Mivel Nyitra me gye 1756. szept, 19-én azt jelentette, hogy Nagyugróc Bars rne-

győben fekszik, ezért ezt az intimatumat 1756. okt. H-én elküldfék Bars megvének
e feljegyzés szerint: comiiatui Bal'siensi ll-a Octobris expedita.
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lll.

ll;)(l. szeptember 19. Nyitm. Nyitra megye közönsége jelenti a m. kir.
hely tartó tanácsnak, hogy NagyugTóc Bars megyében fekszik, ennélfogva

az ott megtelepedett zsidót csak, Bars tneque távolithat.1a el.

Excelsum consilium locumtenentiale regium!
Domini domini nobis gratiosissimi colendissimi!

Sacratissimae caesareo-regiae majestuti via caesareo-regii direc-
ticnis monetariae et montanistícae collegii innotuisse a barone Nicolao
Bossányi in possessione Nagy Ugl'OCZ quinque milliaribus Schemniczio
distante certum judaeum conductum cauponam exercere ex gratioso
ejusdern excelsi consilii sub sexta mens is currenfis ad nos expedito inti-
mato demisse percepimus. Quo una gratiose committitur, ut siquidem
receptaculum judaeorum in confiniis montanarum civitatum ad septem
milliaria prohibitum sit, stante expositionis realitate conveniens idcirco
remedium poneretur. Cum porro memorata possessio Nagy Ugrócz juris-
dictioni comitatus Barsiensis subesset, nos eatenus disponere haud posse,
excelsum consilium humillime inforrnamus, ejusdernque gratiis et favo-
ríbus devincti perseveramus. Datum ex generali congregatione nostra
die 19. mensis Septembris anno 1756. in superieri civitate Nittria cele-
brata.

Ejusdern excelsi consilii servi obligatissimi humillimi:
N. N. universitas comitatus Nittriensis.

O. L. C.-2U. Lad. Iasc. 1-21. Iolio 145-(;
lvrétü papiros, mely nek vízjegye az egyik oldalon: lWI ék n rel lol u;;\'() hím-

szarvas, míg a másik oldalon: R. W. betűkkel, előlapori a Ieljegyzóssel: praesentata
10. Octobris 1756., ll-a relata.

A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

112.

1757. február 1. A m. kir. hely tartó tanács felszólítja Bars rnegyét, hog·.lI
korábbi parancsuk: értelmében Nagyugrócon megtelepedett zsidót eLtá-

voiitotuik-e a megye területéről?

Comitatui Barsiensi.
An querirnonia adversus dominum baronern Nicolauni Bossany in

eo posita, quod idem certum judaeum in possessione Nagy Ugrocz quin-
que milliaribus Schemniczio distante ad cauponam pro arendatore
assumpserit, fundata fuerit, an item stante reali tate ejusdem per praeti-
tulatas dominationes véstras conveniens remedium positum, adeoque
intimato sub ll. praeteriti mensis Octobris et anni satisfactum exstiter it,
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informationern praetitulatarurn dominationum vestrarum praestolatur
consilium hoc locumtenentiale regium. Datum die l-a Februarii 1757.

Herlein manu propria.

O. L. c'-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 157-8.
Fogalmazvány egy-két javítással a szövegben.

113.

1757. február 11. Récsény. Bossányi Imre nyitramegyei alispán kozu a
m. kir. helytartó tanáccsal, hogy Nagyugróc Bars megyében fekszik,
ezért Bars megyének keü intézkedni, amennyiben Nagyugrócon zsidó

telepedett volna meg.

Excelsum regio locumtenetiale consilium!
Domini domini gratíosissírni!

Gratiosum excelsi consilii regii intimatum in merito querimoniae
adversus dominum baronem Nicolaum Bossány in eo, quod in posses-
sione Nagy Ugrócz Schemnicio quinque milliaribus distante ad caupo-
nam pro arendatore certum judaeum assumpserit, posita expeditum,
reserans, excels um consilium humillime informo praementionatam
possessionem Nagy Ugrocz non huic Nittriensi, verum Barsiensi comita-
tui ingremiatam esse. Qui eaetercquin aestimatissimis excelsi consilii
regii gratiis et favoribus devotus maneo.

Excelsi consilii regii locumtenentialis humillimus servus:
Rétsén, ll-a Februarii 1757.

Emericus Bossány manu propria.

O. L. c'-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 155-6.
lvrétű papiros. melynek vízjegye az egyik oldalon: vadászkürt alatta: W. A. ll.

betűkkel, míg a másik oldalon: keronán álló, kiterjesztett szárnyu koronás sas, elö-
lapon ezzel a feljegyzéssel: praesentata 13. Februarii 1757.. I4-a relat a.

Bossányi Imre nyitramegyel alispán volt.
A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

1]4.

1757. március 8. Lakompak. Pós György horpácsi mészáros egyévi szer-
ződést köt Mózes Dániel lakompaki zsidóval, akinek kizárólag köteles
lesz Horpácson levágott szarvasmarhák bőrét Lakompakra száúitoa át-
adni megállapított áron. Foglalóul fizet a zsidó 60 forintot, amit Szent

Márton napjától kezdve fognak elszámolni.

Heint zu endt gesezten daturn habe ich Georg Posch ein joher kauff
gmocht mit dem herrn Moyses Danniel von Lackenbach auf meine heith,
alss nehmlich was ich auff der Horpatsser fleischbang schlogerr tuhe, alss
nehmlich ochssen, kie und pitling, alle die heith, die auff die bong ge-
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schlogen warth, derfe ich Posch an keinen anderen nichth verkauffen
bey zwey duccaten stroff auf dy löblichen cummidath, wan ich eine ver-
kauffen solte an ein andre. Der pryss von denen ochssen heiten ist das
par per 9 fl. mit diessen bedingss, aber eine ochssen haut mus truckner
wegen 22 lb. ohne zehnth geschehe. Was aber unter diessen gewichth
sein, solte das werth grechenth vor eine kue hauth. Itum die kie heith
das par per 5 fl. und muste auch truckner wegen 14 lb. ohne zenth
geschehel. Was unter diessen gewichth ist, gengen 3 vor zway. Zum diesse
joher kauff empfange ich zu meiner eigne henten sechzig gulden zum
drongelth und diesses drongelt werth abgrechenth von Martini bis das
drongelth felig gar ist obgrechenth. Zum leinkauff vorsprachte der jud
Moysses Danniel an den herrn Posch seine frau zu gebn 3 taller, nebst
beygibt der herr Posch eine gewichtige ochssen hauth, nebstbey muste
der herr Posch die heit ganze jaher auff seine uhmkosten auff Lacken-
bach lifren, nebstbey werde vor die kinder ein kart un gebn, bezaiget
meine eigine unterschrifft und petschafft. Beschehn im hochfurstlichen
doriff Lackenbach, den 8-tn Martzi 1757.

Gerig Pasch fleischars in Horpach.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr. 7-o
jelzésű csomóban.

Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon lépő hímszarvas, a másik
oldalon IGS betűkkel. A hátlapon ceruzával héber írás látható és ez az egykorú fel-
jegyzés: Contracth, míg belső oldalon az aláírás alatt vörös viaszba nyomott gyűrűs-
pecsét helye vehető észre.

Ennek a szerződésnek egykorú, magyar nyelvű fordítása uo. megtalálható. Ez a
fordítás "ohne zehnth geschehel" kifejezést "az fogalloin kívül" szavakkal adja
vissza.

115.

1757. március 31. Aranyosmarót. Bars megye jelenti a m. kir. hely tartó-
tanácsnak, hogy a volt nagyugróci árendás zsidó sörfőző csupán annyi
ideig tartózkodott amegye területén, amíg a hely tartó tanács engedélye

alapján a követeléseit behajtotta.

Excelsum consilium regium locumtenentiale!
Domini domini gratiosissimi colendissimi!

Die 14-a mensis Februarii anni labentis ad nos ratione judaei antea
in possessione Nagy-Ugrocz braxatorii arendatoris gratiose exaratum
excelsi consilii regii locumtenentialis intimatum debita in veneratione
recipientes humillime reportandum esse duximus praeattactum he-
braum jam per prius arenda exclusum in praefata possessione haut am-
plius permanere, eundemque non alio fine, quam vi gratiosi die 17-a
Augusti 1756. emanato intimato sibi facti induiti pro incassatíone debi-
torum suorum gremium comitatus istius abhinc accessisse, Sic igitur
praehabita gratiosarum dispositionum satisfactione nosmet ulterioribus
excelsi consilii regii locumtenentialis gratiis et patrociniis jugi in vene-
ratione devovemus perseverantes. Datum ex generali congregatíone
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nostra in oppido Aranyos Maroth, die 31-a Martii anno millesimo septin-
gentesimo quinquagesimo septimo continuanter celebrata.

Excelsi consilii regíi locumtenentialis obligatissimi et humillimi
servi:

universitas praelatorum, baronum, magnatum et
nobilium comitatus Barsierisis.

o. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folto 153-4.
fvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: liliom, míg a másik oldalon:

koronás címerpaizs alatta. M. K. betűkkel és előlapon ezzel a feljegyzéssel: prae sen-
tata 10. Aprilis 1757., 14-a relata.

A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

116.

1757. április 14. A m. kir. helytartó tanács jelenti Mária Terézia királynő-
nek, hogy Nagyugrócon egy zsidó csupán a követeléseit hajtotta be és
már eltávozott, egyébiránt Bars megyét figyelmeztették, hogy területü-

kön zsidót ne tűrjenek meg.

Sacratissima etc.
Comitatus Barsiensis super eo constitutus, num in possessione Nagy

Ugrocz ad baronem Nicolaum Bossanyi pertinente judaeus cauponam
arendaticie teneat et plu res illuc, uti majestati vestrae caesareo-regiae
per caesareo-regium directionis monetariae et montanisticae collegium
relatum fuerat, negotii causa haebreos attrahat, respondit eundem
judaeum jam perprius arenda exclusum fuisse, nec alia causa, quam pro
incassatione debitorum suorum ad gremium dicti comitatus venire.

Hane ejusdem comitatus informationem in ordine ad benignum ma-
jestatis vestrae sub 29-a Julii anni praeteriti interventum mandatum
consilium hoc locumtenentiale regium humillime repraesentat ac una
praememoratum comitatum Barsiensem denuo commonitum haberi, ut
benignis resolutionibus de arcendis a finibus montanarum civitatum ad
septem miliaria in circulo judaeis semet omnimode accomodet, in sub-
missione informando, semet consilium hoc etc. Datum 14-a Aprilis 1757.

Herlein manu propria.

o. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 151-2.
Fogalmazvány.
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117.

1757. április 17. A m. kir. helytartótanács figyelmezteti Bars megyét,
hogy azt a kir. parancsot, hogya bányavárosoktól 7 mérföldnyi távolság-

ban zsidó nem tartózkodhatik, szigoTÚan tartsa be.

Comitatui Barsiensi.
Accepta praetitulatarum dominationum vestrarum informatione

quoad judaeum ab arenda braxatorii, quam in ingremiata possessione
Nagy Ugroez tenuit, exclusum et non alia causa, quam incassandorum
debitorum suorum ad comitatum hunc Barsiensem venientem iisdem
praetitulatis dominationibus vestris hisce rescribendum duxit consilium
hoc locumtenentiale regium, quatenus habita reflexione benignarum re-
solutionum per regnum hoc publicatarum eo omnimode invigilare non
intermittant, ut judaei a montanis civitatibus in circulo ad septem mi-
liaria arceantur. Datum die 14-a Aprilis 1757.

Herlein manu propria.

o. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 149-150.
Fogalmazvány.

118.

1757. július 25. Nagyszombat. A nagyszombati tanács hathatós védelmet
kér a m. kir. helytartótanácstól abban a tekintetben, hogy egy zsidónak
szemtelensége, aki Splényi huszárok védelme alatt a város területére lé-
pett és még fenyegetőzött is, ez a botrányos viselkedés meg ne ismétlőd-

hessék.

Excelsum locumtenentiale regium consilium!
Domini domini patroni gratiosissimi!

Provocative ad privilegia divorum condam Ungariae regum, necnon
subsequam clementissimam confirmationem Leopoldianam et suam ma-
jestatem sacritissimam caesareo-regiam, modern am dominam nostram
clementissimam benigne decrevisse, ut judaei non modo a civitatis istius,
sed vel territorii íngressu arceantur, gratiose intimare die 3-a Februarii
anni proxime praeterlapsi 1756-ti, quin ima sub paena in decreto die
IQ-ma Junii ejusdem anni emanato contenta dignabatur excelsum con-
silium locumtenentiale regium. Factum tamen est, ut die 22-a currentis
cum equis inclytae legionis Splényianae hussaris eosdem equos deducen-
tibus intermixtus quidam judaeus vi intrare et pertransire civitatem
voluerit, ausum ejusdem secundantibus iisdem militibus, qui tamen post
multas altercationes cum minis, quod post octo dies per hancce civitatem
libere transire permitti debebit, etquidem Vienna decretales allaturus
sit, penes maenia ejusdem civitatis una cum militibus et equis abscessit.
Hinc in eo humillime supplicamus, dignaretur nobis gratiosa sua resolu-
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tione in eo excelsum consilium locumtenentiale regium assistere, ut
eidem judaeo nefors conformiter ad praemissas minas proxime cum aliis
militibus et equis, quorum ille probabilius coemptor erit, hacce transi-
tum attentaturo etiam in his circumstantiis generale decretum excelsi
consilii et universalem suae majestatis sacratissimae resolutionem re-
monstrare possimus aut quidnam nobis agendum veniret? gratiose in
alia forma disponere. Qui ultroneis expertis gratiis humillime commen-
dati manemus.

Excelsi consilii locumtenentialis regii servi humillimi:
Tyrnaviae, 25. Julii 1757.

N. N. judex, consui et senatores liberae regiaeque
civitatis Tyrnaviensis.

Kívül: Excellentissimis, illustrissimis, spectabilibus item ac magní-
ficis dominis N. N. sacratissimae caesareae regiaeque majestatis, excel-
sique consilii regii locumtenentialis consiliariis etc., dominis dominis
gratiosissimis, colendissimis Posonii ex offficio.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 78-9.
Ivrétű papiros, melynek egyik oldalán a hármas liliomú vízjegy jól kívehető,

zárlatán födött kerek városi pecséttel, előlapon e feljegyzéssel: praesentata 27. Julii,
29-a relata 1757.

119.

1757. augusztus 6. Mózes Dániel lakompaki zsidóbíró elismeri, hogy Pós
György horpácsi mészáros adósságából 13 forint 30 krajcárt megfizetett.

Dy frau judenrichterin hab ich geben axen haeit 4, key heit 8, kalb-
fell 5.

Gerig Posch fleischakermeister in Horpach.
Alatta: héber írás.

Den 6-ten Augusti empfang ich auff meiner schuld von herrn Georg
Posch fleischhakermeister in Wuschen (!) ehrstlich 8 fl. gelt, deto 30 lb.
unssl(i)t und eine kuhauth. Betrefft in allen dreyzehn gulden ein halben,
sags 13 fl. 30 xr.

Moyses Daniel manu propria, von Lakenbach richter alda.

Sopron megvei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszó alatt Tomi 2-di nr.
7-o jelzésű iratcsomóban.

Eredeti szöveg vízjegynélküli papiroscédulán.
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120.

1757. augusztus 26. Lakompak. Pós György horpácsi mészáros elismeri,
hogy Mózes Dániel zsidónak 43 forint 45 krajcárral adósa, amit 4 héten

belül megfizet.

En aláb megirt vallom ez alatt, hogy én Moyses Daniel sidonak adós
maradtam 43 forintokkal és 45 krajcárral, melyet négy hét mulva foga-
dom háláadással megfüzetnem, melyet kezem irásával recognoscalok.
Lakenpach, 26-a Augusti 1757.

Pós György mészáros Horpáchon.

Sopron megyeí levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál, Tomi 2-di nr.
7-o jelzésű iratcsomóban.

Egyszerű egykorú másolat papiroson.

121.

1757. szepiember 9. előtt. Dugovics József sopronmegyei főszolgabíró
előtt Jakab Adám csornai zsidó pert indít Nagy János farádi nemes ellen,
akinek gyapjú ára fejében 12 aranyat adott foglalóba, de a vétel időköz-

ben meghiusult.

Exponitur mihi Josepho Dugovics inclyti comitatus Soproniensis,
districtusque fluvii Rába supremo processuali judici nobilium nomine et
in persona Adami Jacobi haebrei Csornensis sub protectione et jurisdic-
tione celsissimi principatus Eszterháziani constituti, velut A., qualiter
praelibatus exponens A. tametsi in anno currente 1757. die 27-a Januarii
cum nobile Joanne Nagy in possessione Farád degente, ut 1., respectu
certae quantitatis lanae privatim et tantum verbaliter ita convenisset,
quod si eadem pannicidae Bavarico ad placitum fuerit, se ab eodem pro
fl. 27 et medio ad rationem dicti pannicidae empturum, quemadmodum
ad majorem hoc modo initae conventionis securitatem 12 aureos eidem
domino 1. effective numerasset et deposuisset. Contigit nihilominus,
quod posteaquam memoratus pannicida cum exponente ad disendam la-
nam ad possessionem Farád, domumque residentialem part is 1. exivis-
sent, eandem lanam ad placitum suum haud fuisse, adeoque eandem
neque emisse, per consequens conventionem haebrei cum parte 1. initam
illico ex renunciatione pannicidae nullam evasisse, taliterque ad restitu-
tionem titulo anticipationis datorum parti I. aureorum 12 obligatum
evasisse.

Et licet eosdem 12 aureos ducatos non tantum bonis modis, reum
etiam judieialiter repetiisset, non ut tamen restituisset, quin potius dic-
tum haebreum A. verbis injuriosis afficiendo per pelliceum quoque hinc-
inde traxisset, qua mediante, respectu cujus illatae sibi vis specialis
agendi facultas reservatur, damno et praejudico exponentis gravi et ma-
nifesto.
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Quia vero contractus paviscentibus legem porterent et prout quis se
obligaret, ita onus obligaminis dictante art. 17. Mathiae decr. 6-i et 38.
Uladislai I-mí sufferre et tollerare teneretur.

Ob hoc vellett praefatus exponens A. coram me, velut competente
judice eundem dominum I. in jus et causam cinvenire in praemissis, cum
cautela imputationis ne fors imputandorum et defalcationis defalcando-
rum, tam quoad adjudicationem 12 aureorum, quam et legalis ad hoc
usque tempus provenientis interusurii, lucrique cessantis et damni emer-
gentis cum refusione expensarum jus et juditium debitum, juris et jus-
titiae complementum reali et effectiva executione mediante impendi et
administrari legibus regni et communi justitia id exigentibus.
communi justitia id exigentibus.

Kívül: Actio originalis Adami Jacobi haebrei Csornensis, ut A. con-
tra et adversus nobilem dominum Joannem Nagy, velut 1.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Haebreorum címszónál, Tomi 4-ti nr.
10. [elzés alatt.

122.

1757. szeptember 9. Csorna. Dugovics József sopronmegyei főszolga bíró
előtt Jakab Adám csornai zsidó pert indít Nagy János farádi nemes ellen,
akitől gyapjút vett bizonyos feltétel mellett és arra 12 arany foglalót
adott. Mivel ez az üzletkötés csupán élőszóval történt, fellebbezés foly-

tán a megyei törvényszék az alperesnek ítéli meg az esküt.

Anno 1757. die 9-a mensis Septembris in oppido Csorna inclyto
comitatui Soproniensi, districtusque fluvii Raba adjacente habita coram
perillustri ac generosis dominis Josepho Dugovics supremo judice nobi-
lium, Joanne Tevely et Jeanne Beszpremy juratis assessoribus praelibati
comitatus levata causa Adami Jacobi haebrei Csornensis, ut A. contra et
adversus nobilem dominum Joannem Nagy, velut 1.

A felperest Palkovics Mátyás, míg az alperest Farkas Márton képviselte, akik-
nek egymással való hosszadalmas vitatkozását elhagyhatjuk. végül is az alábbi ítéletre
került sor:

Deliberatum est.

Parte I. contractum intuitu certae lanae cum parte A. initum non
negante, taliterque actoratum intuitu 12 aureorum actionatorum titulo
arhae pro eadem datorum legitime emergente stabiIiri. Ex quo vero
contractus ejusmodi solum inter duos in oculto initus, nec literali, neque
vero humano testimonio comprobari quiret, hinc parti A. velut alioquin
extraneum pannicidam secundo post initum contractum die ad residen-
tiam partis 1.pro inspicienda eadem lana educenti, taliterque conditionem
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contractui insertam ex praesumptione naturali assurgente. adeoque
semiplenam probam praestante juramentum supletorium deferri ac una
summam titulo arhae praestitam una interusurio et expensis et medio
litis tempore interventis adjudicari.

Az alperes, mielőtt a neki megítélt esküt letenné, fellebbez, amely ellen a felperes
nem emel kifogást.

Deliberatum est.

Parte A. tam in suspensionem depositionis corporalis juramenti,
quam etiam dilationem executionis usque revisionem sedrialem COnsen-
tiente partes collitigantes ad effectum revisionis, approbationisque sen-
tentiae relegari.

Josephus Dugovics procedens supremus judex nobilium manu
propria.

Joannes Beszprémy adjunctus juratus assessor manu propria.

A megyei törvényszék Nemeskéren 1757. szept. 27-én tárgyalta ezt a fellebbezést
és ezt az ítéletet hozta:

Deliberatum est.

Contractu actionetenus declarato occulto et solis partibus A. et 1.
optime cognito existente et tam autore judaeo, quam et parte 1. juramen-
tum offerentibus ad depositionem ejusdem nequaquam judaeum, sed
partern 1., velut et conditione et praerogativa Christianitatis superiorem
ex praescripto articuli 27-mi anni 1729. admittendam venire, taliterque
fine excipiendi a parte 1. juramenti, ulteriorisque continuationis proces-
sum praesentem ad partes remitti.

ordinarius sedis notarius manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Haebreorum címszónál, Tomi 4-ti nr.
1. jelzésű iratcsomóban.

123.

1757. szeptember 10. Csoma. Dugovics József sopronmegyei főszolga bíró
előtt Szabó János farádi lakós vallomása szerint, amikor Adám csornai
zsidó Nagy János gyapjújára alkudozott, a zsidó nem tett arról említést,

hogy a gyapjút más számára veszi meg.

Infrascripti tenore praesentium recognoscimus, quod nos die 10-a
mensis Septembris anni currentis infrascripti in oppido Csorna inclyt o
comitatui Soproniensi adjacente pro parte et ad rationem nobilis domini
Joannis Nagy in figura judicii a teste subinserto ad exhibitum De eo utri
punctum talem, prout sequitur, experti sumus certitudinis veritatem,
etquidem
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De eo utrum

Vallya megh a tanu letett hite után, hogy amidőn ezen folyó esztendő-
nek 27-dik januarius napján Adam csornai zsido Nagy János uramnál
lévén és vele a gyapju eránt meghalkuván mondotta-é és emlikezetett
tett-é, hogy eő a gyapjút más számára venné és olly formán adná a tizen-
két aranyakat, hogy ha a vévő emberének fogna teczeni a gyapju, mind
ezeket honnénd tudja a tanu, vallya megh.

Testis providus Joannes Szabó, nobilis Joannis Nagy opilionis in
possessione Farád residentis filius, annorum circiter 16 juratus examína-
tus fassus est: minthogy a fatens szintén azon alkalmatossággal, amidőn
csornai Adam névű zsidó urával, ugymint Nagy János urammal az gyapju
végett alkudó volt, a szobában soót eőrlőtt, azért vallya letett hite szerént,
hogy azon üdőkőzben a tanu nem hallotta, hogy emlitette volna a zsidó,
hogy azon gyapjut más vévőnek számára venné és az ugy venné, hogy ha
az vévőnek teczeni fogh, hanem az árán egy darabigh alkudván és ugya
zsidó, hogy az aranyakat elővette és olvasny kezdette, a fatens is kiment
a szobábul és annak utanna mi lett kőzőttők, azt nem tudja.

Super qua modo antelato per nos peracta inquisitione ac utra prae-
scripti testis autenticatione praesentes nostras dedimus literas testimo-
niales die et loco, quibus supra, anno 1757.

Josephus Dugovics inclyti comitatus Soproni ens is supremus judex
nobilium manu propria.

Joannes Beszprémy adjunctus juratus assessor manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál, Tomi 4-ti nr.
1. jelzésű iratcsomóban.

Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon címerpaizs. míg a másik olda-
lon F. A. R. betűkkel, az aláírások mellett két db vörös viaszba nyomott ovális alakú
gyűrűspecsétekkel.

124.

1757. november 20. A soproni városi bírói szék Löbl morvaországi zsidót,
aki a vásárban egy vég vásznat lopott, 50 botbüntetésre ítéli.

Anno 1757. 20-a Novembris judaeus Lövel ex possessione Vischa de
marchionatu Moraviae ob furatam in publicis nundinis telae petiam in
exemplum aliorum judaeorum ex longinquis ditionibus ad furta exercenda
Sopronium adventantium 50 baculis mulctatus et ex aresto per relevan-
tes circumstantias has, quod nimirum furtum in natura restitutum sit,
dimissus fuit.

Sopron városi levéltár, 1762. évi Prothocollum conceptuum 119-20.
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125.

1757. december 14. Bécs. Lázár Simon nagy károlyi zsidó szerződést köt
Parth József soproni sörmesterrel 300 db huszárló száLLítására a meg-
adott mérték és feltételek szerint. Parth minden beváLt Mért 44 forintot

kap készpénzben, fogLalóra pedig 6000 forintot kap kézhez.

Contract.

Heut zu endt gesetzten dato ist zwischen uns beeden theilen zu behuf der
k. k. rimonta pferdt husaren lieferung von den k. k. pferdtliferanten
herrn Lazára Simon aus Caroli an inen, dann dem herrn Joseph Parth
anderen theils folgender contract mit guten vorbedacht verabredet und
würklich geschlossen worden, nehmlichen:

Primo verbindet sich gedachter herrn Parth an ermeldten herrn
Lazara Simon dreyhundert stückh wallachen husaren pferd keine coleur
ausgenohmen von 14 bis 15 faust hoch, nicht kleiner, vermög auch ihme
behandigt verpetschirten maas, auch nicht weniger als 4 jahr und nicht
alter dann sieben jahr samt hierzu erforderlichen halfftern und fordern
füssen mit eísen beschlagen, ohne einigen fehler und mangel mögen, als
rotzig, dampf'ig, kollerisch und gestohlen nicht unterworfen seyn sollen,
von data 1-ten Januarii bis den 15. Februarii 1758. zweyhundert pferdt
und den 15. Martii 1758. einhundert stückh deto, jedoch das solche mit 50
stückh successive abgenohmen werden sollen in einern kayserlich-könig-
lichen hierzu beorderten kayserlichen commissari in Oedenburg zu
lifern und zu übergeben, die erforderliche speesen abel' er alleinig zu
praestiren haben salle, wohingegen

Zweytens verspricht gedachter herr Lazarus Simon nach wohlcon-
ditionirter abliferung und eínhandigung der assent lista und liferscheins
vor ein jedes gelifert und assentirtes husaren pferdt vierundviertzig gul-
den baar zu bezahlen, undzwar dergestalten

Drittens ist gleich bey schliessung des contracts ihme herrn Joseph
Parth zur darangaab sechstausend gulden behandiget worden, sodann
wann 200 stückh würklich abgelifert seyn werden, abermahlen 3600 fl.
zu zahlen und bey der letzteren abliferung und hierüber einreichender
assent lista dem ihme gebührenden complet rest per 3600 fl. sogleich bey
der abliferung und übernahm ohne aufenthalt sodann baar und richtig
zu bezahlen, dafern aber

Vierdtens der herr Parth, wel cher sich in solidum sowohl wegen der
gantzen summa, als auch die zuhaltung obigen contracts hierbey unter-
sch rieben die liferung in gesetzten termin bis den 15. Martii 1758. nicht
zuhalten solte, so ist er schuldig und würcklich dahin gehalten erstlich
den k. k. aerario alle sohaden und unkosten, wie selbe an den liferanten
in einen k. k. contract einverleibet, zu bonificiren und in allen schadlos
zu halten wolle und solle mit begebung alI meiner instantien und rech-
ten sowohl auf meine liegend und fahrende güter, als auch unser völli-
ges vermögen durch einen des herrn Lázár bestelten oder wo es immer
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seyn möge, in allen zugreifen und sich in allen zu satisfaciren allen fug
und recht solle haben können und mögen, wohíngegen

Fünfftens wann sich gedachter herr Parth bey jedesmahliger an-
meldung, wann auch mit 50 pferdten von den k. k. kriegscommissari
nach verfliessung zwey 24 stundt nicht abgenohmen werden sollten, er
herr Lazarus alle speesen, die ihme auch von einen k. k. commissariat
ersetzet werden wollen, ihme zu vergütten sich verobligiret. Urkund
dessen seynd von uns centrahirenden theilen zwey gleichlauthende
exemplaria errichtet und jeden unter des anderen theill fertigung zu-
gestellet worden. So geschehen Wienn, den 14. Decembris 1757.

L. S. héber írás.
L. S. Joseph Parth breumeister in Oedenburg.

Sopron városi levéltár, Causae civiles fasc. 34. nr. 525. 160-2. oldalak alatt.
Egykorú, egyszerű másolat ívrétű papiroson.

126.

1757. december 14. Sopron. Parth József soproni sörmester elismeri, hogy
Lázár Simon hadseregszállító zsidótól 300 db huszárló megvételére kö-

tött szerződése értelmében 6000 forintot készpénzben felvett.

Quittung

per sechstausend gulden, welches ich richtig zu meine eigene handen
empfangen habe von den herrn Lazarus Simon kayserlich-königlichen
liferand auf mein gmachten contract auf 300 stuck husarn pferdt richtig
und baar empfangen bescheine hier mit meine unterschrifft und pett-
schafft. Oedenburg, den 14-ten Decembris 1757.

Id est 6.000 fl.
Joseph Parth

braumeister in Oedenburg manu propria.

Sopron városi levéltár, Causae civiles fasc. 34. nr. 525. - 178. oldalszám alatt.
Egykorú, egyszerű másolat papiroson.

127.

1758. január 15. Bécs. A legfelsőbb politikai és kamarai directorium ta-
nácsa figyelmezteti Lázár Simon zsidót, hogy több lovat kicsinek és
gyöngének, így hadi szolgálatra alkalmatlannak találtak, miért arra töre-
kedjék, hogya lovak 141/2, sőt 15 markcsak és erősek legyenek, mely

esetben a kincstár egy vagy két dukáttal többet fizet darabjáért.

Von der Römischen kayser, in Germanien, zu Hungarn und Böheim
etc. königlichen mayestat, erzherzogin zu Oesterreich, unserer allergna-
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digsten frauen wegen dem juden Lazar Simon rosslieferanten hiemit an-
zufügen. Mann habe einige pferdte von dessen hussarn rimonta stellung
mitte1st a11hiervorgenohmenen augenscheins von a11zu klein und schwa-
cher beschaffenheit befunden, also dass solche zur gehörigen feld-dienst-
leistung unvermögend, mithin unannehmlich seyen, derohalben man
denselben ernstlich ermahnet, in sothanner rimontirung die contract-
massige maass, starke und übrig vorgeschriebene qualitaeten genau ge-
genwartíg zu halten, massen man in solchen bedingnüssen etwas nach-
zugeben keines wegs gemeinet ist. Und obwohlen man pferde, so 14 faust
halten, auch sonsten wohl conditioniret seynd, eben nicht zu verwerffen
und von dem geschlossenen contract abzugehen nicht gedenket, so wün-
schet man doch und wird dem höchsten dienst sehr vertraglich zustatten
kommen, wann die rimonten noch in höherer maass, als bedungen wor-
den, beygeschafft werden, in welcher absicht mann für einjedes 14112
faust ausmessendes pferd über den ehehin stipulirten preiss noch einen
ducaten und für jedes, so 15 faust erreichtet, zwey ducaten heysetzen,
folglich in allen dreyzehen und respective vierzehen ducaten baar be-
zahlen will.

Welches dahero ihme rosslieferanten zu dem ende bedeütet wird,
auf dass er die rimonten, so viel immer thuentlich und möglich ist, in
erstbesagt höheren maass aufgebringen sich mit allen kraf'ten bestreben
möge.

Decretum per sacram caesareo-regiam majestatem in consilio direc-
torii in publicis et cameralibus. Viennae, die 15-ta mensis Januarii (anno)
domini millesimo septingentesimo quinquagesimo octavo.

olvashatatlan aláírás.
Johann graff Choteck.

Kívül: Dem juden Lazar Simon rosslieferanten zuzustellen.

Sopron városi levéltár, Causae cíviles fasc. 34. nr. 525. - 183-5. oldalszámok
alatt.

Eredeti irat ívrétű papiroson, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom,
a másik oldalon F. C. P. betűkkel.

128.

1758. január 31. Kéthely. - február 27. Felsőpulya. Bácsmegyei György
sopronmegyei alszolgabíró Sártory Ernő ezredest, aki Polák Náhán kis-
martani zsidónak 129 forinttal volt adósa, mivel nem jelent meg a máso-
dik tárgyaláson, nemcsak a tartozása megfizetésében, a kamatokban és

perköltségben, hanem még 12 forint büntetésben is elmarasztalja.

Anno 1758. die 31-a mensis January in possesssione Kethel inclyto
comitatui Soproniensi adjacente coram perillustri ac generosis dominis
Georgio Bácsmegyei et Joanne altero Bácsmegyei praefati comitatus ju-
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dice nobilium et jurato assessore pro tribunali constitutis levata est causa
judaei Náhán Polák alias Kismartonii degentis, qua tamen creditoris ut
A. contra et adversus spectabilem ac generosum dominum Honorium vel
Ernestum Sártory sacrae caesareae regiaeque majestatis colonellum,
velut 1.

Et pro praenominata parte A. egregius Paulus Csekonits cum nostris
procurator exhibet action em originalem sub A., obligatorias eidem anne-
xas sub B., testimoniales demum super legitima partis 1. citatione emana-
tas sub C., in quorum conformitate praevia, si necesse fuerit, proclamata
petit jus et judicium cum generali reservata.

Pro praetitulato autem domino praetenso 1. egregius Franciscus
Czuppan cum nostris legitimus procurator penes generales juris cautelas
et facultates comparet ac una intuitu indebite causatarum et ne fors
ulterius causandarum expensarum cum solenni protestatione specialiter
ea, quae juris essent, reservat.

Pro A. cum pars I. expensas litis praesentis aegre ferre videatur et
non tantum medio citationis tempore, sed nec actu adhuc satisfecerit,
protestatur pars haec A. de positiva ejusdem mora et petit eandem in ac-
tionali summa, prout et interesse ac expensis judieialiter convinci.

Deliberatum est.

Causam praesentem ab proxime instantem generalem comitatus
congregationem pro die 27-a et subsequentibus juridicis diebus affuturi
mensis Februarii in possessionem Fölsőpulya inclyto huic comitatui ad-
jacentem differri et rejici, pro quo termino partes absque nova citatione
comparere, agendaque agere obligabuntur.

Ezen a tárgyaláson az alperes nem jelent meg, míre az alábbi ítéletet mondták
ki rá:

Cum pars I. nec erga praeviam judiciariam deliberationem, nec fac-
tam sui prae foribus judiciariis solitam proclamationem, licet medio post
legale comparendi tempus die expectata sive medio legitimi procuratoris
sui sive per se comparuerit, adeoque se contumacem effecerit, contra
contumaces autem omnia regni jura clamarent, hinc eandem partem 1.,
velut contumacem in onere actionis primum summa videlicet capitali
perhibentibus sub B. obligatoriis florenos 129 faciente, ejusque a die 13-a
mensis Decembris 1751. evolute quippe jam tunc in obligatoriis sub B.
praefixo solution is termina usque ad ultimam currentis mensis Februarii
anni pariter currentis 1758. computato legali sex per centum interesse
ad florenos 47 den. 69 exurgente, expensis item actoris hic sub D. speci-
ficatis judieiario calculo ad florenos 41 limitatis, tum et paena contuma-
ciae 12 florenos constituente his proinde quadruplicis ordinis positíoni-
bus insimul computatis in summa 229 fl. 69 den. convinci et aggravari,
exequendorumque executionem pro die 8-va affuturi mensis Martii anni
currentis suprascripti judieialiter determinari.
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Georgius Bátsmegyei proced ens vicejudex nobilium manu propria.
Joannes Bátsmegyei adjunctus juratus assesser manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Sártory családnévnél Tomi 2-di nr. 12-0
jelzésű iratcsomóban. Innen közöljük a perköltség kimutatását is:

Specificatio expensarum.
1-mo taxa exhibitionis certificatoriarum cum occasione curruli con-

stituit fl. 3 den. 50.
2-do pro constitutione procuratoris adveniens pars A. in se et occa-

sionem expendit fl. 4.
3-tio diurnum dominorum judicum fl. 9.
4-to pro primo termi no facta advocati comparitio una cum curruli-

bus sumptibus facit fl. 1.
5-to ejusdem ad secundum terminum comparitio constituit fl. 2.
6-to intertentio dominorum judicum et advocati exsurgit ad fl. 3

den. 50.
7-mo merces fatigiorum advocati submittitur limitationi judiciariae

fl. 12.
8-vo taxa expeditionis sententionalium et executionalium una cum

sumptibus peragendae eecutionis fl. 6.
summa fl. 41 - den.

129.

1758. április 3 Sopron. Lázár Simon zsidó nyugtája 1.325 forintról, ame-
lyet Parth József soproni sörmestertől készpénzben felvett.

Quittung

per eintausent dreyhundertfünffundzwantzig, sage 1.325 fl., welche ich
a conto von herrn breymeister richtig und bar empfangen habe. Be-
scheine Ödenburg, den 3-ten April 1758.

héber aláírás.

Sopron városi levéltár, Causae civiles fasc. 34. nr. 525. - 123. oldalszám alatt.
Eredeti papiroson, a héber aláírás mellett vörös viaszba nyomott nyolcszögletű

gyűrűspecséttel.
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130.

1758. április 24. A legfelsőbb helyről azzal kapcsolatban, hogy ellenőrző
felülvizsgálatra vitt 21 ló közül 14 teljesen alkalmatlannak, 7 pedig csak
bizonyos idő elteltével lesz még csak megfelelő, Lázár Simon panaszát
nemcsak alaptalannak jelentették ki, hanem a kincstár tudatos megkáro-
sítására is képesnek ítélve elégedetlenek vele. A 21 lovat azonnal vissza-
adják neki, a két közreműködő patkolómesternek fáradságáért pedig

köteles 1-1 dukátot fizetni.

Anzufügen, nachdeme von denen dem juden Lazar Simon bereits in
Hungarn bey der assentirung untauglichkeit halber ausgestossenen 21
husarn rimonta p(f)erden mittels der angeordneten und den 22-ten ela-
bentis bewürckten superrevision 14 stuck vollkommen mangelhafft,
die übrige 7 stuck aber dergestalten befunden worden, das auch dieser
nicht ehender zum dienst gebrauchet werden können, bis sie sich durch
einige zeit erhollet haben werden, so seye nicht allein der ungrund jener
beschwerde, welche er jud über sothane zu Oedenburg beschehene aus-
stossung geführet habe, eine nunmehro offenbahre sache, sondern mann
konne auch hieraus keinen anderen schluss folgeren, als das derselbe
durch aufdringung soleher pferde, welche durch die contractmassíge be-
dingnussen ausschliessend sind, den dienst und das allerhöchste aera-
rium in schaden zu setzen keinen scheu trage.

Welches man demnach ihme bestellten des pferdliferant juden La-
zar Simon um diesen von der selbst erweckt billigen unzufriedenheit zu
verstandigen mit dem anhang hierdurch bedeutet, dass derselbe obge-
dachte 21 stuck untaugliche rimonta pferdt insgesamt auf kosten mehrbe-
sagten judens alsogleich zurucknehmen möge. In übrigen aber, da die ge-
führte beschwerde so ungegründet, als unterfangend und sohin nicht un-
billig ist, dass er jud denen adhibirten sachverstandígen zweyen huf-
schmidtmeistern, undzwar einen jeglichen derenselben einen ducaten für
ihre bemühung abreiche. So versiehet man sich, es werde von ihme be-
stellten die entrichtung dieser unkosten auf rechnung des [uden ohne
weiteren bewerckstelliget werden. Wienn, den 24. April 1758.

An Michael Julian Orenko bestellten des pferdliferant juden Lazar
Simon.

Collationiret mit dem original concept und gleichlauthend befun-
den. Wienn, den 11. Septembris 1762.

Johann Frantz von Ettenau manu propria.

Sopron városi levéltár, Causae elviles fasc. 34. nr. 525. - 189-190. oldalszámok
alatt.
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131.

1758. április 27. Jechiel Mátyás zsidó elismeri, hogy Riedlné asszonytól
200 forintot vett fel kölcsön, amelyet ígér kamatostól együtt 3 hónapon

belül visszafizetni.
A feljegyzések szerint 1759. márc. 19-én ebből az adósságból még 4.3 fo-

rint maradt kifizetetlenül.

1758 den 27. Abril.
Ich ents vndterschribener bekönne hierrnit, das ich von der frau

Riedlin zu meiner nothtorfft auf trey mannath lang 200 fl. empfangen
habe, sage zweyhundert gulden, yor welches mich verobligierre obbe-
melde zweyhundert gulden nah verflossenen trey manath sambt den
vnteresse mit dankh zu bezaln, das bezeygt mein eygene handvntter-
schrifft.

Héber aláírás.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Riedl családnévnél Tomi 3-tii nr. 9. jelzésű
iratcsomóban.

Gyerekes, kuszált írás papiroson, amelyen még a törlesztéssel kapcsolatosan az
alábbi eredeti feljegyzések olvashatók:

Auss dessen Orban sein quitung, wie ess bey dem Matyas zu finden,
hat er empfangen 119 fl. 40 den.

Darauff empfang ich per 30 fl.
fl. 149 40 kr. die 19. Marti (1759.)

Darauff mit dem Mattyas zusamen gerechnet, verbleibt schuldig 8
fl. 12112 (kr.)

Auff die summa ist disses beczalt 157 fl. 521/2 kr.
Verbleibt anoch schuldig 43 fl.

Georg Riedl manu propria.

132.

1758. május 14. Nemeskér. Dongó Sámuel sopronmegyei alszolgabíró
meghagyja Kubránszky András esküdtnek, hogy Mózes Dániel lakom-

paki zsidó és Pós György völcseji mészáros között tegyen igazságot.

Lakompahon, ezen tekintetes nemes Sopron vármegyei helységben
lakozo Mojses Daniel zsidonak minémö készpénzbeli adosága légyen
Velehein lakozo Poos György névö miszárosnál, mind arul költ obligato-
rialis contractusabul, mind pedig az instansnak oralis relatiojabul is bö-
vebben fog informaltatni kegyelmed nemzetes vitezIeö Kubranszky
Andras eskütt vram. Comittaltatik azért kegyelmednek, hogy citatis et
sufficienter auditis partibus interessatis, servatisque de jure servandis
ac denique comperta in praemissis plena rei veritate tégyen az instans-
nak elegendö és törvénye! megegyező tellyes satisfactiot, ha az törvény

207



ugy kiványa faradságanak és költségenek refusiojaval s törvenyes exe-
cutioval is. Signatum Nemeskér, 14-a May 1758.

Dongo Samu el tekintetes nemes Sopron vármegyei viceszolghabiro
manu propria.

Sopron megy ei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr.
7-o jelzésű iratcsomóban.

Papiros töredékes címerpaizsos vízjeggyel, az aláírás mellett fekete viaszba
nyomott ovális alakú gyűrűspecséttel.

133.

1758. május 31. Sopron. Von Stöhr főhadbiztos bizonyítja, hogy Parth
József soproni sörmester által még jan. 3-án a soproni kaszárnyába beál-
lított; 74 lóbál a hadsereg idáig csupán 24-et vett át, ezért a többi ló eltar-
tásáról a szerződés értelmében Lázár zsidóval kell majd megegyezésre

jutni.

Attestat,
krafft welchen hiemit endtes geferttigter bekenne, dass der allhiesige
burgerliche stadt-breümeister Joseph Parth vermőg des mit dem pferdt-
liferanten juden Simon Laczar angestossenen contract deren für die kay-
serlich-kőniglichen husarn regimenter zu liffern übernohmenen rimon-
ta pferdten und ausgenohmenen clausel, das seine anhero zur assenti-
rung stellendte rimonta pferdte Hinger nicht als zweymahl vierundzwan-
zig stundt aufgehalten werden sollen, widrigenfahls die auflauffendte
umkösten ihme Simon Laczar alleíníg zu last fahllen und besagter breü-
meister zu contentiren seyn. Mithin hat diser dem 3-ten January 1758.
in hiesiger casarmen beysarnmen gehabt 74 struck rimonta pferdt.

Hiervon seynt dem Sczecenischen regiment den 5-ten February erst
assentirter übergeben word en 5, seynd also in seyn breümeister verpfle-
gung noch geblieben 69.

Von disen seyndt den 2-ten April an das Paranjaischen regiment ab-
gegeben worden 12, wid rum en von det o regiment den 4-ten April über-
nohmen 7, (zusammen) 19.

Nach dessen abzug hat besagter breümeister noch weithershin
sambt knechten aus aigenen verpfleget 50 stuk, worüber er mit dem juden
Lazar sich über die weithere aufgeloffene unkösten ordentlich zu be-
rechnen um contentiren zu lassen hat, wie es seyn in handten habendter
contract besaget. So ich also der wahrheit zu steühr hiemit bekrafftige.
Signetum Oedenburg, den 31. May 1758.

Von Stőhr manu propria, oberklriegscommissari.

Sopron városi levéltár, Causae civiles fasc. 34. nr. 525. - 117-8. oldaljelzés
alatt.

lvrétű papi ros, vörös viaszba nyomott ovális gyűrűspecséttel.

208



134.

1758. június 1. - november 7. Völcsej. Kubránszky András sopronmegyei
esküdt Mózes Dániel lakotnpaki zsidó javára Pós György völcseji mészá-
rost 43 forint 45 krajcár adósságának és a perköltség megfizetésére ítéli,
ki a végrehajtás előtt a zsidóval egyezségre lép olyan kötelezettséggel,
hogy 11 forint értékű bőr átadása mellett a még fennmaradó adósságát
egy hónapon belül megadja. Ez nem kiroetkezett be, hanem 18 forint tör-
lesztés ellenében ismét 3 heti haladékot kért, mire újból 13 forint 50 dénárt
fizetett, úgyhogy végül csupán 9 forint 7 dénárral maradt adós, melyet
azonban nov. 7-ig sem adott meg, mire a zsidó végrehajtatta, aminek Pós

György ellenszegült, de utána egy holland aranyat mégis megadott.

Anno 1758. die 1-a Juny in possessione Völcsej inclyto comitatui ad-
jacenti habita coram generoso domino Andrea Kubránszky inclyti comi-
tatus praefati Soproniensis jurato assessore levat a causa judaei Lakom-
pachiensis Danielis Mojses et A. contra et adversus providum Georgium
Poos lanionem in praefata Völcsej degentem et 1.

Az A. fél praefigált napon és helyen személye szerént megjelenvén
producált nemzetes vitézleö Dongho Sámuel szolgabiro vram commissioját
sub nro 1-0, melly comissiojának ugy maga váloságos keresetének böveb
megvilágositássára elölalléttya 1. félel tett contra etust sub nro 2-o, hátra-
lévö restantianak megbizonyétassára recognitiot sub nro 3-o, mellyeknek
continentiai szerént minthogy az ki miképpen kötölözö magat ugy illeö
törvényünk szérént, föképpen boldogh emlekezető Mattyas királnak 6-dik
decretumbeli 17-dik és Vladislaus 1. decretum 38-dik, ugy 1635-dik esz-
tendöbeli 90-dik articulusoknak értelmek szerént törvényt vészen leg-
elsöben is az vinculumnak desumptioját, azután pediglen sub nro 3-o
producált recognitio szerént valóságos adoságát költségével- és fáradságá-
val együtt, ugy jarandó interessel, azt pedigh törvényes executioval is
secundaltatni kiványa s többirül reserval.

Az 1. fél szemelye szerént megjelenvén és az adosagát negyvenha-
rom forintbul és negyveneött krajcárbul állot nem tagadván hanem azt
alletya, hogy az 1. félnek eöcse, Poos Mihály, bizonyos lakompaki zsido-
nak egy par eökret adott volt hitelben, melly zsidot Sopronban ugyan-
ezen adoságért emlétett Poos Mihály arestálni akarván, de az A. fél azt
mondotta ,hogy ne banchon eöt, három nap mulva hazanálleszen az penze
és ezen dologért huszonharmadfél forintot letartoztatni kiványa.

Az A. fél ha mi praetensioja vagyon Poos Mihálynak az A. fel ellen,
aztat annak rendi s modgya szerént keresse, azon üdöben fogja maga ol-
talmára felelni. Caeterum az A. fél producált comissionak, contraetusnak
és reeognitionak értelmekhez magát tartván faradságanak, költsége-
nek és interessének adjudicatiojával magat elegéténi, törvényes executio-
val pedig secundaitatni kivanya és az költségerül és faradságarul, ugy in-
teresserül való jedzést producál sub nro 4-o.

r. fél az költségek éránt protestál és minthogy az eoehe, nevezet Poos
Mihály, ezen költsegeket okozta néki, azon keresse az A. fél.
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A. fél: az ki a törvényt, az a költséget is okoz, azért magát föllebirti
feleletíhez tartván kiván végsö deliberatiot.

Deliberatum est.

A. fél maga valoságos keresetit sub nris 2-o et 3-o megmutatván is I.
fél sem tagadván, azért ennek megfüzetésében, ugymint negyvenhárom
forintokban és negyveneöt grajczarokban ugy sub nro 4-o expensákban I.
fél convincaltatik. Minthogy pedigh az sub nro 2-o producált contractus-
ban foglalt vinculumot A. fél mostanságh nem legitimalhattya, azért
méglen aztat vilagossaban nem bizonyéthattya, adig is in suspenso marad.

A. fél amenyére favorabilis az sententia, megkoszonvén, az desuma-
lando vinculum éránt pedigh reservál s ezen sententiat executioval secun-
daini kiványa.

Deliberatum est.

Az executio nem impedialtatik.
Kubranszky András procedens eskütt manu propria.
Minekutanna ezen dolognak executioval végbenvitelét kivánván se-

cundalni, azonközben az felek illy form an megegyeztenek, hogy az I. fel
A. félnek mostanságh harom tehénbört in fl. 7 den. 50 adott, item 20 ba-
ránybört in fl. 3 den. 50, insimul fl. 11, ugyhogy az restans summát most
jövő első Juliusnak napján minden fogyakozás nélkül letenni tartozik,
hogy ha pedig azon napra ezen restantiát le nem tehetne, tehat praescissis
cunctis juridicii remediis, juristitiorumque temporibus ezen sententia mel-
let magat ugyanezen procedens eskutt vra áltál akarmely ingo ingatlan ja-
vaibul contentaltathasson költsegének és faradsaganak refusiojaval
egyutt. Signatum in judicio die et anno, ut supra.

Id est restans summa fl. 40 den. 57.
Poss György völcsei miszaros +
Moyses Daniel manu propria.
Coram me Andrea Kubránsky procedente jurato assessore manu

propria.
Anno 1758. die 4-a July ezen föntirtt adosaghnak defalcatiojára fize-

tet Poos György miszáros vr am tizennyolcz forintokat, id est fl. 18 olly ér-
telemel, hogy két-három hét allatt az többit is meg fogja adni s A. félt
tellyes égei contentalni, holot az üdöre nem, tehat az föntirtt költségével!
magat megelégéthessen az A. fél. Actum anno, die, ut supra.

Poos Györg völcsei miszaros.
Coram praescripto jurato assessore manu propria.
Az mint sub nro 5-o instrumentum bizonyétya, fizetett föntneveszet

miszaros fl. 13 den. 50, marad még ados fl. 9 den. 7.
Mellyet midön az törvényes sententianak, ugy azután létt transac-

tionalis contractussa szerént törvényes executioval is végben vinni s

1 tévesen: kötölcsésével írva.
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triumphans A. felet tellyességel contentalni és megelegeteni kivanvan
die 7-a mensis Novembris 1758. magam mellé vévén Volcsejen lakozo
nemes Horváth András vrt es Sarodon lakozo Illeö Martont s nevezet sue-
cumbens 1. fél hazahoz menvén az A. részére restans summaigh való
executiot véghez vinni kivanván, az midön 1. fél szekerit ugyan föntirtt
hátralévő summaban A. félnek assignalni föntnevezet bizonysagok elött
akartam volna, akoron Poos György 1. fél kezében lévén egy palcha, aztat
fölemelvén ezecutionak ellentálot s magát opponalta olly formán decla-
ralva magat, hogy inkáb mingyárt azon zsidot, ugymint A. félt agyon-
veri, hogy sem az szekerit elfoglaltatni hadna. Actum die et anno, locove,
ut supra.

Kubránszky Andras procedens eskütt manu propria.
Ennek az 9 fl. defalkatiora adott egy holendis aronyot.
Procedens eskütt elött manu propria.

Kívül: Processus liquidi debiti Mojsis Daniel judaei Lakompahien-
sis contra providum Georgium Poos Ianionem Volcheiensiem.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr.
7-o jelzésű iratcsomóban.

lvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon címerpajzs, míg a másik olda-
lon levő betúk nem vehetők ki.

Az iratok mallett megtalálható a perköltséget tartalmazó cédula is és ez így
szól:

Capitalis summa
Interesse
Diurnum
Pro comissione et expeditione
Mensale
Pro 4-vor occasionibus currubus

ad Velesej et sui intertentione

fl. 43 den. 75.
fl. 2 den. 16
fl. 1
fl. - den. 41.
fl. - den. 25.

facit
4

fl. 51 den. 57.

135.

1758. július 14. Sopron. Limberger és (Bern)steiner soproni kereskedők
elismerik, hogy Gottlieb Jakab nagymm·toni zsidó adóssága iorlesztésére

300 forintot Lejizetett.

Dass uns dato Gottlieb Jacob jud in Matterstorff wegen an unsern
zu fordern habenden scheinen gulden dreyhundert, sagen 300 fl. baar
erlegt, ein so1ches bezeugen hiermit. Oedenburg, den 14. July 1758.

Limberger und Steiner.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Bernstatner család név alatt fasc. 13. nr. 1.
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136.

1758. novembe?' 9. Nemeskér. Dongó Sámuel sopronmegyei alszolgabíró
meghagyja Kubránszky András esküdtnek, hogy mivel Pós György völ-
cseji mészáros Mózes Dániel lakompaki zsidó javára elrendelt végrehaj-
tásnak ellenszegült, ez okból a feleket idézze törvénybe, hozzon ítéletet

és azt terjessze fel.

Lakompakon, ezen tekintetes nemes Sopron vármegyei helységben
lakozó Moyses Daniel zsidó áminemö praetensioja végett kegyelmed
elött nemzetes vitézleö Kubránszky Andras eskütt vram judieialiter
procedált Volcsejen megirtt Sopron vármegyében lakozó Poos György
miszaros mint I. fel ellen, minthogy pedig azon processusban convincal-
tatván és occasione intentatae finalis executionis azon executionak ellent
allva és magát opponálta, comittaltatik ávégre kegyelmednek, hogy az
föntnevezett A. félnek részére servatis de jure servandis ad dandam op-
positionis rationem citáltatvan az I. felt, hollott oppositonak törvényes
okát adhattya kegyelmed elött, bene quidem, hollot nem, de consveto
onere oppositionis et expensis törvényt hozván azon processust cum
primitivo ante executionem nékem referalya kegyelmed. Signatum
Nemeskér, 9-a Novembris 1758.

Dongo Samuel tekintetes nemes Sopron vármegyei viceszolgabiro
manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iurrdica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr.
7-o jelzésű iratcsomóban.

Papi ros vízjegy nélkül, az aláírás mellett fekete viaszba nyomott ovális alakú
gyűrűspecséttel.

137.

1758. november 28. - 1759. január 8. Völcsej. Kubránszky András sop-
ronmegyei esküdt Mózes Dániel lakompaki zsidó ellenében Pós György
völcseji mészárost, aki nemcsak ellenszegült a bírói ítélet végrehajtásá-
nak, hanem a tárgyaláson sem jelent meg, újból elítéli. Ez ítélet jogerőssé
válik és így ismét végrehajtásra kerül sor, mikor Pós György 4 forint 95
dénárt lefizet, mert szerinte többel nem tartozik és a végrehajtást megint

megakadályozza.

Anno 1758. die vero 28-a mensis Novembris in possessione Völcsej
inclyto comitatui hincce Soproniensi adjacenti habita penes brachialem
perillustris ac generosi domini Samuelis Dongo praefati comitatus vice-
judicis nobilium judiciariam comissionem coram me infrascripto jurato
assessore levata causa Danielis Mojses judaei Lakompahiensis, ut A.
contra et adversus providum Georgium Poos lanionem in praefata Völ-
csej degentem, velut I.

Ezen a tárgyaláson a felperes zsidó személyesen megjelént és előadta panaszát,
hogy az alperes őt nem fizette ki teljesen, a végrehajtást pedig megakadályozta, Pós
György viszont távol maradt.
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Deliberatum est.

Meglévén I. félnek valóságos s törvényes ez mai napra s helyre cita-
tioja, evél nem gondolván, hanem szanszandikal magát absentalta s így
az törvényt megvetette. Azért fönt tett sub nro 2-o producalt instrumen-
tumban foglalt hatralevö restantiajaban, ugy tekintetes nemes varmegye
statutuma szerént oppositionak és contumatiabon rendeltettett büntetes-
ben, hasonloképpen költségének és fáradságának sub nro 3-o producált,
ugy executionak alkalmatoságával teendö s producálando refusiojaban
convincaltatik.

Kubránszky Andras procedens eskütt manu propria.
Anno domini 1758. die 4-a mens is Decembris in Nemeskér. Praesenti

processu una cum primitivo per procedentem juratum assessorem relato
et reviso existente lates ejusdem in iisdem processibus sententias appro-
bari ac simul eundem ad exequendorum executionem exmitti.

Samuel Dongo committens inclity comitatus Soproniensis vicejudex
nobilium manu propria.

Anno 1759. die vero 8-a mensis Januarii. Minekutánna ezen fönt
approbált sententianak értelme szerént executiot végben vinni magam
mellé vévén Völcsein lakozó nemes Szöke Ferencz és Varga Miklos vrai-
mikot a triumphans A. részére 1. fél javaibul ad vires summae in nro 3-o
specificatae akartam volna, akoron Pós György 1. fél vr am letévén fl. 4 den.
95 aztat A. fél föl is vette. Midön pedig még az tobbi vagyis restans sum-
mához képest executiot végben vinni akartam vólna, akor on nevezet
Poós György I. fél keziben léven egy hosszu palcza, executionak ellental-
lott s magat opponalta, declarálván magat, hogy többel nem tartozik, seöt
adosava magat nem ismérvén minden jószágit kivanya oltalmaz ni s exe-
cutio allá egyaltalan fogvást nem ereszti, minthogy még az zsidó eönékje
ádos volna. Actum Völcsej, die et anno, ut supra.

Kubranszky Andras procedens eskütt manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum CÍmszónál Tomi 2-di nr.
7-o jelzésű iratcsomóban.

Ehhez az ítéletlevélhez két perköltséget tartalmazó cédula van csatolva. Ezek
egyike ez:

In processu oppositionis
Summa
oppositio
pro tri bus occasionibus ad Volcsej ex
Lakompach et sui intertentione
pro comissione et citatione
diurnum
mensalis intertentio
contumatia
pro occasione tenetur cum executione

fl. 9 den. 57.
fl. 12 den.

fl. 3 den.
fl. den. 35
fl. 1 den.
fl. den. 50
fl. 4 den.
fl. 3 den.
fl. 33 den. 42.
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A másik cédula szövege ez:

Expensae ad processum oppositionis.
pro comissione et citatione
diurnum
pro tribus occasionibus ex Lakom-
pah ad Volcsej et intertentione
tempore executionis
executionalis péns
biro revisioj a

fl. - den. 35.
fl. 1 den. --

fl. 3 den.
fl. 2 den.
fl. 1 den.
fl. 1 den. 50.

(fl. 8 den. 85:

138.

1758. december 20. Nyitra. Nyitra megye közönsége a m. kir. hely tartó-
tanács tudomására hozza, hogy mivel a bányavárosok irányában megsza-
bott határ ellen, amely Nagytapolcsánytól kezdve a Nyitra folyó volt, sok
panasz hangzott el úgy a zsidók, mint a földesurak részéről, ennélfogva új
határt szabott meg Özdege községtől Racsies helységig, amelynek jóvá-

hagyását kérik.

Excelsum consilium locumtenentiale regium!
Domini domini gratiosissimi colendissimi!

Erga interventa ex benigna caesareo-regia dispositione gratiosa
ejusdem excelsi consilii intimata, ut judaei a montanis civitatibus ad sep-
tem milliaria arcentur, pro limitibus constituerat comitatus hic ab oppido
Nagy Tapolcsán decursum fluvii Nitra. Cum porra benignam hane suae
majestatis sacratissimae dispositionem septem adeoque milliaria ad dis-
t.antiam novem, ad summum octo horarum itineris spatium extensam
haberi, ex gratiosis aeque excelsi consilii intimatis notum sit, complures
sunt seu per judaeos in vicinis transfluvium Nittra locis, comitatui huic
ingremíatís ante constitutionem etiam limitum vel successive contrac-
torum debitorum activorum aquisitionibus taliter in rehabitione impedi-
torum querelae seu dominorum terrestrium beneficiorum, quae inde se-
quuntur, privatione, cum lorige limites hi, a fluvio Nittra considerati
clementem regiam dispositionem superent, ad comitatum hunc reprae-
sentationes ad ea remedenda humillime excelso consilio repraesentan-
dum duximus, ut cum omníno fluvius Nittra a montanis civitatibus prae-
scriptam benignam resolutionem reg iam longe exequet, comodíssimos-
que transfluvium Nittra judicaremus limites in possessione Eőzdőghe,
Csornok, Szőllős, Emőke, Darasv, Szalakusz, Elefant, Apony, Kovarcz,
Szulócz, Szerdahely, Szolcsan, Bossan, Ujfalu, Nedanócz, Kraszno, Bi-
lics, Szkacsan, Dvornik et Raczicz constituendos, a quibus possessionibus
similiter montanae civitates plurium ac octo et novem horarum itineris
spatio distarent, quantenus tum praemissis rationibus et motivis, quam
et eo, quod quaestu judaeorum ad talismodi loea limitanea concesso pu-
blico quoque utiliores et habiliores rederentur, ad arcendos judaeos a
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montanis civitatibus demisse propositi praevio modo limites admittan-
tur. In reliquo nos excelsi consilii gratiis et favoribus devóventes perse-
veramus. Datum ex generali congregatione nostra die vigesima mensis
Decembris anno millesimo septingentesimo quinquagesimo octavo in
superiori civitate Nittria celebrata.

Ejusdem excelsi consilii humillimi obligatissimi servi:
N. N. universitas comitatus Nittrierisis.

O. L. C.-29.Lad. A. fase. 1-21. folio 147-8.
lvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, míg a

másik oldalon ki nem vehető betűkkel, előlap on e feljegyzéssei : praesentata 24. De-
cembris 1758., 29. ejusdem relaus.

A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

139.

1758. december 28. - 1759. március 19. Pitterhofer János Orbán el-
ismeri, hogy Mátyás zsidó 119 forint 40 dénárt megfizetett, míg Riedl

György .30 .forint megadását bizonyítja.

Heint tato den 28-ten Decembris 1758. hab ich mit den herrn
Mathias zusammen gerechnet, was ich in gelt baer, wie auch in gudter
pitlichen waeren empfangen, so alles zusammen 119 fl. 40 den. Nicht
mehr oder weniger , das bezeigt mein eygene hand undterschrifft, das den
also ist.

Johan Vrban Pitterhoífer manu propria.
Von judan Matyas empfange ich 30 fl.

Georg Riedl manu propria. Die 19. Marti 1759. anno.

Sopron megyei levéltár, Aeta iuridica, Riedl családnévnél Tomi 3-tii nr. 9. jelzésű
iratcsomóban.

Igen kuszált eredeti írás papiroson.

140.

1759. január 18. - február 1. Pozsony. Pozsony megye közönsége tudo-
másul veszi és kihirdeti Leidersdorfer Mendl zsidónak adott kir. kiváLt-

ságlevelet.
Gróf Pálffy Pál KáTOly, mint Leidersdorfer Mendl zsidó földes ura, ha-

sonlóképpen cselekszik.

Anno 1759. die 18-a mens is Januarii sub generali inclyti comitatus
Posoniensis congregatione in libera regiaque civitate Posoniensi cele-
brata praesentes benignae suae majestatis caesareo-regiae apostolieae
privilegiales literae introserto judaeo Mendl Leiderstorff clementer
elargitae lectae et publicatae sunt.

Signatum per Joannem Bacsák inclyti comitatus Posoniensis ordi-
narius notarius manu propria.
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Praesentes benignas majestatis suae sacratissimae protectionales
prívilegíales liter as pro parte et ad instantiam introserti [udaei Mendl
Leiderstorffer ernanatas et per eundem mihi suo modo praesentatas in
omnibus suis punctis et clausulis ex homagiali obligatione mea humil-
lime accepto salvis, uti praemissum est, juribus meis dominalibus. Da-
tum Posonii, die 1-a mensis Februarii 1759.

comes Paulus Carolus Palffy manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 251.
Egykorú egyszerű másolat.
Leidersdorfer Mendel zsidónak ezt a kiváltságlevelét már leközöltük a MZSO.

XIII. 505. sorszáma alatt.

141.

1759. február 2. Pozsony. Gróf Pálffy Pál Károly, mint Pozsonyváralju
földesura, Leidersdorfer Mendl zsidónak adott kir. kiváltságlevél alap-
ján megengedi, hogy egyéb kereskedése mellett a szűcsipart úgy űzheti,

mint a keresztény szűcsök.

Posteaquam benignas majestatis suae sacratissimae judaeo Mendl
Leiderstorff clemen ter elargitas et per eundem nobis praesentatas pro-
tectionales privilegiales literas in omnibus suis punctis et clausulis hu-
millime acceptassemus, in conformitate proinde benigni hujus privilegii
eidem Mendl Leiderstorff et successoribus illius praesenti decreto nostr o
mediante gratiose indulgemus et admittimus, ut idem Mendl Leider-
storff et successores sui in plaga nostra hujate subarcensi, prout cum aliis
bonis mercantilibus, ita etiam ac in specie cum caeteris omnis generis ac
in memorato benigno privilegio expressatis materialibus ad instar pel-
lionum et cerdonum Christianorum praefatam nostram subarcensem in-
habitantium civium nostrorum liberum quaestum publice exercere,
eademque elaborare ac conficere possit et valeat, praescriptique sui sem-
per possint ac valeant. Signatum Posonii, die 2-a Februarii anno 1759.

comes Paulus Carolus Palffy manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. fali o 251-2.
Egykorú egyszerű másolat.

142.

1759. június 17 után. Parih. József soproni sörmester Lázár Simon zsidó-
val lószállításra kötött szerződése értelmében a tőle kapott 6.000 forinton

felül még 322 forint 18 krajcárt követeL

Anno 1757. den 14-ten Decembris bin ich endes unterschriebener
mit dem kayserlich-königlichen pferdt-liferanten juden Simon Lázár in
einen contract eíngegangen, vermög we1chen ich mich verobligiret 300
pferdt vor die k. k. husaren regimenter zu lieferen und zu stellen, auch
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nicht langer. als zweymahl 24 stundt von mir verpfleget werden sollen,
worauf ich alsogleich empfangen 6.000 fl.

Laut beyligenden attestatts tit. herrn oberkriegscommissary von
Stöhr abel' habe ich in alhiesigen casarmen schon den 3-ten January
1758.74 stuck beysammen gehabt, wovon erst den 5. February anni cur-
rentis dem löblichen Szecsényischen husaren regiment 5 stuck assentiret
und ubergeben worden.

Da sind mir vermög geschlossenen contracts die unkösten, nemli-
chen von 5. January bis 5. February utrobique inclusive auf 32 Hig tag:-
lich von jeden stuck samt dem stahlgeld 15 cr. zu bonificiren, macht
592 fl.

Hem VOI' 6 pferdt einen knecht, deren VOI' 74 stuck haben 12 seyn
müssen, jeder des tags 15 cr., ertraget auf 32 tag 96 fl.

Von 6. February bis 2. April verblieben mír in meiner verpflegung
69 stuck laut bemeldten attestatts, wovon von dern löblichen Barinayi-
schen regiment sind 12 stuck assentíret und abgegeben worden.

So sind mir abermahl laut contract von 6. February bis 2-ten April
auf 56 Hig taglich 15 cr. von jeden stuck samt dem stahlgeld zu bonifici-
ren 966 fl.

Latus 1.654 fl.
Auf benante zeit VOI' 69 stuck pferdt sind nöthig gewesen 11 knecht,

jeden des tags 15 cr. zusammen 154 fl.
Sind mir also unter verpflegung noch 57 stuck verblieben, wovon

abermahl an das vortitulirte löbliche regiment laut besagten attestats
assentiret worden 7 stuck pferdt den 4. April anni currentis.

Sind mir mehrmahlen auf 2 tag obberührter massen vermög ge-
schlossenen contracts die vorbesagt gewöhnliche unkosten zu bonifici-
ren mit 28 fl. 30 cr.

Dann sind auf 57 stuck pferdt nőthig gewesen 9 knecht, taglich [eder
15 cr. macht 4 fl. 30 cr.

Alsdann verblieben mir von 5. bis 28. April annoch unter meiner
verpflegung 50 stuck pferdt, von jeden 15 cr. auf 24 Hig die unkosten zu
ersetzen mit 300 fl.

Darzu waren nöthig 8 knecht á 15 CL, ertragt auf benante zeit 48 fl.
Laut öffters berührten attestatts sind assentiret worden 24 stuck,

vermög contract von jeden stuck 44 fl., macht 1.056 fl.
Laut quittung den 3. April 1758. bezahlte ich an gedachten juden in

baaren zurük 1325 fl.
Abermahl vermög quittung den 17. .Juny 1759. an denselben in baa-

ren 1.614 fl. 18 cr.
Latus 6.184 fl. 18 cr.

Endlichen sind mir alsogleich von empfangenen 6.000 fl. 150 fl. ab-
gezogen worden aus ursachen, weilen ich des Simon Lázár schwager von
ieden stuck pferdt 30 cr. als eine diseretion habe verabiolgen müssen.
Weilen abel' nur 24 stuck an die regimenter abgenohmen sind worden,
so bin ich nicht mehr schuldig dann 12 fl., der rest abel' kommet mir zu
ersetzen mit 138 fl.
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Summa meiner völligen ausgab 6.322 fl. 18 cr.
Neme nun die ausgab per 6.322 fl. 18 cr.
Dem empfang übersteiget mit 6.000 fl.
A(l)s ist mir ein raitt-rest zu refundiren per 322 fl. 18 cl\

Joseph Parth breymaister manu propria.

Sopron városi levéltár, Causae civiles fasc. 34. nr. 525. 119-21. jelzésű oldalakon.
Eredeti darab ívrétű papiroson, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom,

míg a másik oldalon F. C. P. betűkkel.

1759. március 4. Sopron megye pénztáránál e napon megejtett vizsgálat
szerint a bevétel 43.345 forintjából egyedül Leidersdorfer zsidónak 7 té-

telben 36.000 forintot fizettek ki.

Visitatio cassae.
Anno 1759 die 4. mensis Martii in libera regiaque civitate Sopro-

niensi instituta est cassae inclyti comitatus visitatio et reperta est in statu
subsequente.

Influxerunt usque 3. Martii inclusive ad militarem, ut sub A. fl.
34.533 den. 341/2•

In gratiosis executionalibus fl. 552 den. 50.
Per dominum Stephanits in depurationem restantiárum ex ratioti-

nio particaluris perceptoratus emensarum soluti sunt fl. 182.
Pro avena para to soluta percepti sunt fl. 7941 den. 55.
Dominus Bolla deposuit parato ex restantiis suis fl. 136.

Summa fl. 43.345 den. 39112.

Erogatio.

Teste computu finali 1-a Decembris solu ti assignatario haebreo fl.
6.000.

7-a ejusdem eidem haebreo fl. 3.000.
Perhibentibus sub congregatione diei 12. Februarii exhibitis 27.

Septembris fl. 4.000.
19. Januarii eidem fl. 6.000.
2. Februarii eidem fl. 10.000.

16. Februarii eidem fl. 4.000.
26. Februarii eidem fl. 3.000.

Hae constituunt fl. 36.000.

Sopron megyei levéltár, 1759-1760. évi közgyűlési jegyzőkönyv 81.
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144.

1759. június 17. Sopron. Lázár Simon zsidó nyugtája 1614 forint 18 kraj-
cárról, amelyet Parth József soproni sőrmestertől készpénzben felvett

addigra is, amíg a perük befejezést nyer.

Interims quittung

per eintausend sechshundertvierzehen gulden 18 cr., die ich endes unter-
schriebener auf die 6000 fl. bis zur austrag der sach a cont o empfangen
habe. Signetum Oedenburg, den 17. Juny 1759.

Id est 1614 fl. 18 cr.
héber aláírás

Sopron városi levéltár, Causae elviles fasc. 34. nr. 525. - 122. oldalszám alatt.
Eredeti papiroson, a héber aláírás mellé vörös viaszba nyomott nyolcszögletű

sérült gyűrűspecséttel.

145.

1759. július 9. előtt. Wienner Lőbl pozsonyváraljai zsidó szűcs azt kéri a
rn. kir. helytartótanácstól, hogy a még 1750. febr. 25-én elnyert engedély
alapján szűcsmesterséqét szabadon űzhesse és a nyitott üzlethelyisége

miatt is a pozsonyváraljai szűcscéh őt ne zavarhassa.

Excelsum consilium locumtenentiale regium!
Domini domini gratiosissimi!

Ratione publici boni dignabatur excelsum consilium locumtenentiale
regium anno adhuc 1750. die 25. Februarii mediante repraesentatorio suo
intimato gratiose disponere, ut mihi ulterius quoque pellium et rerum
pellicearum distractio seu all in grosso sive etiam ala minuta libere admit-
tatur ac una simul et id ordinare, ne a vestium et aliarum manufacturarum
speciem opificii prae se ferentium divenditione tempore nundinarum
omnibus alioquin communium quoquo modo amplius arcear. Eo tamen
non obstante denuo per cehae pellionum magistros subarcenses in distrac-
tione mea pellium, rerumque pellicearum impedior, taliterque subsumor
excelsum consilium locumtenentionale regium in intimatis suis gratiosis
respectu hujusce negotii mei anno 1751-0 die 21-a May ac alío anno eodem
1751. die 2. mensis Decembris ad inclytum comitatum Posoniensem trans-
missis ita disposuisse, quasi vero quae stus meus pelliceus tantum ad nun-
dinas publicas omnibus alioquin communnes restrictus haberetur.

Cum aut em leges art. quippe 79. 1681. et 29. 1741. ac aliae quaestum
liberum in regno ratione publici boni admittant ac excels um consilium
locumtenentiale regium intuitu nobilitatis contra scrinarios et cerdones
Posonienses liberum quaestum resolvisset, sed et ante me pellio Kuntze
liberum quaestum aperto fornice habuisset, imo fornix pro facilitanda
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extraneis ignotis venditione cuilibet quaestori admitti deberet fornixque
meus nec privilegiis praejudicaret. nec contra usum militaret, qui enim
habet facultatem libere quaestum exercendi, eundem seu in fornice seu
in domo exercere potest.

Humillime proinde ad excelsum consilium locumtenentiale regium
confugiens insto et exoro, dignetur excelsum consilium locumtenentiale
regium me contra impetitionem cehae pellionum magistrorum subarcen-
sium gratiose protegere ac una simul magistratui inclyti comitatus Po-
soniensis gratiose demandare, ut idem me medio dominii subarcensis in
pristino usu secundum admissam quippe anno 1750. die 25. Februarii
quaestus liberi exercendi facultatem conservet et nec admittat, ut iidem
dicti caehalistae subarcenses me propter erectum fornicem in futurum
turbent. Pro qua gratia emoriar.

Excelsi consilii locumtenentialis regii humillimus subjectissimus
judaeus Löwl Wiener pellio subarcensis.

Kívül: Ad excelsum consilium locumtenentiale regium, dominos do-
minos gratiosissimos humillima supplicatio praesentata per Christopho-
rum Torkos juniorem introserti judaei Lewl Vienner pellionis subarcensis.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 244-5.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: vadászkürt, míg a másik

oldalon: F. A. R. betűkkel, előlapon pedig e feljegyzéssel : praesentata 9. Julii 1759.,
eadem relata.

146.

1759. július 9. A m. kir. hely tartó tanács meghagyja Pozsony megyének,
hogy Wienner Löbl pozsonyváraljai zsidó szűcs panasza tárgyában hall-

gassa meg a szűcscéhet és azután tegyen erről jelentést.

Comitatui Posoniensi,
Hicce adnexa judaei Löwl Viener pellionis subarcensis instantia ube-

rius edocebit, qualiter consilio huic locumtenentiali regio queratur in eo,
quod idem per eaeham pellionum subarcensium in distract.ione mercium
pellicearum tempore etiam nundinarum arceatur.

Pen es cujus communicationem praetitulatis dominationibus vestris
hisce intimari, quatenus super praeadnexa querirnonia auditis praevie
eatenus audierrdis circumstantialem consilio huic regio locumtenentiali
submittere novérint informationem eaedem praetitulatae dominationes
vestrae. Datum ex consilio die 9-a Julii 1759.

Fabiankovich manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 246-246/a.
Fogalmazvány.
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147.

1759. augusztus 21. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács a tatai pokróckészí-
tők panaszára, hogy a görög és a zsidó kereskedők az 1744-ben kiadott
tilalom ellenére összevásárolják a magyar gyapjút és azt főleg Lengyel-
orszáaba szállítják, miáltal első kézből nem is lehet gyapjút venni, hanem
csak tőlük d1'ága áron, megismételve a korábbi tilalmat felszólítja Sopron

megyét, hogya káros elővételt akadályozza meg.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Incolae Tatenses in comitatu Comaromiensi degentes, fullonariae
artis magistri, coram consilio hoc locumtenentiali regio suppliciter expo-
suerunt, qualiter post factam abhinc in anno 1744. lanae Hungarieae arti
suae fullonariae sive naceae potissimum deservientis praeemptionis in-
terdictionem ab aliquot proxime retroactis annis salutaris haec dispositio
per quaestores Graecos et Judaeos in talem abusum devenerit, ut a prima
manu prorsus nihil, verum ab ipsis praeemptoribus Graecis et Judaeis
potissimum in Poloniam ac in remotiores etiam nefors ditiones evehenti-
bus talismodi lanam dupla precio comparare debeant ac saepe nec taliter
obtineant. Horumque avara quaestuosa industria factum esse, ut plurimi
artis hujus magistri ad incitas redacti atque insufficientes effecti sint.
Interim et contribuens plebs solo hoc panno utens non parum exinanitur,
dum ob tam iniquum lanae preci um ipsa quoque pannum hunc carius
comparare cogitur.

Cum autem ex ratione publici admitti non possit, ut per privatos
quaestores lana Hungarica cum damno opificum et contribuentium panno
fullonico utentium praematur vel plane in exteras provincias ita evehatur,
ut ex hinc nociva caritas in publicum redundet.

Ideo reflexe ad intimatum in anno 1744. abhinc expeditum praetitu-
latis dominationibus vestris hisce intimat consilium hoc locumtenentiale
regium, quatenus pro authoritate sua magistratuali de lege sibi attributa,
in quantum proventibus dominalibus non praejudicaretur, ejusmodi pub-
lico nocivas praeemptiones antevertere et in excedentes animadvertere
noverint. Datum ex consilio regio locumtenentiali Hungarico Posonii, die
vigesima prima Augusti anno millesimo septingentesimo quinquagesimo
nono celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi:
comes Josephus Kegleuich manu propria.
Joannes Hlavách manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, toti denique universitati domi-
norum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sop-
roniensis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.
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Sopron megyeí levéltár, 1759. évi közgyúlési iratok szeptember havi csomójában.
lvrétü papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon pedig arabeszk, zárlatán födött kir. titkos pecséttel, ahol ez a feljegyzés olvas-
ható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarico, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó
sarokban: collationata, kívül viszont a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi
megjegyzések találhatók.

Sopron megye közgyűlése szept. ll-i ülésében foglalkozott ezzel a
rendelettel és ezt a határozatot hozta: quod per currentales publicabitur,
ut in tales praeemptores seria sit vigilantia et si compertum fuerit, quod
ex regno evehere velint aut exassuoso pretio vendiderint, tales in aesti-
matione rei venditie punientur.

148.

1759. szeptember 5. Somorja. Grá; Pálffy Károly Pál úriszéke Mihály
zsidó szabónak ipara űzését a zsidók számára, mivel urasági védelem alatt
él, megengedi, a pozsonyváraljai szabócéhet pedig arra utasítja, hogy amit
tőle elkoboztak, azt adják vissza és a jövőben 12 forint büntetés terhe mel-

lett minden önkényes eljárástól tartózkodjanak.

Anno 1759. die 5-ta Septembris in oppido Samariae inclyto comitatui
Posoniensi et insulae Csalloköz adjacente sub praesidio spectabilis ac ge-
nerosi domini Sigismundi Szüllő, excellentissimi ac illustrissimi domini
comitis Caroli Pauli Pálffy ab Erdöd etc. (tit.) universorum bonorum ple-
nipotentiarii, praesentibus perillustribus ac generosis domin is Andrea
Liptay praeattacti comitatus supremo judlee nobilium, Andrea Kecskéd
dominii fiscale et Michaele Krisán praelibati comitatus jurato assessore
celebrata est sedes dominalis, qua occasione in causa cehae magistrorum
sartorum subarcensium, ut A., contra Michaelem sartorem. ut 1.

Deliberatum est.

Ex privilegiorum per magistros sartores productorum puncto 8-vo pa-
tet quidem, quod illis, qui cehae non sunt incorporati, laborem sartorum
perfreere licere non deberet. Cum nihilominus judaeus I. authoritate do-
minali, articulo etiam 79. 1715-ti et 117. 74. 1723. admissa ad fundum
subarcensem sub protectionem dominalem cum facultate artem sartorum
pure pro judaeis exercendi receptus esset, eundem I. ita, prout alios, qui
nec in ceham, nec protectionem dominalem recepti sunt, considerari non
posse. Et quamvis sartores A. ad priores resolutiones et decisiones sedis
dominalis tempore excellentissimi condam comitis Joannis Pálffy inter-
ventas provocarent, cum nihilominus eaedem resolutiones et decisiones
saltem circa modalitatem subsistentiae judaici sartoris emanassent, non
vero ad eassandum sartorem judaicum tenderent ac eaedem resolutiones
modernum dominum terrestrem non ligarent, sed et juxta consvetudines
judaeorum illis ex lana et certis materiis vestes apud Christianum sarto-
rem conficere haud liceret, adoeque si etiam pars I. a labore tali perfi-

222



ciendo arceretur, emolumentum exinde non parti bus A, sed aliis extra-
neis judaeis sartoribus in aliis locis degentibus, quo judaei subarcenses
pro labore perficiendo diverterent, accresceret. Hinc praemissis ex ratio-
nibus ac ideo etiam, quod jam per prius judaeus Wolff Gerstei opificium
sartoris cum consensu cehalium exercuerit ac subinde tres etiam sodales
cum una tyrone intertenuerit, quod ipsum ex testimonio sub nro 1-0
patet, consequenter usus jam etiam judaici sartoris praeextiterit, his
accederet, quod post inductam tollerantialem judaeis ex resolutione regía
facultas opificiis et quaestu fruendi accesserit, partem 1. igitur in confor-
mitate resolutionis dominalis 5-ta Decembris anno 1757. emanatae in sua
opificio stabiliri. Quoad res et labores vero mechanicos per partes A. con-
trabandatos et sedi dominali resignatos, talibus rebus suis dominis restí-
tutis adin veni ri. Quod siquidem partes A contra articulum suum cehalem
8-um, contra item praecedentes decisiones sedis dominalis sine assistentia
officialis dominalis aut judicii subarcensis propria authari ta te tales res
contrabandare praesumpsissent et alioquin legitimi domini rerum illa-
rum, ideo, quod lis inter sartores intercedat, rebus suis privari nequirent.
Hinc partibus A nec praetensam quottam ex rebus contrabandatis, neque
mulctam respectu partis 1. adjudicari posse. Et siquidem pluribus vicibus
magistri A sub praetextu privilegiorum suorum tales res et manufactu-
ras occupando rixis, verberationibus et plurimis dissidiis ansam dedissent
ac taliter dominium etiam celebrandis sedibus dominalibus, aliisque
incommoditatibus onerassent, ulterius etiam partibus A. serio impani, ut
imposterum ab omnibus inviolationibus domuum et via facti praesumen-
dis occupationibus sub 12 fl. supersedeant, verum si et in quantum privi-
legiis suis praejudicatum esse supponerent, eatenus vel officialis domi-
nalis vel judicii subarcensis assistentiam implorent. In reliquo privilegia
partium A respectu cehae non incorporatorum et sub protectionem domi-
nalem non receptorum in sua valore relinquenda, imo juxta punctum
8-vum, uti attactum est, respectu non incorporatorum et sub protec-
tionem non receptorum modalitate praemissa effectuandi decerni.

Per Andream Kecskés dominii fiscalem.

O. L. C.-29. Lad. A. Iasc, 22. íolio 7-8.
Egykorú egyszerű másolat.

149.

1759. november 6. előtt. A pozsonyváraljai szűcscéh a földesúri bizottság
előtt tagadja, hogy Wienner Löbl zsidó szűcsöt a nyilvános vásárok alkal-
mával iparának űzésébere egyszer is megakadályozta volna, ellenben nyil-
vános vásárokon kívül eső ipara űzését és nyílt bolt tartását neki már ki-
váltságaik alapján nem engedhetik meg és nem tűrhetik, hogy zsidó létére

több szabadságot élvezzen, mint a keresztény iparosok.

Inclyta commissio !

In corformitate gratiosi ad judaei subarcensis Lövl Viener contra nos
datam instantiam ad inclytum comitatum Posoniensem emanati excelsi
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consilii locumtenentialis regii intímati per nos fato inclyto comitatui
desuper datam replicam idem judaeus inclytae sedi dominali rursus res-
ponsum porrigendo ad idem sequentibus humillime reponimus. Advertere
dignabitur inclyta commissio, altioresque etiam instantiae judaeum
Vienner excelso consilio conquestum esse, quod per nos occasione publi-
carum nundinarum in distractione rerum pellicearum turbetur ac desu-
per altefati excelsi consilii intimatum de dato 9-nae Julií 1759. intervenit
haec formalia in se continens: quod siquidem judaeus Vienner quereletur
in eo, quod idem per caeham pellionum subarcensium in districtione mer-
cium pellicearum tempore nundinarum arceatur.lnclytus comitatus super
querimonia hac praevie auditie audiendis excelso consilio information em
submittat, Hinc communicato nobis cum hocce gratioso excelsi consilii
intimato probarn expetiimus a saepefato judaeo, quatenus expositionem
instantiae suae legitimaret, remonstraretque se in distractione mercium
occasione nundinarum per nos vel semel turbatum exstitisse. Sed prout
hoc nunqam probare valebit, ita etiam probam han c penitus effugeret, ut
adeo clare eveniat, quod excelso consilio nos false defferre praesumpserit,
quod transmissa hacce humillima una cum priori repraesentationibus
nostris inclytus comitatus ac medio hujus excelsum consilium uberius
informari dignabuntur, quid de instantia judaei sentiendum et uter lega-
lern querulandi ansam habeat. Ac ubi modo in replica inclytae sedi domi-
nali porrecta de turbationis hujus proba.quam ultro quoque expeteremus,
altum sileret, alios coloratos assummit praetextus ac nescitur quo jure,
quibus ve sub titulis licentiam aperto fornice, extra nundinas mercaturam
et quaestum rerum et manufacturarum pellicearum sibi vendicare cona-
tur atque pro stabilimento hujus tri a membra assummeret: l-mo quod
assumptus per nos privilegialis cehalis articulus 32. Christianos solum et
non judaeos, qui uni ce ex jure dominali protection em haberent et a eaehis
exempti essent, feriret. Dein quod usus in plaga subarcensi hoc in passu
privilegiis nostris centrarius viguerit. Ac postremo, quod articulus 79.
1715. privilegia in eo solum salvaret. si aliquid ultra leges regni, ultra
conservationem praerogativae nobilitaris et ultra jura dominalia marieret.
Licet vero prius, quam in conformitate gratiosi intimati id, quod per nos
in distractione mercium occasione nundinarum arceatur, probaverit, ne
gry (sic!) respondere teneremur, tamen ne longius negotium hoc cum
taedio protrahatur, humillimo erga excelsum consilium, inclytum comita-
tum ac sedem dominalem respectu seriatim, etquidem l-mum mebrum
assummendo, quod privilegialis articulus caehalis non judaeos, sed solum
Christianos ligaret, nimis jejunum foret argumentum. Quod namque ex
jure dominali protectionem habeant, verum est. Quod vero a eaehis ex-
empti sint et id in tantum verúrn est, quod leges judaeos a concivilitato
Christiana arcerent, sed ideo non fluere consequentiam eos tali modo
exemptos esse a caehis, quod privilegiis cehalibus libere contravenire,
opificia pro libitu in praejudicium ceharum exercere, mercesque opifi-
cum, manufacturasque distrahere iisdem aequaliter liceat, tali namque
ratione Christianis multum praepollerent authoritate, praejudieia enor-
mia civibus onera supportantibus enascerentur, privilegiorum virtus et
finis, qui in anima rerum, bono quippe et recto ordine, augmentoque ci-
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viurn, qui rempublicam constituerent, consisteret, exspirare ac uno verbo
vinculum societatis humanae rumpi ac cives interi re deberent. Et pro tot,
tantorumque malorum aversione in societate humana civitatibus quippe
ac oppidis, collegia opificum privilegiis regiis donata pro majori subsis-
tentia civium, aerariique regii augmento existerent, cumque finis sine
mediis obtineri nequiret, certe contubernia opificum subsistere haud
valerent, nisi talibus praesertim judaeis eaehae non incorporatis, nec
civium numero insertis, opificii illius exercitium, mercantiaque interdi-
ceretur, inhiberenturque. Si itaque nec privilegium sensu Tituli 8-vi
Partis 2-dae lege publica ali ter, quam si expressa ejus ibi fieret menti o,
abrogari quiret, sed nec privilegiorum collator, summus, quippe terrae
princeps vigore alterius Tit. 12. Partis 2-dae privilegium simpliciter sine
rationabilibus causis exprimendis revocare valeret, tale illuc usque
semper illi contubernio contra omnes illius civitatis, oppidi vel loci inha-
bitatores et incolas, qualescunque ii tandem fuerint, indiscriminatim
patrocinaretur. Cumque privilegium virtutem et efficaciam legis habeat,
privilegialis vero nuper allegatus, hicque rursus sub A. productus articu-
lus 32. generaliter absque ulla distinctione sonaret: ut nullus hospitum et
inhabitatorum cum pellibus et quibusvis opere nostrae manuariae rnerci-
bus cujuscunque generis extra nundinas liberas et generales in fundo sub-
arcensi mercantiam exercere possit et ubi lex non distingveret, nec judaeo
distingvere liceret, non solum Christianos, sed etiam judaeos compre-
hendi manifestum est. Quod ii namque taxam tolerantialem solvant et
ideo, ut judaeus Vienner adstrueret, ab omnibus jurisdictionibus exempti
essent et circulari mandato facultatem omnibus quaestorum praerograti-
vis, mechanicorumque utendi attributam haberent, narrative inducitur,
sed non producitur, Taxa haec tolerantialis iis imposita est respectu be-
nignae suae majestatis sacratissimae concessionis super licita eorundem
in Hungaria permansione. Et posito, non concesso talem facultatem in
illo mandato comprehensam haberent, non tam illimitato laxo sensu
summi valere, ut etiam in illis locis, ibi privilegiatae eaehae existerent,
mercantiarum, opificiorumque exercitium liberum judaeis admitteretur,
quia sua majestas nequaquam privilegiis aliorum praejudicare. sed illa
potius omnimode sarta, tectaque conservare vult, indigitante id ipsum
clausura Iiteris privilegialibus inseri solita: salvo jure alieno. Denique nec
exemplum cerdonum respectu cutium quaestum nobili bus liber um per
excelsum consilium admissum adducere quicquam juvat, nobiles namque
cutes ad civita tes invehere, distrahereque possunt etiam lege regni per-
mittente, sed nec nobilibus, nisi cives insimul fuerint, in civitate fornicem
servare, cum cutibusque mercantiam exercere liceret. Ergo hoc exem-
plum potius contra judaeum Vienner pugnaret, quippe judaeus non esset
nobilis et quod plus, ubi nec nobili jure civitatis non donato fornicem ser-
vare liceret apertum, quo jure ergo judaeus concivilitatis incapax servare
praesummeret.

Secundum judaei Vienner argumentum foret, quod in plaga sub-
arcensi talis fuerit usus, ut eaehae non incorporati peraeque in fornice
suas merces vendiderint, adducitque 1-0 exemplum alicujus Kuneze, dein
vero proprium. Quod pellionem Kuneze attinet, verum est eundem ser-
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vasse fornicem apertum, sed quid hoc ad judaeum Vienner? Kuncze fuit
civis et eaehae nostrae, ut sub B. extractu quippe prothocollari videre
esset, incorporatus, adeoque libere fornicern servarc potuit, sed judaeus
nec civis, nec eaehae incorporatus est. Denique perperarn ac potius contra
se infert judaeus, quod erga depositionem 80 florenorum et duorum aure-
orum anno 1749. liberum quaestum sponte eidem cessissemus, Sed
qualiter haec cerresponderit cum priori bus, ubi pro mercantiae et quae-
sturae judaeis ex ratione taxae tolerantialis facta libertate multis dis-
putasset, hic vero ipse recognoscit se mercium distrahendarum faculta-
tem ex nostro induitu erga depositionem pactatae summae obtinuisse. Si
haec combinata fuerint vel ex hinc tota prior judaei argumentationum
moles se ipso ruet. Verum quidem est, quod pro quinque annis ei indultum
dederimus etiam extra nundinas generales pelliceas merces distrahendas,
ast et hoc fecimus hortatu saltem excellentissimí felicis recordationis do-
mini comitis palatini Joannis Pálffy et [udaeus hoc non probabit, quod
facultatem hane eidem in perpetuum cessissemus. Pateret namque ex
deliberatione inclytae sedis dominalis sub C. nos cum judaeo Vienner ad
5 annos pactasse, qui pridem exspirarunt ac dum alter judaeus Lebl Judas
exemplum hoc allegare ac sibi etiam licentiam merces pelliceas distra-
hendi vendicare voluisset, is authoritate dominali anno 1752. die 12. .Iunii
ideo ex fundo subarcensí quoque sub paena instantaneae incarcerationis.
si diutius permanserit, amandatus extitit. Ut adeo et per haec usus privile-
giorum nostrorum cornprobarctur, judneusque nec minimum objicere
amplius valeret.

Tertium judaeus argumentum depromere vult ex articulo 79. 1715.
inferendo, quod hic articulus privilegia regia in eo dumtaxat salv et, si
aliquid ultra leges regni, ultra conservationem praerogativae nobilitaris
et ultra jura dominalia reliquum marieret et hac de causa articulus 117.
1723. omnis generis moechanicos in regnum vocandos praeclperet. Sed
haec exotica judaei articuli 79. interpretatio legibus prorsus ignota est et
si staret, prorsus nec esset opus privilegii, sed quisque habito indultu do-
minali posset opificium qualecunque exercere, sed nec judaeo objecta
caristia quidpiam opítulatur, judaei enim non ut viliori pretio mcrces pel-
liceas darent, sed potius luridiores distraherent. Denique nec inhibitio
judaeorum a distractione rerum et manufacturarum pellicearum extra
nundinas anniversarias caristiam Iaceret, tum ex praemissis, tum etiam
quod ad antevertendam caristiam articulo 71. 1659. provisum haberetur.
juxta articulum 79. 1715. et 10. 1729. vero excessus moechanicorum tolli
et corrigi deberent ac ideo per judaeos caehalibus privilegiis praejudicari
nequire, sed excessibus sublatis privilegia in salvo relinquenda idem arti-
culus 79. praeclperet. Similem considerationem adductus ab adverso 117.
1723. faceret. praecipit namque, ut omnis generis maehanici, ergo non
judaei, in regnum vocentur, qui per varias externas et regno adhuc igno-
tas manufacturas commereium prornoverent, sed quid hoc ad judaeum?
Pellionum in regno hoc defectus adhuc nullus fuit. judnous vero manufac-
turas regno ignotas nullas mereatur aut facit.

Et his omnibus taliter eversis, si benigna suae majestatis mandata
gratiosa excel si consilii intimata hic sub D. copialiter adnexa, si denique
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in conformitate horum excellentissimi domini comitis Caroli Pálffy reso-
lutiones, quarum duae praecipue hic sub E. producuntur, expensa fuerint,
ad oculum prodibit, judaeorum mercantiam cum rebus et manufacturis
solum ad nundinas anniversarias restrictum haberi, ultimumque hoc
anno ad instantiam ejusdem judaei emanatum gratiosum intimatum eo
restrictive sonare, ergo nihil super est, quam ut judex sui in nundinis
factam turbationem pro bet, in reliquo vero in praejudicium nostrum
summum extra nundinas aperti fornices cassentur. Et fine hoc etiam hu-
millime instamus, qua ten us inclyta commissio nos penes privilegia
nostra manutenere. haneque replicam nostrarn in originali inclyto comi-
tatui, huj us excelso consilio cum favorabili opinione transmittere digna-
retur. Pro qua gratia emorirnur.

Inclvtae commissioni humillimi servi:
. caeha magistrorum pellionum subarcensium.

O. L. C.-29. Lad. A. Iasc, 1-21. folio 253--5.
Egyszerű egykorú másolat.

150.

1759. november 6. előtt. Leulersdorjer Mendl zsidó a földesúri bizottság-
hoz benyújtott beadványában azt kéri, hogy kir. kiváltságlevele birto-
kában szűcsipamit minden megszorítás nélkül foly tat hassa és ebben a kér-
désben kedvező felterjesztésüket reméli úgy a megyéhez, mint a m. kir.

helijtartótaruicshoz,

Inclita comissio dominalis !

Ex instantia magistrorum pellionum cehae subarcensis Posoniensis
intelligo, quod iidem occasione controversiae inter eosdem et judaeum
Simon Lébl Viener obvertentis meum privilegium per suam majestatem
regnantem mihi clementer concessum et hic sub nro 1-0 annexum in
quaestionem sumere intendant ex illo fundamento, quasi vero privile-
gium hoc meum propter eorundem articulos cehales et articulum 79. 1715.
subsistere nequiret, quodve in privilegio meo contineatur c1ausula: salv o
jure regni, magistratum et articulorum cehalium. Quantum attinet arti-
culos cehales, illi privilegio meo nullum impedimentum ponunt, quia de
dictamine Tit. 7. Partis 2-ae terrae princeps de pleni tudine potestatis
suae contra jus etiam commune, tanto magis ergo contra articulos cehales
privilegium, elargiri potest, quomodo ergo pelliones magi stri privilegium,
quod ex ratione promotionis publici boni mihi concessum est, in quaes-
tionem summe re possent. Articulus 79. 1715-ti potius meum privilegium
secundat, ille enim praescribit, ut omnis generis mechanici in regnum
inducantur, id ipsum etiam innuit articulus 117. 1723., ergo privilegium
hoc legibus regni non repugnat, sed nec c1ausula salvo jure regni, legiti-
morum magistratuum et articulorum cehalium vel minimum praesidii
tribuit magistris pellionibus, nam jus regni salvatum est per articulum 74.
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1723. et 10. 1729., virtute quorum regnum suam majestatem sacratissi-
mam implorat, ut excessus mechanicorum aboleantur et eorundem arti-
culi cehales pro casu exigentiae etiam cassentur. Jus magistratus et
domini terrestris aeque salvatum sit, nam dominus terrestris docente pro-
ducto sub nro 2-do, prout privilegium meum innuit, me sub jurísdic-
tionem et protectionem suam recepit. Articuli cehales dernum aeque in
salvo manent, quia illi jus domini terrestris aliunde non possunt limitare
et non nisi ipsorum cehae incorporatos tangunt, cum quibus ego nullam
connexionem, neque incorporationem pretendo. Et siquidem juxta prae-
citatos articulos 74. 1723. et 10. 1729. cassatio articulorum cehaliam ab
arbitrio suae majestatis penderet, taliterque jus articulorum cehalium
praetensum ante adhuc emanationem mei privilegii evanuisset, supponi
non potest, quod privilegium meum illi juri, quod jam evanuit, aliquod
praejudicium inferat. His accederet, quod in fundo subarcensi usus quo ad
quaestum mercium hirsutarum per tales, qui cehae cerdonum et pellio-
num non sunt incorporati, penes resolutiones dominales exercendus, eo
magis etiam penes privilegia regia continuandus jam invaluerit et prae-
valuerit. Cum autem usus tollat legem, tanto magis etiam privilegia
cehalia tollit.

Pro inde, siquidem magistri pelliones apud inclytum comitatum insti-
tissent, ut in hoc negotio repraesentatio excelso consilio locumtenentiali
submittatur, inclytus comitatus vero ab inclyto dominio informationem
juxta determinationem in generali congregatio ne factam praestolaretur,
inclytae comissioni humillime supplico, dignetur hane meam declara-
tionem medio inclyti comitatus cum favorabili sua opinione pro manuten-
tione etiam jurium dominalium excelso consilio regio locumtenentiali
repraesentare et pro qua gratia emorior.

Inclytae comissionis humillimus et indignus servus:
Mendl Lajderstorffer judaeus protectionalis subarcensis.

o. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 249.
Egykorú egyszerű másolat.

151.

1759. november 6. előtt. A pozsonyváraljai szűcscéh. a földesúri bizottság
előtt Leidersdorfer Mendl zsidó okoskodásait pontról pontra igyekszik
megcáfolni és bebizonyítani, hogyaszűcscéh kiváltsága továbbra is sér-
tetlen erővel bír és így a zsidó a szűcsipart csak a céhlevél megszabta kor-

látok között űzheti.

Inc1yta comissio etc.
Judaeus Lajderstorffer repraesentationem nostram inclyto comitatui

contra judaeum Levl Viener datum etiam se ferire advertendo, eatenus-
que instantiam inclytae commissioni porrigendo, eaque nobiscum com-
municata sequentibus demisse replicamus. Lajderstorffer principaliter
allegat benignum majestatis sacratissimae privilegium sibi concessum,
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dicitque 1-0 quod princeps privilegium etiam contra commune jus, quanto
magis ergo contra articulos cehales elargiri possit, 2-o articulum 79. 1715.
judaei pri vilegium secundare ac alium articulum 117. 1723. omnis generis
opifices in regnum inducendos praecipere, 3-o clausulam salvo jure regni
legitimorum magistratuum et articulorum cehalium privilegio judaei
insertam nil officere, eo quod haec omnia salvata sint, 4-to quod cassatío
articulorum cehalium ab arbitrio suae majestatis penderet, taliterque jus
articulorum cehalium ante emanationem privilegii Lajderstorffiani eva-
nuerit, ususque contrarius inductus vigeat, usus vero tollat legem, quanto
magis privilegium. His itaque rationibus utendo contra nos in ordine:

Ad I-murn et 3-um nempe, quod princeps etiam contra commune jus
privilegium plenariae potestatis concerdere possit et quod in clausula pri-
vilegiali salvo jure regni etc. omnia salvata sint, ver um quidem esse ex
Tit. 7. Partis 2-dae principem saepe contra jus commune privilegium
elargiri posse, sed nos hic privilegium suae majestatis an illud praeter vel
contra jus sit, altiori quippe foro competens, investigare nolumus, suffi-
cere consequentiam per judaeum adductam, quod si contra legem com-
munem, ergo tanto magis contra cehales privilegiales articulos principem
privilegium dare posse, hic nil facere, a posse enim adesse non valet argu-
mentatio. Si vero privilegium suum contra nostros articulos privilegiales
sonare asserit, probet 1-0 hosce articulos nostros per posterius judaei pri-
vilegium cassatos aut iis derogatum exstitisse. Hoc vero privilegio suo non
probat, quia 2-do tunc derogat posterius privilegium priori, ubi sensu Tit.
12. Partis 2-dae utrumque ad unam eandemque communitatem refertur,
hic vero prius privilegium nobis, quaestíonatum vero judaeo collatum est,
adeoque dato non concesso in privilegio judaei cassatio vel derogatio
nostri Leopoldini inserta esset, tamen ipso jure nullum foret, quia non ad
unam, eandemque communitatem vel personam emanasset et aliunde nec
mentio nostri in judaico eatenus haberet. 3-o omnis privilegii intrinsecus
valor metiretur ex principis authoritate, ut juste et legi time procedat, hoc
est, si juxta Tit. 9. et 12. Partis 2-ae non vergit in alterius damnum et
praejudicium. Si enim in praejudicium aliorum vergeret, juxta Tit. ll-um
illegitimum ac viribus prorsus cariturum evaderet, juxta allatum vero
Tit. 12. non est verosimile principem concedentem jus alterius praesens
vel futurum velle laedere. Hincque 4-to sua majestas sacratissima in pri-
vilegio hoc Lajderstorffero 'quaestum mercium et manufacturarum pelli-
cearum quidem admisit, sed non ubique, verum in illis locis, ubi cehae
privilegiatae non forent. Id namque indigitare clausulam privilegio inser-
tam: salvis benujnis cehalibus opificum privilegiis. Adeoque 5-to ubi nos
articulum privilegialem 32. in hac verba: ut nullus hospitum et inhabita-
torum ... cum pellibus ac quibusvis operae nostrae manuariae mercibus
cujuscunque generis extra nuruiiruis liberas et generales in [uruio suö-
arcensi mercantiam exercere possit, sonantem pro nobis haberemus, nec
judaeus Lajderstorffer privilegium illimitatum eo, ut etiam in plaga sub-
arcensi fornícem apertum servare ac in manifestum praejudicium
nostrum mercantiamque continuo cum pelliceis manufacturis et rebus
exercere ei liceat, extendere valeret. Hinc ergo ubi se sufficienter priví-
legio tueri nequiret, recurrit judaeus Lajderstorfer ad articulos 79. 1715.
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ac 117. 1723., sed nec in his quidquam praesidii inveniret, quia hae leges
de excessibus inibi specificatis sonarent, non autem id, ad quod leges has
judaeus trahere conaretur ac si propter excessus liberum foret, cuique
judaeorum semet in opificium et mercantiam manufacturarum immittere
innuerent, sed potius excessus mechanicorum corrigendos et Us correctis
cehas in privilegiis suis stabiliendas praeciperent. Adeoque non videri
rationem, sed et censuram legis mereri judaeum, quod tantopere excessus
nobis exaggeraret, ubi nec unum comprobare quiret et posito non con-
cesso aliquis excessus intervenisset, judaeus non est constitutus pro cen-
sore, sed vigore praecitatarum legum excessus tales, ubi rernonstrati
fuerint, corrigi et cehalistae penes privilegia sua ultro manutenéri debe-
rent. Posterior vero 117. articulus de extraneis mechanicis in regnum fine
promotionis commerciorum inducendis huc prorsus inapplicabilis foret,
eatenusque provocamus ad replicam judaeo Viener datarn. Denique quod
asserit cassationem ob excessus suae majestati sacratissimae competere.
huc prorsus nec spectare et quid hoc ad judaeum et quomodo normam
quasi cassationis prívilegíorum pracseribere praesurnit. Sufficit nos pri-
vilegii nostri usum habere, cur ergo adducit, quod probarc nequit, jus
articulorum nostrorum cehalium ante emanationem privilegii quaestio-
nati evanuisse, tamen nos usum privilegiorum riostrorum docemus,
eatenusque, prout et quoad alia provocamus ad rcplicam judaeo Viener
datam.

Proinde humillime instamus, quatenus etiam hane replicam nostrarn
inclyto comitatui, medioque hujus excelso consilio cum favorabili opi-
nione transmittere, nosque penes privilegia nostra mautenere digna-
retur, secus si judaci in mercantia hac confirmati exstiterint, ceham
nostram interitus proxime sequetur, nosque alio transferre necessita-
bimur perseverando.

Inclytae comissionis servi humillimi:
ceha pellionum magistrorum subarcensium.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 1-21. folio 247-8.
Egykorú egyszerű másolat.

152.

1759. november 6. előtt. Wienner LöbL Simon zsidó szűcs a föLdesúri bi-
zottság előtt kifejti, hogya szűcscéhleoélben. felsorolt icoruitozások; a zsi-
dókra nem vonatkozik, így a nyílt iizletét sem zál'hatjá1c be, miért is kéri

támogatásukat.

Inclyta commissio !

Dignabatur excelsum consilium locumtenentiale regium die 9-a Julii
anni currentis inclyto comitatui demandare, ut in negotio inter me et pel-
liones subarcenses obvertente auditis audiendis informationern submit-
tat. Inclytus comitatus vero ex congregatione die 16-a Augusti anni cur-
rentis celebrata erga instantiam pellionum subarcensium negotium hoc
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aeque ad inclytum dominium remisit informationem abinde praestolatu-
rus. Quantum intelligere mihi licet ex instantia pellionum subarcensium
adverso, illos plurimum querulari contra quaestum et fornicem per me
apertum, haneque querelam fundant in articulis suis cehalibus et articulo
79. 1715. Verum articulus idem cehalis videtur solos Christianos ligare,
non autem judaeos, qui unice ex jure dominali protectionern habent, adeo-
que acehis exempti. Qua de causa nos judaei propter exemptionem et ex-
clusionem ab omnibus cehis et jurisdictionibus ad solvendam taxam tolle-
rentialem sumus attracti, quae unice in recognitionem potestatis terres-
tralis tam erga terrae principem, quam erga dominos terrestres penditur
et haec est ratio, quod sua majestas sacratissima post inductam taxam
tollerantialem nobis judaeis mediaute circulari per totum regnum man-
dato facultatem omnibus praerogativis quaesterum et mechanicorum
utendi attribuerit, qua celementissima resolutionc sua majestas sacratis-
sima articulo 79. 1715-ti satisfecit. Ille enim vetat, ne per excessus me-
chanicorum res vénales carlores et rariores cfIicíantur et publicoque et
statui nobilitari damnosa dcncgata receptio sociorum ac oxhinc cmcrsura
caristia antevertatur. Conscquentcr articuli cehalcs pollionum subarcon-
sium respectu nostri non sunt efficaces, ast saltem respcctu Christianu-
rum, praeprirnis autern civium in considerationern venire debent, nimi-
rum, ne civis vel alter inhabitator Christianus, qui non est pellio, merces
hirsutas vend at. Nam si juxta petitum pellionum illi soli merces hirsutas
venderont. certo certius merces carlores redderentur et taliter articulo
praecitatc 79-0 praejuclicaretur. Id ipsum agnovit jam excelsum consi-
lium respectu cerdonum. scrinariorum et alicrum mechanicorum, dum
libcrum quaesturu et liberam distractionern respoctu nobilitatis, quam
aliunde cehales articuli non ligant, determinusset, Ex prueattuctis ipsissi-
mis principiis iidem pelliones me fornice privare non possunt, quia ipsa
conditio et praerogrativa quaesterum attribuit Iacultatem omnibus quae-
storibus mcrces suas in Iornice vendendi, sed nec pclliones subarcenses
tale privilegium habent, ut illi soli et alter nullus merces suas in fornice
vendat. Quod autem in plaga subarcensi talis fuerit usus, ut cehae non
incorporati in fornice suas merces vendiderint, decet exempl um péllionis
Kuntze, qui prouti judícium subarcense in nupera comissio ne attestatum
est, qua cehae non incorporatus, in publica Iornice merces suas vendidit,
quam attestationern judicii subarcensis excelso consilio submittendam
humillime insto. Cum porra juxta quietantiam sub nro 1-0 annexam ceha
pellionum subarcensium erga levatos florenos 80 et duos aureos adhuc in
anno 49-no liberum quaestum sua sponte mihi cesserit, querela ejusdern
cehae nullam prorsus attentationcm meretur, nam contra proprium factum
agere nulli licet. Nullum ergo praesidium inveniunt pelliones subarcon-
ses in suis articulis echalibus. tanto minus in praecitatc articulo 79-o, quia
idem articulus regia privilegia saltem in reliquo salvat, id est, si aliquid
ultra leges regni, ultra conservationern praorogativae nobilitat-is et ultra
jura dominalia reliquum maneret, hac de causa anno 172:~.per articulum
117. status regni tangerunt. ut omnis generis mechanici in regnum vocen-
tur et liber quaestus stabiliatur. Cum porro ex praemissis id etiam pateat,
quod usus in plaga subarcensi recipiendorum quaestorum cum mercibus
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hirsutis extra et praeter ceham pellionum ac simul etiam vendendarum
in fornice talium mercium praeexstiterit, ususque hic facto pellionum, ut
sub nro 1-0 introductus habeatur, iidem pelliones nulla lege, siquidem
usus contrarius etiam legern toll eret, tanto magis ergo privilegia cehalia
tollit, mihi nullum possunt ponere impedimentum ideo, quod ego authori-
tate dominali receptus et stabilitus sim, quam articuli cehales Intringere
non possunt.

Proinde, siquidem pelliones magistri apud inclytum comitatum insti-
tissent, ut informatio et repraesentatio excelso consilio regio submittatur,
inclytae comissioni humillime supplico, dignetur hane meam instantiam
medio inclyti comitatus excelso consilio regio locumtenentiali cum opi-
nione sua favorabili submittere, taliterque me in juribus dominalibus
protegere. Pro qua gratia etc.

Humillimus servus etc.
Simon Lővl Vienner [udaeus protectionalis subarcensis,

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. foHo 260-1.
Egykorú egyszerű másolat.

153.

1759. november 6 előtt. Gróf Pálffy Pál Károly földesüri bizottsága Wien-
ne7' Löbl Simon zsidó szűcs és a sziicscéh. közti viszályban kijelenti, hogy
azok a zsidók, akik földesúri védelem alatt állnak, kontárokna1c nem te-

kinthetők.

Ex parte domin ii excellentissimi ac illustrissimi domini comitis Pauli
Caroli Pálffy ab Erdőd etc. in negotio magistrorum pellionum subarcon-
sium et judaeorum protectionalium aeque subarcensium declaratur, quod
praeattacti pelliones subarcenses et judaei protectionales erga factam ex
parte dominii insinuationem nobis exhibuerint instantias et deciara-
tiones, in quibus siquidem Simon Levl Vienner id expeterct, ut ex parte
dominii informatio submittatur, an videlicet pellio Godefrcdus Kuncze
extra ceham in fundo subarcensi constitutus apertum fornicern habuerit,
id omnino recognoscandum nobis est, quod judicium subarcense dum
pelliones magistri subarcenses coram sede dominali mense Junio anni
currentis celebrata institissent, ut authoritate dominali judaeo Simon
Lebl Vienner imponatur, quatenus fornicem suum claudet et amplius
aperto fornice merces suas non vendat, idemque judaeus eatenus coram
sede dominali cum magistris pellionibus collisigasset ac ad recognicionem
judicii subarcensis provocasset, quod videlicet Godefredus Kuncze mer-
ces suas in aperto fornice vendiderit, eotum judicium subarcense coram
sede dominali omnino recognovisse Godefredum Kunze extra ceham
constitutum in aperto fornice merces suas vendidisse. In reliquo authori-
tate dominali ex continuo usu recepta judaei protectionales recepti huc-
dum praerogativa iisdem per dominium attributa utebantur, tales enim
protectionati et resolutione dominali provisi pro vulgo pfusseronibus re-
putari non possunt, quod ipsum patet ex eorundem deductionibus et
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instantiis hicce sub NB., item AA., BB. et CC. adnexis, quas pro uberiorr
informatione excelso consilio submitti petit dominium et in reliquo decla-
rat ulterius, quod magistros pelliones in prorogativa articulorum ceha-
lium respectu omnium extranearum protectione dominali non proviso-
rum manutenere et conservare velit.

Kívül: Informatio dominii.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 262-3.
Egykorú egyszerű másolat.

154.

1759. november 6. Pozsony. Pozsony mcgye közönsége Wienner Löbl po-
zsonyváraljai zsidó szűcs és az ottani szűcscéh közti viszályban az illeté-
kes földesúri bizottság véleményét a m. kir. helytartótanácsna1c [elter-

[eszti és azt támogatja.

Excelsum consilium locumienentiale regium Hungaricum!
Domini domini colendissimi gratiosissimí !

Negotium inter judaeum Lövl Vienrier et peliones subarcenses ver-
tens ac per excelsum consilium locumtenentialc regium sub dato 9-nae
Julii anni fluentis nobiscum gratiose comm unica tum per nos ad compe-
tens suum forum, jurisdictionem quippe dominalern pro discussione et
decisione inviaturn est. Cujusmodi judicii dominalis decisionem nobis
exhibitam excelso corisilio locumtenentiali regio invicem desideratae
information is demisse praesentamus et cum nostri commendatione per-
manemus. Sub generali congregatione die 6-ta Novembris anno 1759. Po-
soni i celebrata.

Excelsi consil ii locumtenentialis regii Hungarici obligatissimi humil-
limi servi:

universitus comitatus Posonicnsis.

O. L. C.-29. Lad. A. f35C. 1-21. folio 264-5.
lvrétü papiros, melynek vízjegye. lángsugarú napban 1. M. S. bel űk, elólspon

fO! teljegyzésscl: praesentata 29. Novembris 1759., eadem relata.
A boríték a pecséttel együtt hiányzik.

155.

1759. november 15. Kismarton. Schlanstein Edmund kismartoni hercegi
tiszttartó hivatalosan bizonyítja, hogy Schlesinger Izrael zsidó fiának,

Márknak fia Márk Sámuel Idsma1'toni zsidó és had.<;eregszállítÓ.

Hi(e)mit attestire, das der liffcrant Samuél Mark Schlesinger cin
hochíürst Eszterhazischer schützjud zu Eisenstad seyn. Dann vermög
aussagen der hiesigen juden gemeinde der Wolfgang und Israel Schlesin-
ger zwey leibliche brüder gewesen und der Mark Schlesinger, ein leibli-
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cher sohn von Israel Schlesinger. Iolgsam obgedachter Samuel Mark
Schlesinger mithin ein leiblicher ennikl von Israel Schlesinger seye-
Zeugnus dessen hier unter gestelte amts fertigung. Schlos Eisenstadt, den
15-ten Novembris 1759.

Edmund Schlanstein,
fürst Eszterhazischer verwalter.

Sopron megyei levéltár, 1759. évi közgyúlési iratok december havi csomojában.
Melléklet a m. kir. helytartótanács 1759. nov. 29-én kelt rendeletéhez.
Egykorú egyszerű másolat papíroson. amelynek vízjegye: címerpaizs.
Bemásolva ez az irat megvan még az 1759-1760. évi közgyűlési jegyzőkönyv

(llO-l. oldalain is.

156

1759. november 29. előtt. Schlesinger Márkus Sámuel kismurioni zsidó
azzal a kéréssel [ortlul. Mária Terézia királynőhőz, hogy Ill. Károly király-
nak nagyatyja részére még 1716-ban kiadott kiváltságlevelét számára és

utódai számára is kegyeskedjék megerősíteni.

Sacratissima caesarco-regia majestas etc.
Contulit clemen ter Carolus sextus gloriosissimae memoriae impera-

tor, qua rex Hungariae, ava meo Israeli Schlesinger. ejusque fratri Volf-
gango ac ipsorum haeredibus et posteritatibus protcctionales et privilc-
giales litteras hic omni cum subjectione substratas tum in remuriera-
tionem fidelium servitiorum ab ipsis occasione ultimorum motuum in-
testinorum in Ungaria cum vitae et facultatum periculo august ae domui
Austriacae, annonae vidolicet administratíone, copiosorum pecorum ac
boum coemptione et in eastra caesarea impulsionc, rei item armentariac
ac impedimentorum bellleorum convectione, vccturarumque pro praedic-
Us rebus necessariarum facilitatione noviter fideliterque praestitorurn,
tum in recognitionern gravissimorum damnorum in iisdcm motibus ab iis
perpesserum.

Secutus sum clemenfissima domina! qua Israelis Schlesinger testante
hic pariter humillime adnexo documento, nepos, Illius vero Marci Schlc-
singer, eorum vestigia ct in cornparationem armorum et amictuum neccs-
sariorum pro Ieaionibus equcstribus Hungaricis Eszterházy, Nádasdy,
Rudolfi, Pálffy, Hadik, Szecsenyi et Desöffy, pro duabus etiam legtombus
pedestribus banalibus partim ex propriis, partim amicorum meorum
mediis triginta et amplius florenerum millia repetitis vicibus anticipari.
in eam spem erectus etiam me ac posteros meos ex peculiari sacratissirnae
majestatis vestrae gratia iisdem protectionalibus et privilegiis aliquando
Iruiturum et gavisurum.

Dc genu itaque majestati vestrue sacrafissimae supplico, dignetur
perpensis benigne et propriis me is et praedecessorum meorum augustae
domui Austriaeae praestitis fidelibus servitils protectionales et pri-
vilegiales litteras ab imperatore. qua rege Hungariae, Carolo sexto
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gloriosissimae memoriae, ava meo Israeli Schlesinger, ejusque fratri
Volffgango ac ipsorum haeredibus et posteritatibus benigne collatas
etiam pro me, filiisque meis Hertz, Marco, Michaele, Volffgango et si qui
mihi ultro legitime progenerarentur, eorumque haeredibus et posteritati-
bus clemen ter confirmare, quam gratiam de genu exorans intemerata fide
cmorior.

Majestatis vestrue sacratissimae humillimus. perpetuoque fidelis
subditus:

Samuel Marcus Schlesinger judaeus Aeisenstadiensis.

Sopron megyei levéltár, 1759. évi közgyűlési iratok december havi csoruójában.
Melléklet a m. kir. helytartótanács 1759. nov. 29-én kelt rendeletéhez.
Egykorú egyszerű másolat papiroson, malynek vízjegye: szív alakú ábra, felette

4-cs számmal.
Bemásolva ez a kérvény megtalálható még az 1759-1760. évi közgyűlcsi jegyző-

könyv 609-10. oldalain is.

1~7.

1759. november 29. előtt. A pozsonyváraljai német szabók célie Mária Te-
rézia királynőtől azt kéri, hogy gróf Pál.f.fy Károly Pál úriszékének rájuk
nézve sérelmes ítéletét semmisítse meg és védje meg őket I. Lipót király

által nyert szabadságukban.

Sacrafissima etc.
Genuinum pal' privilegii a diva olim Leopoklo imperatore ct regni

Hungariae rege desideratissimo nobis clemen ter concessi atque impertiti
ad pedes majestatis vestrae subditali cum devotione procidui eo fine in-
stantiae adnectirnus, ut ex eo appareat eandem majestatem imperatorem
non min us in parvis, quam etiam maximis opera tam fuisse, quandoqui-
dem per ordinatissimas suas institutiones non tantum ceham nostram
mirificc regulasse, sed insuper fundasse dignata fuerit. Inter reliqua con-
tubernio nostra puncto octavo privilegii illam impertiendo libertatern.
quatenus nemo extra contubernialis qualem vulgus pfuschcr appcllat,
audeat ad surripiendum aut diminuendurn nostrum panem pro communi
palarn atq uc manifesto eperari hoc subtracti §-phi pag. 9-na privilegii sub
nro 1-mo producti perhiberit. Verum in dorogamen tantae, tamque subli-
mis voluntatis ab ineunte aetate ad moderna tempora usu continue robo-
ratae contigisse querulari necessitamur. In sede dominali comitis Carali
Pauli Palffy sententiam hic sub nro 2-do humillime adnexam Iuisse
latam, quae articulis 79, 1715.. 117. 74. 1723 ad simulationem innixa
judaeis illam libertatern tribuit, de qua nec lex, neque legislatoris mens
unquam somniavit et fundamento harum legum vult eadem sedes domi-
nalis 1-mo sibi vendicare plenam potestatem pro velle judaeos in opificio
sartorio stabilire ita, ut iidem tam libere quemadrnodum cehales opificia
valeant exercere. Verum praemissae leges sunt a longe petitum argumen-
tum stabiliendae intentionis dominalis, quia articulus 79, 1715, dicit, ut
privilegia regie per contubernia impetrata in salvo marieant. haec igitur
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lex contra intentionem applicantis servit Articulus 74. 1723. nihil aliud
per extensum habet, quam ut servitores pro dominorum suorum privata
necessitate opifieia sua vale ant exercere, huic autem legi non ceha, ast
ipsa sedes dominalis manifeste derogat extendendo libertatem judaei hac
lege limitatam, quia in quantum judaei pro privata seu sínagogae seu do-
minorum suorum necessitate laborarent, ceha non contradicit, contradicit
autem, quod velicato privilegio judaeum ad publicam necessitatem liber-
taret, ideo et hic lex inimica est illa utenti. Articulus denique 117. plane
nihil ad casum disponit, prout inspieienti patebit, igitur lex sententiam
otiose est ingressa.

Secundo eadem sententia exemplo certi judaei Volff Gerstl, tanquam
ex praeinducto usu ad judaeorum liberum excercitium consequentiam
format, sed hocce exemplum minus subsistere ipsa ratio fund andi senten-
tiae his verbis inclusa: quod jam judaeus Volff Gerstel opificium sartoris
cum consensu cehalium exercuerit, ad oculum remonstraret, quia hoc
ipso, quod cum consensu cehalístarum judaeus Gerstel opificium sartoris
exercuerit, inevincibiliter concluderetur usum precarium fuisse judaei,
hic autem usus cehae derogare potest minime eo, quod sensu omnium
juris consultorum id semper debeatur, quod precario possidetur. Tertio
per inductam taxam tollerantiae judaeis ex resolutione regia facultatem
opifieiis fruendi accessisse eadem deliberatione adstrueretur, ad hoc
autem nuda verba nihil faciunt, interim esto similis resolutio in publicum
prodivisset, aliquando ad casum nihilominus modernum nihil confert
etquidem ideo, quod in omnibus rescriptis regiis praecipue observandum
veni at, nisi clausula interjecta sit: privilegiis atque consvetudinibus in
contrarium nihil operari valentibus principem eousque privílegiís non
velle derogare videri, quare cum non probaretur, talem clausulam inter-
jectam fuisse non meretur judaeus, ut gratia ejusdern tam late, tamque
favorabiliter rescriptum regium quis interpretetur. Quarto eadem sen-
tentia talem quoque parapraphum contineret: et siquidem pluribus vici-
bus magistri A. sub praetextu privilegiorum tales manufacturas occopan-
do etc., in quo obsorvaretur incompetenter dictum í'uisse sub praetextu,
quando re ipsa vi privilegii id factum fuisset. Denique et id ex eodem
paragrapho enuclearetur, nos in continuo exercitia et observatione nost-
rarum articulorum versatos esse, adeoque siquidem virtute ejusdem pri-
vilegii pagina 17-ma in subtractis paragraphis protectio resp eetu nostrae
cehae contra omnes impetitores per piissimum imperatorem clementer
praeassumpta habere tur, per superius citatas leges majestas vestra circa
privilegia disponendi pure pro se reservasset potestatem, ne bon us ordo
pro incremento nostrae cehae clemen ter antehac introductus per ejus-
modi sententiam sedis dominalis ad statum confusum prolabitur, ex eo
majestati vestrae sacratissimae de genu supplicamus humillime, digna-
bitur eandern sententiam tanquam suerum piissimorum antecessorum
intentionibus repugnantem mediante benigni mandati sui cassatorii re-
medio tollere et arinihilarc et quatenus privilegium nostrum robur, firrni-
tatemque in futurum quoque valeat obtinere, talismodi clementer elar-
giendum mandatum suum in comitatu suo Posoniensi publicari Iacere,
una quoque benigne praecipere, ut certus judaeus Machl authoritate do-
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minali ad liberum opificii exercitium facultatus sub paena in eodem privi-
legio decreta etiam ab opificii publico exercitio arceatur. Pro qua gratia
etc.

Majestatis vestrae sacratissimae humillimi etc,
N. N. tota ceha sartorum Germanicorum plagae subarcensis

Posoniensis.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 22. folío 9-10.
Egykorú egyszerű másolat.

158.

1759. november 29. Bécs. Mária Terézia királynő meghagyja a m. kir.
helytartótanácsnak, hogya pozsonyváraljai szabócéh és Mihály zsidó kö-

zötti viszályban teremtsen rerulet.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hun-
gariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc. regina aposto-
lica, archidux Austriae etc.

Reverendi, spectabiles ac magnifici, magnifici item et egregii fideles
nobis dilecti ! Magistri sartores Posonii in plaga subarcensi degentes quo-
nam in passu ad nos recurrant, qualiterque iisdem contra et adversus cer-
tum judaeum contubernio sartorum haud aggregatum Michl nominatum.
velut benigno privilegio contravenientem coram sede dominali proceden-
tibus mediante ejusdem sedis dominalis sententia praejudicatum quae-
rantur? ac demum quale eatenus remedium poni supplicent? ex advoluta
hic in copia humillima eorum instantia cum suis accessoriis plenius irifor-
mabuntur fidelitates vestrae.

Pen es cujus instantiae communication em fidelitatibus vestris ben ig-
ne hisce committendum esse duximus, quatenus pro attributa sibi in
his et similibus activitate subst ra tam differentiam omni meliori modo
aceomodare noverint. Quibus in reliquo gratia et clementia nostra caesa-
reo-regia benigne, jugiterque propensae manemus. Datum in archiducali
civitate nostra Vienna Ausriae, die vigesima nona mensis Novembris anno
domini millesimo septingentesimo quinquagesimo nono.

Maria Theresia manu propria,
comes Nicolaus Pálffy manu propria.
Ladislaus Batta manu propria.

Kívül: Reverendis, spectabilibus ac magnificis, magnificis item et
egregiis N. N. praesidi et consiliariis consilii nostri reg ii locumtenentialis
Hungarici, fideli bus nobis dilectis Posonii ex officio.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 22. folio 11-2. .
lvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaízs, míg a

másik oldalon: arabeszk, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét nyom ával
és az előlapori ezzel a feljegyzéssel: praesentata 8. Decembris 1759., 10. relata.
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159.

1759. november 29. Pozsonu. A m. kir. hely tartó tanács felszólítja Sopron
megye közönségét, nyilatkozzék arra nézve, hogy Schlesinger Márk Sá-
muel kismartoni zsidóna1c mellé1celt felségIcérvényét a maga részéről tá-

mogatja-c vagy sem?

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magníűci, per-illustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Samuel Marcus Schlesinger judaeus Kis-Martoniensis ad suam ma-
jestatem caesareo-regiam humillime recurrendo qualiternam benignus
protectionales literas per gloriosae reminiscentiae genitorem majestatis
caesareo-regiae desideratissimum ava suo Israeli Schlesinger, ejusque
fra tri Wolffgango in anno 1716. clementer elargitas per altefatam maj es-
tatem pro se, fillisque suis ac etiam eorum haeredibus benigne confirmari
humillime supplicet, ex demissa ejusdem instantia ac accessoi-iis hic ad-
nexis, rursus in specie remittendis uberius percepturae sunt praetitulatae
clominationes vestrae.

Penes quorum communicationem regium hoc locumtenentíale con-
silium de benigno jussu regio hisce intimandum esse duxit, quatenus cir-
cumstantialem informationem superinde proximius horsum submittere
noverint eaedem dominationes vestrae. Datum ex consilio locumtenen-
tiali regio Posonii, die vigesima nona mensis Novembris anno domini mil-
lesimo septingentesimo quinquagesimo nono celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi :
comes Josephus Illeshazy manu propria.
Ladislaus Barinay manu propria.
Carolus Fabiankovích manu propria.

Kioiü: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobili um comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron rnegyeí levéltár, 1759. évi közgyűlési iratok december havi csomójában,
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-

lon F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kír. titkos pecsét helyével, ahol
ez a feljegyzés olvasható: ex consilio locumtenentiaH regio Hungarico, míg bévül a
szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata F(abiankovich), kívül pedig a jobb alsó
sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzések találhatók.

Eleirathoz csatolva volt a 155-6. sorszámok alatt közölt mellékletek, valamint
Ill. Károly királynak 17l6-ban kiadott kiváltságlevelének másolata, amelynek szö-
vegét a MZSO. Ill. 68. sorszám alatt már leközölte, míg regesztája a MZSO. X. 427.
sorszám alatt is megtalálható.

Eleirathoz csatolt másolaton a nádor záradékán kívül olvashatjuk Vas megye
és Kőszeg város záradékat is, az előbbiét 1725. jún. 12-ről Szornbathelyről, az utóbbiét
1725. szept. 7-ről keltezve Kőszegről.
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Bemásolva ez a leirat megvan még az 1759-1760. évi közgyűlésí jegyzőkönyv
602.oldalán, míg 603-8. oldalakon nl. Károly király kiváltságlevele olvasható. A köz-
gyűlési határozat ez üggyel kapcsolatban így hangzik:

... qua instantia suo modo publica ta et uberius expensa, cum judaeus
hic ex virorum etiam gravium relationibus an non vulgaribus in re summi
servitii sibi comparatis meritis notus sit, hinc rescribetur excelso consilio
comitatum nihil obversare, quo minus in salvo manentibus juribus et [u-
risdictionibus regni et dominorum terrestrium precibus ejusdem cum
alioquin non nisi pro conformatione jam per avum suum obtcnti caesareo-
regii privilegii per suam majestatem sacratissimam clementer deferri
possit.

HiD.

1759. decembe" 11. Bécs. Herz Löw Manasses zsidó szegénységének bizo-
nyítására az elői"t zsidó esküt leteszi.

Formula juramenti.
Ich Herz Lőw Manasses schwöre bey dem lebendigen Gott, der hím-

mel und erden erschaffen hat, dass ich armuts halber die mir zufolge pro-
tocolls extract de dato 12-ten Octobris diess jahrs andictirte septimam
litis per sechstausendvierhundert achtundzwainzig gulden weder baar zu
depositiren vermöge noch eine genugsame sicherstellung habe aufbrin-
gen können und wann es deme nicht a1so ist, dass ich ewiglich vermale-
deyet und verflucht seye und soll mich verzehren das feüer, das Sodoma
und Gomorha überging und alle flüch, die an der torach geschríben stehen
und das mir auch der wahre Gott Adonay, der 1aub und grass und alle an-
dere ding erschaffen hat, nimmermehr zu hülf noch zu statten kommen in
einigen meiner sachen und nőthen, wo ich abel' die wahrheit schwőre, so
helfe mir der wahre Gott Adonay!

An heunt hat der jud Herz Lőw Manasses obstehende formulám ju-
ramenti für regierung würklich mit einem jüdischen ayd beschwohren.

Ex consilio regiminis Inferioris Austrae. Wicnn, den ll-te Decembris
1759.

Joseph Anton Prang.
Dass diese abschrifft dem originali von worth zu worth gleichlautend

seye, wird hiermit attestiret. Schloss Eisenstadt, den 17. April 1769.
Edmund Schlanstein manu propria,
fürst Esterhazischer verwalter.

Sopron megyei levéltár, 1769. évi közgyűlési iratok április havi csomójában.
Hitelesített másolat ívrétű papiroson, amely melléklete a 472. sorszám alatt kö-

zött oklevélnek.
Másolatban ez az eskúszöveg megtalálható még az 1768-1769. évi közgyúlésí

jegyzőkönyv 1345-6. oldalain is.
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161.

1759. december 15. előtt. A pozsonyváraljai szabúcéh annak érdekében;
hogy a zsidókkal fennálló viszályukban a m. kir. helytartótanács kedvező
döntését maga számáru. biztosítsa, mellékletben csatolja a jöldesúTi bele-

egyezést.

Excelsum consilium regium Iocumtenentiale !
Domini domini gratiosissimi!

Relate ad privilegium contubernio nostra deserviens et judaeorum
causa controversum redditum, ne jus domini terrestris per idem videatur
laesum, pro uberiori excelsi consilii informatrone subnectimus humillime
instrumentum sub nro 1-0, ex quo siquidem apareret consensum domina-
lern accessisse, adeoque jus dominale nullo modo laesum haberr et sic
nihil esset, quod privilegio reluctaretur. Humillime supplicamus, digna-
bitur excelsum consilium sublimi volunta ti regiae tam eficaciter coope-
rari, ut idem firmitatem, suumque stabilimentum consequatur, cujus gra-
tiosis patrociniis commendati emorimur.

Excelsi consilii regii locumtenentialis humillimi subditi:
N. N. cehae magister, aliique plagae subarcensis
Posoniensis sartores magistri.

Kívül: Ad excels um consilium locumtenentiale regium, dominos
dominos benignos gratíosissimos hum illima instantia promotore Paulo
Rexa advocato introporrecta abintus denotatorum sartorum plagae sub-
arcensis Posoniensis.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 22. folio 5-6.
Ívrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon félkerék mellett ugró hím-

szarvas, a másik oldalon I, L. betűkkel, előlapon ezzel a feljegyzéssel: praesentata
15. Decembris 1759., 17-a relata.

162.

1759. december 19. Nemeskér. Sopron megye közönsége közgyűléséből
Schlesinger Márk Sámuel kismartoni zsidó felségkérvényét támogatja,
mivel köztudomású, hogy nagy érdemeket szerzett a hadsereg felszerlésé-

vel, miközben többször nagy összeget is előlegezett.

Excelsum consilium regium locumtenentiale Hungaricum!
Domini domini gratiosissimi, colendissimi!

In obsequium gratiosae ejusdem excelsi consilii regii locumtenen-
tialis in merito suplicis Samuelis Marci Schlesinger Kismartoniensis
judaei dispositio nis idem excels um regium consilium dernisse iriforma-
mus, nos ex complurium gravium virorum fidedignis et inter hos tam bel-
lici quam et provincialis commissariorum relationibus id intelligere, quod
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judaeus hic pro comparando in suplicí suo specificatis legionibus amictu
considerabiles saepe summas anticipando, amictumque taliter suo aere
comparando et accelerando, ejusque preci um ad notabile tempus legieni-
bus credendo, hacque ra tione rem summi servitii soler-ter protnovendo de
eodem omnino semet benemeritum reddiderit.

Pro eo itaque ac nobis hoc fidedigne relata sunt de hocce suplicante,
avi vero sui paterni merita suplici suo advolutae privilegiales literae
abunde testantur. Nos omnino nullam considerationem videre. quominus
instans hic ejus, pro qua suplicat caesareo-regiae clementiae, salvis legi-
bus regni, jureque et jurisdictione dominorum terrestrium particeps red-
datur, quod dum eidem excelso regio consilio in omni dernissionc signifi-
camus, una producta gratioso ejusdem intimato advoluta in specie rem it-
timus, penesque nostri in exploratas gratias et patrocinium cornmenda-
tionem in omni obsequio perseveramus. Datum ex generali nostra congre-
gatione die 19-a Decembris anno 1759. in possessione Nemeskér celebrata.

Sopron megyei levéltár, 1759. évi közgyűlési iratok decernber havi csomójában.
Eredeti fogalmazvány ívrétű papiroson, melvnek vizjegye az egyik oldalon lépi;

hímszarvas, rrug a másik oldalon L. C. S. betűkkel a szövegben sok törléssct ós eg"
betoldással.

Bemásolva ez a felterjesztés megvan még az 1759-1760. évi közgyűlésí jegyző-
könyv 734. oldalán is.

163.

1759. december 29. előtt. A pozsonyi szűcscéii a pozsonyváraljai sziicscérc
mellett a maga részéről is azt kéri a m. kir. helytartótanácstól. hogy Wien-
ner zsidó szűcsnek ne engedje meg nyitott boltban való szabad árusittisi.

Excelsum consilium locumtenentiale regium!
Domini domini benignissime gratiosissimi!

Cum ad instantiam judaei subarcensis Viener in eo excelso consilio
locumtenentiali regio porrectam, quod per magistros pelliones in distrac-
tione mercium pellicearum occasione nundinarum turbetur, excelso con-
silio benigni visum fuerit negotium hoc fine submittendae uberioris in-
formationis ad comitatum Posoniensem inviare. Idem comitatus audil.is
praevie magistris subarcensibus omnia eatenus interverita acta et pro-
ducta loco informationis excelso consilio jam submisisset, nos eo etiam
humillima cum submissione provocamus.

. Excelsum consilium locumtenentiale regium! Judaens hic Viener
non ut instantiae suae expositíonern, turbationem videlicet in distractione
rnercium pellicearum occasione nundínarum factam probaret, sed potius
in latipatenti sensu sumere, facultatemque etiam extra nundinas genera-
les aperto fornice pelliceas merces distrahendi sibi vendicare intendit.
Prout vero instans judaeus nun quam probare valebit se vel per nos vel
subarcenses magistros occasione nundinarum unquam turbatum ex-
titisse, ita etiam noc hoc nec centrovertere possumus scientes nundi-
nas cuique liberas esse. Quia vero Iundus subarcensis civitati Posoniensi
connexus foret, extra nundinas promiscue per judaeum hunc cum rebus
16 Zsidó ok levéttár XIV. 241



pelliceis practicari solitus quaestus, eo quod jam etiam alii judaei Iornices
pelliceas servare inciperent, homines tam civitatenses, quam peregrinos
huc venientes alloquerentur, pro coemendis pellibus invitarent ac omni
modo allicerent, nobis quoque civitatensibus haec judaeorum summe
praejudiciosa foret et nisi excelsum consilium benigne medelam ponere
dignatum fuerit, ceha quoque nostra, quae ex pellium distractione magis,
quam manufacturis vivere deberet, si non ex íntegro, a potiori certe ener-
vari, interireque debebit. Praetextuant quidem judaei solutionem taxae
tollerantialis, sed quare hane ob sui in regno tolerationem solvant, id ex-
celso consilio peroptime constat, tum et id, quod et nos multum contri-
buere debeamus. Denique nec haec distinctio contra nos foret, quod aliud
esset manufacturas pelliceas facere, distrahereque, aliud merces vendere,
primumque solum nobis, non item posterius competere. Pro hujus dilu-
cidatione extra ctum benigni privilegii nostri sub A. humillime adnecti-
mus manifeste indigitantem, quod nemo. cujuscunque religionis ant con-
ditionis homo fuerit, seu manufacturas facere seu merces pelliceas, cutes,
aliaque vendere, quaestumque cum illis exercere audeat, nisi cehae incor-
poratus magister fuerit. Siquidem ergo et sua majestas sacratissima in
privilegio novissimo judaeo Lejdersdorffer benigne concesso priora be-
nigne concessa privilegia cehalia per expressum salvaret.

Hinc excelso consilio locumtenentiali regio humili de genu suppli-
camus, quatenus praemissa motiva benignam in reflexionem sumere,
judaeorum quaestum eassatis fornicibus ad general es nundinas restrin-
gere, nosque penes privilegia nostra cehalia benigne manutenere digna-
retur, Pro qua benignitate emorimur.

Excelsi consilii locumtenentialis regii indigni humillimi servi:
cehae pellionum Posoniensium incorporati cives magistri.

Kívül: Ad excels um consilium locumtenentiale regium Hungaricum,
dominum, dominos benignissimum, gratiosissimos humillima instantia
introsertorum magistrorum pellionum Posoniensium.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 268-9.
lvrétű papiros, melynek vízjegye: koronás címerpaizs, alatta R. W. betűkkel,

bévül a címzés alatt: praesentata 29. Decembris 1759.és kívül az előlapon: 29. Decemb-
ris relata feljegyzésekkel.

164.

1760. január 18. Molnaszecsőd. Modits Pál kapitány Farkas Adám kerü-
leti biztosnak írt levelében értésére adja, hogya sopronkeresztúri zsidó
7cirablásában vétkes katonájának, mivel megszökött, kézrekerítésére min-
dent elkövet. Az esetet egyébként jelenteni fogja a horvát bánnak és re-

méli, hogy az okozott kár meg fog térülni.

Copia literarum responsoriarum domini capitanei Pauli Modits qua
militi ae nationalis banderialistarum comendantis.

Perillutris ac generose domine comissarie mihi colendissime! Literas
praetitulatae dominationis vestrae hodie percepi, ex quibus mihi per-
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scripta intellexi. Ego libentissime permisissem totalem summam, quan-
tum miles ex batalione meo judeo damni intulit, si habuissem unde, quia
damnum inferens et participans plus in cassa non habuerunt, nisi quan-
tum permiseram, apud se participans nihil habet, reus vero, uti est notum
dominationi vestrae, quod statim fugam dederit, quamprimum eundem
judeus agnovit, postea nec visus. Quem ego satis quesivi et quero, plane
post ipsum misi versus Varasdinum, quo dicunt ipsum abivisse et si ca-
pietur, eundem ducam Varasdinum, sicut duco et participantem incatena-
tum ad suam excellentiam comitem banum. Species facti autem de damna
illato feci et repraesentabo suae excellentiae comiti bano re um, si ca-
pietur, participantem species facti et per dominationem vestram mihi
transmissam specificationem rerum ablatarum et quidquid in eo sua ex-
cellentia decreverit. id fieri debebit et dabitur notitiae dominationi ves-
trae. Ego vol ui, ut participans mutuo aceepisset a suis patriotis pecunias
et ita persolvisset damnum, sed ipsi nullus voluit mutuare et dicunt ipsum
et damnum inferentem quid vel nihil domi habere. A me autem patria
uterque ultra 10 dierum spatio distat, unde nec ego possum scire, quidnam
habeant in patria sua et si scirem, non obligor ipsorum loco solvere et scio,
quod sua excellentia comes banus dabit satisfactionem competentem. In
reliquo maneo perillustris domini commissarii servus obligatus: Paulus
Modych capitaneus et comendans. Molna Szecsöd, 18-a Januarii 1760.

Post scriptum: solutio vero tam damnum inferantis quam et partici-
pantis hoc mei cessat, prouti et totius batalionis.

Sopron megyei levéltár, 1760. évi közgyűlési iratok február havi csomófában.
Egyszerű és egykorú másolat papiroson.

165.

1760. január 20. Fertőszentmilclós. Bilácz György fertőszentmiklósi plé-
bános elismeri, hogy De Griume Mária Terézia grófnő megbízásából vál-
tóra kölcsönvett Sámuel Jakab zsidó vámostól200 forintot, me ly után évi

6% kamatot fog fizetni.

Chartabianea. Ich endts underschreiben, dass der Samuel judt mau-
thener in Sankt Nicolo hat vorgeströcht und dargeliehen zweyhundtert
gulden, sage Reinisch gelt 200 fl. auch mit 6 pro cento inderess. Verspro-
chen mit nechsten, sobalt ess sein kan, sambt gewendlichen inderess mit
höfflichen danch zu bezhahlen. Diss bescheine anstatt ihro gnaden ihro
hochwürthen herr pfahrer mit sein eygenen hendt und petschaft. Signa-
tum Sankt Nicolo, den 20. Januarii 1760.

Testor hoc Georgius Bilácz parochus oppidi Szentmiklos manu pro-
pria.

Lecta et comportata in judicio cum suo originali per procedentem
supremum judicem nobilium manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum CÍmszónál Tomi 2-di nl". Hl.
jelzésű iratcsomóban.
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166.

1760. február 5. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács arról értesíti Pozsony
megyét, hogya pozsonyváraljai zsidó szabóknak szabad nemcsak a zsina-
góga, hanem nemesek és idegenek részére is dolgozni, de már nem dolgoz-
hatnak a pozsonyváraljai keresztényeknek, úgyszintén kész áruikat csak

a nyilvános vásárokon. árusíthatják.

Illustrissimi etc.
Erga sartorum magistrorum Posonii in plaga subarcensi degentium

tam ad suam majestatem sacratissimam, quam et isthoc consilium locum-
tenentiale regium sumptum in ea recursum, quod sedes dominalis domini
comitis Caroli Pálffi judaeos in opificii sartorei exercitio per aeque ac
caehalistas in adversum sibi concessi benigni privilegii stabiliverit.

Siquidem per admissos sententia dominali mediante ipsis judaeis
sartoreos labores Christianorum sartorum privilegiis praejudicari neuti-
quam dignosceretur et alioquin privilegia cum clausula salvo jure erna-
nata juribus dominalibus praejuditium quodpiam inferre minus possent,
hinc locumtenentiale consilium hoc regium penes factam eatenus per
sedem dominalem dispositionem approbationem praetitulatis domina-
tionibus vestris hisce intimandum esse duxit, ut repetitis judaeis sartori-
bus liber um omnino sit non solum communes synagogae labores, sed et
tales, quos pro re nata extranei horsum vertentes aut nefors nobiles ab
ipsis desiderarent perficere, imo cum nundinae publicae omnibus Iiberae
essent ac unicuivis res et manufacturas suas in iisdem distrahendis facul-
tas admissa haberetur. licitum etiam sit saepedictis judaeis sartoribus
paratas manufacturas suas in publicis, uti attactum est, nundi.nis distra-
here, ea nihilominus lege, ut in gremio loci pro inhabitatoribus ejusdem
Christianis opificium exercere aut extra nundinas publicas manufac-
rium gravem omnio paenam subituri. Datum ex consilio regio locumte-
nentiali Posonii, die 5-ta mensis Februarii 1760. celebrato.

Praetitulatarum dominationum ad officia paratissimi:
comes Josephus Keglevics manu propria.
Ladislaus Barinay manu propria.
Carolus Fabiankovics manu propria.

O. L. C.-29. Lad. A. Iasc, 22. folio 15-6.
Egykorú egyszerű másolat.
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167.

1760. február 5. Farkas Adám kerületi biztos jelenti a Sopron megy ei bi-
zottságnak, hogy Modit.<rPál kapitány horvát katonái közül néhányan fel-
törték Mayer Abrahám sopronkeresztúri zsidó iizletét és azt kirabolták
173 forint kárt okozva ezáltal. Mihelyt értesült az esetről, azt azonnal a
kapitány tudomására hozta, akinek válaszát mellékeli. Kéri a bizottság

gyors intézkedését az okozott ká« meotéritésére.
Species Iacti.

Inclyta deputatío '

Humillime coram inclyta deputatione repraesentandum habeo, quod
posteaquam die 14-a Januarii inclyto subcomando spectabilis domini ca-
pitanei de Modits existens croatica banderialistarum nationalis militia in
oppidum Keresztur pro una noctis statione destinata fuisset, illa eadem
nocte nonnulli milites praefato capitaneo, qua majorizanti comendanti,
apprime noti certi judei Abrahami Majer nuncupati officinam per mutum
facto foramine aperiendo varias res et pecuniam paratam florenos nempe
60 constituentem surripuerunt et ad proxirnam stationem oppidum nem-
pe Csepreg secum aceeperunt. quod factum postquam mihi infrascripto
com(m)issario delatum existitisset, tunc et inmediate sepe praefatum do-
minum comendantem accedendo rem praevio modo fact am fuisse detexi.
Antequam tamen res indagata fuisset, paulo post fur apud judaeum Csep-
regiensem, qui fine commutationis aureorum eo venit, per damnificatum
Kereszturiensem judeum, siquidem marsupium ipsius habuisset, agni-
tus, quo donec cum comendante venissemus, in propinam venit, ibidern-
que cum reperimus, sed quamprimum judeum damnificatum agnovit,
inmediate aufugit, amplius nec visus. Sequenti autem die telas Linsienses
quatvor frusta et alias res invenimus quidem, sed adhuc secundum spe-
cificationem huc adnexam judeus deposito suo judaico juramento jam
domino comendanti transmisso 173 fl. se damnificatum asserit. Licet qui-
dem erga missiles meas literas toties praefati domini comendantis
respo(n)sorias perceperim, in quarum tenoribus apparet rerum ablatarum
complanationem procurare velle, interim tamen ob accelerationem rei et
justitiae demissi obligationi meae satisfacere cupiens humillime insto, ut
inclyta deputatio quo celertori poterit modo satisfactionem procurare dig-
nabitur.

In reliquo maneo ejusdem inclytae deputationis humillimus servus:
Adamus Farkas districtualis com(m)issarius manu propria.

Specificatio rerum ablatarum nondum restítutarum.
In parata pecunia fl. 68.
Hem quatvor frusta telarum, cujus pretium exurgit ad fL 44.
Item triginta ulnarum vulgo karzet, singulam ulnam a 36 cr. fl. 18.
Item 18 strofiola vulgo kanafos á 30 cr. fl. 9.
Item ligulas nigri coloris astricte fl. 15.
Item duo frusta vulgo parehet astricte fl. 16.
Item velum nigri coloris fl. 3.

Summa fl. 173.
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Kívül: Species facti intuitu rerum ablatarum Abrahami Majer Ke-
reszturiensis judei inclytae deputationi die 5-a Februarii per introsertum
districtualem com(m)issarium demisse praesentata.

Sopron megyei levéltár, 1760. évi közgyűlési iratok február havi csomójában.
Eredeti irat ívrétű papíroson. melynek vízjegye: kétfejű sas koronával, alatta:

1. C. S. betűkkel. .

168.

1760. március. Sopron megye 1759. nov. 1.-1760. ápr. 30. közti adójábó/.
többek között Leuiersdorjer zsidónak előreláthatólag 18 000 forintot kell

majd kifizetni.

Extractus
individualis repartitionis quanti contributionalis districtus Sopronlensis
a die 1-a Novembris 1759. usque ultimam Aprilis 1760. contribuendi. ~

Inclytus comitatus Soproniensis secundum initum finalem compu-
tum mansit restantiarius in 92 092 fl. 48112 cr.

Et ad rationem 3ft. hybernalium contribuendos habet 139432 fl.
Summa competentiae usque ultimam Aprilis 1760. 231 524 fl. 48112 cr.
Ex his cedunt (többek között)
6-o judaeo Leiderstorffer in circa 18000 fl.

Sopron megyei levéltár, 1760. évi közgyűlési iratok március havi csomójában.
Eredeti kimutatás papiroson, melynek vízjegye: kötegben összevont keresztben

álló két kulcs.

169.

1760. március 31. Nemeskér. Sopron megye közgyűlése határozatában ki-
mondja, hogy a zsidók is tartoznak a keresztény ünnepeket ésoasárnapo-
kat betartani. Akik vétenének ez ellen, azokra testi büntetést mérnek.

Sopron megye közönsége 1760. márc. 31-én Nemeskérert közgyűlést tartva töb-
bek között ezt a határozatot hozta:

Determinatum est, ut judaei ad observationem festorum compellan-
tur, qui si refractarii fuerint, per processuales judices nobilium pena cor-
poris afflictiva puniantur.

Sopron megye levéltára, 1759-1760. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1120.
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170.

1760. március 31. Nemeskér. Sopron me gye közönsége tudomásul veszi
Mária Terézia királynőnek Schlesinger Márk Sámuel kismartoni zsidó

szabad kereskedését biztosító kiváltság levelét.

Sopron megye közönsége 1760. máj. 14-én Nemeskérerr közgyűlésl tartván:

Perlectae item et publicatae sunt modo gloricse regnantis suae ma-
jestatis sacratissimae, dominae dominae Mariae 'I'heresiae Romanorum
imperatricis et reginae apostoli eae Hungariae benignae confirmationales
literae judaeo Samueli Marco Schlesinger Kismartonii degenti die 29-a
Januarii 1760. clemen ter elargitae, quibus mediantibus eidem judaeo,
successoribusque suis sua majestas sacratissima liberum quaestum admit-
tere dignatur, quae salvis dominarum terrestrium juribus acceptatae
sunt.

Sopron megye levéltára, 1759-1760. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1184.

171.

1760. április 17. Pozsony. A m. kir. helyiartótanács értesiti Sopron megye
közönségét, hogy a zsidókkal történt tárgyalás után azok évi 30 000 forint
türelmi adót fognak fizetni. Ez a megállapodás 10 évig lesz érvénsies. Eb-
ből az összegből a Sopron megyében lakó zsulékra 2565 forint esik, ame-
lyet 6 héten belül igazságosan osszanak szét maguk között és azt ezentúl
negyedévenként tartoznak megfizetni. Királyi parancs az is, hogy mos-
tantól kezdve egyik helyt'ől a másik heiure egy-egy zsidó csak abban az
esetben kőltözhetik át,ha türelmi adóját 10 évre ott megfizeti ..ahonnét el-
költözik. Nem szabad a zsidókat sem a kereskedésíucoen; sem az iparuk

űzésésben megakadályozni.

Illutrissirni, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Quandoquidem sacratissima sua majestas caesareo-regia et aposto-
lica evoluto cum fine anni proxime praeteriti quinquennio, quo [udaei sub
sacra regni hujus Hungariae corona degentes titulo taxae tolerantialis
florenos 25 mille annue praestandos et ad eassas regias inferendos ha-
buerunt, eandem taxam tolerantialem in quinque mille florenis augen-
dam, haneque auctam per subsequum decennium, quod cum principio
anni currentis initium suum sumat, duraturum clementer resolvisset.

Hinc quemadmodum facta intuitu totalis 30 mille florenorum obtin-
gentiae aequa inter singulorum comitatuum judaeos repartitione ad ra-
tionem antelatae tolerantialis taxae praeattacto decennii decursu singulis
annís pendendae judaeis in gremio comitatus hujus degentibus floreni
2565 solvendi obtigerunt, ita praetitulatis dominationibus vestris ex be-
nígna eatenus interventa resolutione regia praesentibus 'Intímari. qua-
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tenus praevio modo judaeis comitatus hujus adrepartitam quottam iisdem
ea ratione et modalitate mox notam reddant, ut ii talem per rabi nos, juri-
stas et judaicas suas communitates, velut intrinseci eorundem status et
facultatum exaetiorem notitiam tum habentes cum et obtinere queuntes
intra se servata justa proportione et facta ad eujusvis facultates condigna
reflexione ita videlicet, ne seu per potentiorum exemptionem seu vero
alium quendam respectum miseriores et egenticres plus justa graventur,
intra sex septimanas repartiantur et dein ejusmodi individualem re-
partitionem praetitulatis dorninationibus vestris exhibeant, per easderu
cum reflexionibus suis eatenus nefors oecursuris consilio hule locum-
t.enentiali regio submittendarn.

Quo vero tolerantialis taxa a modo in futurum et certius et securius
incassari queat, sacratissíma sua majestas benigne pariter resolvit, ut hoc
inposterum de angaria in angariam, non vero in semestrallbus terminis,
uti hactenus factum, incassetur et ad eassas reglas interatur. Quod ipsum
quemadmodum ad statum dumtaxat notitiae, proque sui directione prae-
titulatis dominationibus vestris intimandum duxit regium istud locum-
tenentiale consilium, ita quo securitati etiam incassatorum tolerantialis
taxae prospieiatur, easdem dorninationes véstras ad fact as in anno 1755.
sub sexta Februarii idaeales in eo dispositiones, ut nullus judaeorum ad
hane vel illam communitatem jam conscriptus ex hac prim discedere et
altet-i semet incorporare attentet, nisi praevie totum suum obtingens pro
integro decennio ad communitatem mam, cui primi tus incorporatus erat.
rite et plene dependerit, praesentibus reflecti.

Caeterum communibus judaeorum in eo interventis querelis, quod
ab exercitio opificiorum inhibeantur et in quaestu turbentur, siquidem
conveniens omnino, justumque Ioret. ut his velut in tot partes contribuere
debentibus necessaria subsistentiae et onera publica ferendi media neuti-
quam praescindantur,

Idcirco praetitulatis dominationibus vestris de benigno jussu regio
committi, quatenus ingremiatos suos judaeos in admisso eisdem quaestu
et negotiatione occasione cumprimis nundínarum omnibus alioquin com-
munium quacunque ratione turbari aut opifices eorum in locis privile-
giatis eaehis harum provisis a perficiendo labore, opificio, imo in locis pri-
vílegiatis etiam eaehis gaudentibus a labore juxta constitutiones judae-
orum proprias ad rationem synagogae, qualern uti que Christiani opifices
perficere nesci unt, sed et judaeis talem apud Christianos perfici curare ex
institutis suis judaicis prohibitum est. prout etiam pro parte nobilium et
extraneorum ad nullum opificem directe ligatorum parando inhiberi nul-
latenus patiarrtur.

Noverint proinde eaedem titulatae dominationes vestrae pracrnissa-
rum non minus, quam anno praecitáto 1755. facta rum idealium disposi-
tionum, velut pro judaeorum. qua etiam contribuentium ulteriori conser-
vatione tendentium exactae observationi omni no insistere et invigilare ac
demum de subsecuto effectu consilium hoc locumtenentiale regium suo
tempore informare, Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die
decima septima Aprilis. anno domini millesimo septingentesimo sexage-
simo celebrato.
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Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi:
comes Josephus Kegleuich manu propria.
Ladislaus Barinay manu propria.
Carolus Fabiankovich manu propria.

Kivül: Illustrissirnis. reverendissimis, spectabilibus ac magnificis.
perillustr-ibus item et generosis dominis N. N. supreme et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoríbus, totique universitatí domino-
rum praelatorum. baronum. magnatum et nobilium comitatus Sopronieri-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Soproni um ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1760. évi közgyűlési iratok május havi csomójúban.
lvrétű papiros. melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, másik

oldalon: arabeszk, zárlatán vörös viaszba nyomott ki r. titkos pecsét nyomával. ahol
ez a feljegyzés olvasható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarico, míg bévül a
szöveg alatt bal alsó sarokban: collationata, kívül viszont a jobb alsó sarokban: comi·
tatui Soproniensi megjegyzések találhatók.

Ezzel a rendelettel Sopron megye kőzönsége 1760. máj. 14-én megtartott köz-
gyűlésében foglalkozott egész terjedelmében azt bemásolva ;1 közgyűlésí jegyz,)·
könyvébe és ilyen határozatot hozott:

Ad quod perscribetur excelso consilio regio hane dispositionem attac-
tis judaeis medio judicis nobilium Joannis Steffánits jam communicatum
esse. Intuitu vero celebrationis festo rum prior determinatio ita modif'i-
cata est, ut iisdem sub divinis non liceat officinas suas aperire, neque me-
chanicum laborem exercere in publico, verum occulte in domibus ipsorum
eosdem perficere admissum sit. cumque rebus ven ali bus pagatim profi-
cisci valeant exceptis festis solemniorrbus. idque tantum a meri die. (1759
-1760. évi k(jzgyíilési jegyzőkönyv 1172-6.)

172.

1760. április 17. után. Sopron megyében meglévő 5 zsidó hitközség a rájuk
kinetett évi türelmi adót maguk lcözött szétosztotuik,

Specificatio taxae tolerantialis.
Kiss Martonium
Nagy Marion
Keresztur
Laokenbach
Kabold

fl. 1011 den. 20.
fl. 681 den. 40.
fl. 416 den. 50.
fl. 353 den. 17.
fl. 102 den. 73.

. _.,---~--
fl. 2565 den. -Summa

Sopron megyei levélt ár, 1700. évi közgyűlési iratok Miscellanea nevű csomó-
jában.

Eredeti feljegyzés papiroson, melynek vízjegye: F. A. R..betűk.
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173.

1760. április 29. Pécs. Baranya megye közönsége a m. kir. hely tartó-
tanácsnak jelenti, hogy úgy a rohonci, mint a tolnamegyei zsidóknak a
nyilvános vásárok kicétetévei a megye területére lépni tilos és ehhez az

álláspont juk hoz továbbra is ragaszkodnak.

Excelsum consilium locumtenentiale!
Domini domini nobis gratíosisstmi colendissimi!

Ad gratíosum excelsí consilii regii nobis sub 17-a elapsi mensís
Martii de eo, ut, siquidem judaeis Rohonczensibus etiam extra tempus
publicarum nundínarum exercendi quaestus gratia ad comitatum hunc
liberum esse aditum perhiberetur, sumpta ab his identitate rationis Tol-
nensis quoque comitatus judaeos fine illo intra ambitum nostri comitatus
praeter etiam tempus nundinarum versari sinamus, exaratum intimatum
humillime repraesentandum habuimus, quod extra tempus publicarum
nundinarum nec Rohonczenses, nec ulli alii judaei instituendi cujuspiam
quaestus et commercii ergo per huncce comitatum utpiam commeare hac-
tenus ad notitiam magistratualium nostrorum eatenus debi tam perinde
instructionem ac vigilanti am habentium sint admissí, nisi, si forte qui Ro-
honczensium circa ipsum publicarum nundínarum tempus, idque solum-
modo cum monilibus et quadam pretiosiore ad mundum muliebrem spec-
tante suppellectile isthic paulum morati aut per isthunc comitatum in
vicinam provinciam migrassent. Dum proinde antelatorum comitatus
Tolnensis judaeorum expositionem veritati prorsus adversuri contra
vero nobis arcendos ab íngressu extra tempus nundinarum attentando
quosvis judaeos omnem necessariam institutionem esse, eamque sedulo
observari humillime declaramus, usum hunc perniciosam gremio nostro
gentem illam excludendi nobis ulterius etiam illibatum relinqui demisse
oramus, plenoque cultu et veneratione perseveramus. Datum ex parti-
culari congregatione nostra in episcopali civitate Quinqueecclesiensi die
vigesima nona Aprilis anno millesimo septingentesimo sexagesírno cele-
brata,

Excelsí consilii regii locumtenentialis humillimi servi:
status et ordines comitatus de Baranya.

o. L. C.-29.Lad. B. fasc. 1-6. folio 124-5.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye: címerpaizs főpapi süveggel és alatta: egyik

sorban B. H. A. Z., a másik sorban: V. & V. C. betűkkel, előlapon pedig ezzel a feljegy-
zéssel : praesentata 17. May 1760., 19-a relata.
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174.

1760. július 7. Pozsony. A m. kir. helytartótanács meghagyja Sopron me-
gye közönségének,hogy a nagymartoni zsidó hitközséget, amely egyedül
nem hajlandó a türelmi adóból rája kiceteti részt el.fogadni, szorítsák en-
gedelmességre, egyben gondoskod.ianak ez adó pontos be.fizetéséről.

Illustrissimi, revereridissirni, spectabiles ac magnifici, porillustres
ítem ac generosi domini nobis observandissimi!

Judaeis in comitatu hocce degentibus coram corisilio isto locumtenen-
tiali regio in eo querulantibus, qualiter ipsi sumpto plurium dierum zeloso
conatu noviter impositam taxam tolerantialem ad individuales judae-
orum communitates comitatui huic ingremiatas a proportione unius
cujusvis facultatum conscientiose adrepartiri studuerint, sola nihilomí-
nus et unica communitas Matterstorffensis, cui ex eo, quod spatio prae-
terlapsi quinquennii tum in numero personarum cum et facultatibus in-
creverit, pars etiam oneris a miserioribus et facultatibus lapsis dempti,
imponi debuit, a communi omnium consensu semet sciderit. nec ad feren-
dum sibi praevio modo impositum quantum accedere velit.

Cum autem terminus incassationis et solutionis antelatae taxae jam
proximius immineret, idcirco praetitulatis dominationibus vestris prae-
sentibus intimari, quatenus repartitione, uti praemissum, unanimi con-
sensu medio rabinorum et juristarum, adeoque secundum benignam men-
tem regiam jam elaborata existente mentionatam Matterstorffensem
judaeorum communitatem ad acceptandum et in ratis terminis rite depu-
randum praevio sibi modo adrepartitum tolerantiale quantum stringere.
ipsis vero incassatoribus ad implementum factarum eatenus dispositio-
num sufficientem assistentiam praebere noverint. Datum ex consilio
regio locumtenentiali Posonii. die septima Julii anno millesimo septin-
gentesimo sexagesimo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi:
comes Paulus Balassa manu propria.
Carolus Fabiankovich manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimís, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecornitibus,
judicibus nobili um, juratis assessoribus. totique universitati dominorum
praelatorum. baron um, magnatum et nobilium comitatus Sopronlensis.
dominis nobis observandissimis Vienna Soproni um ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1760.évi közgyűlési iratok szeptember havi csomórában.
Ivrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon pedig arabeszk, zártatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét nyomával,
ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locumtenentiali Hunga1'ico, míg bévül
a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata. kívül viszont a jobb alsó sarokban:
comitatui Soproniensi megjegyzések vannak.
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Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel Nemeskéren 1760. szept, 5. és ő-ik
napján megtartott közgyűlésben foglalkozott egész terjedelmében bemásolván a köz-
gyűlési jegyzőkönyvébe és ezt a határozatot hozta:

Cui comitatus satisfacere non intermittet. (17.')9-1760. évi közgyű-
lési jegyzőköny1) 133R-40.)

175.

1760. július 7. Pozsony. A m. lcir. helytm·tótanács felszólítja AdéljJy A.n-
tal Sopron megyei alispárü, hogy Österreicher Mózes óbudai zsidót, aki
testvére a börtönben ülő Osterreicher Sándor zsidónak és már nincs sziúc-
.c;égarra, hogy Pozsonyban időzzék, mert testvérével az elszámolás meg-

tÖTtént. tuiboriuituni hazatérésében minden erejécel támogassa.

Perillustr is ac gene rose domine nobis observande!

Ex quo judaei Vetero-Budensis Moysis Östreicher, qui Iratris sui
Alexandri Ostreicher adrnodiatoris, nunc vero hic loci inarestati, in rebus
adrnodiationern respicientibus principalern factorem egit, praesentia ter-
minato jam cum eodem fratre sua ratiocinii negotio, isthic minus esset
necessaria, idemque ad locum habitationis suae remeare intenderet. Ne
autem sive in transitu sive vero nectenda alicubi mora a creditoribus ante-
lati fratris sui ob ejus debita impedimentum aut impetitiones eundem pati
contingat.

Idcirco praetitulatae dominationi vestrae hisce intimat consilium hoc
locumtenentiale regium, quatenus suis locis opportuna disponere nove-
rit, quo memorato judaeo ubivis locorum, ubi praesei-tim quid negotii
pertractandum habet, accessus et mora necessaria cítra impedimentum
fratris sui creditorum adrnittatur. Datum ex consilio regio locumtenen-
tiali Posonii, die septi ma Julii anno millesimo septingentesimo sexage-
simo celebrato.

Praetitulatae dominationis vestrae ad officia parati:
comes Paulus Balássa manu propria .
Joannes Hlavách manu propria.

Kívül: Perillustri ac generoso domino Antonio Adelffy comitatus
Soproniensis ordinario vicecomiti nobis observando Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1760. évi közgyűlési iratok Miscellanea című csomójában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon pedig arabeszk, zártatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét nyomával,
ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio regio locumtenentiali Hunqcrico, míg
bévül a szöveg alatt bal alsó sarokban: collationata, kívül viszont a jobb alsó sarok-
ban: domino vicecomiti comitatus Soproniensis megjegyzések vannak.
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176,

1760. július 7. Nemeskér. Sopron megye közönsége a megyében élő zsidók-
ra kivetett türelmi adó tnérséklését kéri a m. kir. helytartótanácstól.

Sopron megye közönsége 1760. júl. 7-én Nemeskéren megtartott közgyülésében
visszatérve a m. kir, helytartótanácsnak a zsidók türelmi adójára vonatkozó 1760.
ápr. 17-i rendeletére így határozott:

Ad 12-um instantiae judaeorum in facto taxae tolcrantialis excelso
consilio regio submittetur et miser status eorundem eidem excelso consi-
lio regio detegetur, cum hi ultra taxam tolerantialem etiam contribu-
tionem praestent et verenduru sit. ne ad utrumque inhabiles reddantur.

Sopron megyei levéltár, 1759--1760. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1212.

177.

1760. július 7. Nemeskér. Voye József sopronmegyei főszámvevő jelenti a
megyei közgyűlésnek. hogy többek között Leidersdorfer MendeL zsidónak

12 158 és Schlesinger zsidónak 26 104 .fo1'intot fizetett ki.

Extractus
inclytae cassae contributionalis Sopronierisis quantum in sortem restan-
tiae anni praeteriti 1759. cum competentia 3/4-tarum hyemalium per de-
cursum anni labentis 1760. depuraverit, quantum itaque adhuc usque
finem Aprilis in restantiis perrnanserit, dare edocens.

Occasione fínalis computus die 20. Novernbris 1759. cum inclyta
cassa bellica initi permansit inclytus comitatus pro anno recenter mili tari
evoluto in restantils fl. 92 092 cr. 48 1/2'

Ad %-tates autem hyemales 1760. deporandum habebat fl. 139432.
Habet itaque usque finem Aprilis 1760. in t.oto solvenclum fl. 231 524

CI'. 48 Ih..

Adrninistratio (többek kőzöt L):
Haebreo Mandl Layderstorffer fl. 12 158 cr. 50.
Haebreo quoque Schlesinger fl. 26.104 cr. 14 I,'~.

Praesentatae Nemeskér. die 7. Julii 1760. in generali congregatione.
Josephus Voye manu propria

praelibati inclyti comitat us Soproni ens is generalis perceptor.

Sopron megyei levéltár, 1760. évi közgyűlési iratok Miscellanea nevú csomó-
jában.

Ivrétű papiros. melynek vízjegye az egyik oldalon: lépő hímszarvas, míg a
másik oldalon 1. G. W. betűkkel.
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178.

1760. augusztus 12. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács egyben választ is
adván Sopron megye jún. 8-án kelt [eiteriesztésére, értesíti amegye kö-
zönségét, hogya türelmi adót csökkenteni nem lehet, azért annak befize-

tése iránt intézkedjenek.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnif'ici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Ad ea, quae praetitulatae dominationes vestrue penes submissam
taxae tolerantialis per judaeos suos gremiales elaboratam repartitionem,
necnon eorundem ex reflexione praegravatt status sui pro aliqua írnpositi
eisdem quanti relaxatione supplicantium instantiam regio huic locumLe-
nentiali consilio sub 8-a praeterlapsi mens is Junii anni labentis reprae-
sentaverant, quoniam repartitio illa, qua singuli comitatus judaeis certum
quantum ex 30 mille florenis titulo taxae tolerantialis ferendum impone-
batur, per suam majestatem sacratissimam clementer approbata, adeoque
nec amplius alterabilis esset.

Hinc praetitulatis dominationibus vestris praesentibus intimari, ul
secundum elaboratam per ipsosmet judaeos obvenientis quanti sui repar-
titionem incassanda incassari et ad eassas regia inferri, cum praestarida
collectoribus sufficienti assistentia procurent eaedem praetitulatae domi-
nationes vestrae. Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die
duodecima Augusti anno millesimo septingentesimo sexagesimo cele-
brato.

Praeti tula tarúrn domination um vestrarum ad officia paratissimi:
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Barinkay manu propria.
Carolus Fabiankovich manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissímis, spectabilibus ac magníf'icis,
perillustribus item et generesis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobili um et juratis assessoribus, toti denique universitati domi-
norum praelatorum. baronum. magnatum et nobilium comitatus SOpl'O-
niensis, dorninis nobis obscrvandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1760.évi közgyűlési iratok szcptcmberí havi csomójaban.
lvrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaízs, másrk

oldalon: arabeszk, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét helyével, ahol ez
a ieljegyzés olvasható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarico, míg bévül a szöveg
alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül pedig a jobb alsó sarokban: comitat71i
Soproniensi megjegyzések találhatók.

Bemásolva ez a rendelet megtalálható az 1759-1760. évi közgyűlésí jegyzőkönyv
1359-61. oldalain is ezzel a közgyűlési határozattal:

Cui satisfiet.
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179.

1760. szeptembeT 15. Torna. Poor János veszprémmegyei föszolgabíró és
esküdt je, Körmendi István Veszprém megye közgyűlésének utasítására
kihallgatja Horváth István nagyalásonyi ev. lelkészt, aki bevallotta, hogy
Abrahám Mózes nemesszalóki pálinkafőző zsidó fiát, Józsefet áttérítette
az ev. hitre és az imaházában a hívek jelenlétében ünnepélyesen megke-
resztelte János nevet adván neki, alá azután nőül vette Siko« Zsuzsanna
ev. özvegyasszonyt, akitől már gye7'meke is sziiletett, Egy másik zsidó
megkeresztelésével kapcsolatban Szakonyi Ferenc dabronyi ev. lelkész
azt vallotta, hogy ennek a zsidónak az ev. hitben való tanítását elkezdte,
de mielőtt befejezte volna, a zsidonalc elfoglaltsága úgy alakult, hogy ái
kellett kiiuienie Balogh Adám nemeskéri ev. lelleészhez és wperinten-
tlenshez, Tudomása szerint ez a zsidó is áttért az ev. hitre, ele hogy ki ke-

resztelte meg és hogy most hol. tartózkodik, azt nem tudja.

Infrascripti tenore praesentium recognoscimus, quod posleaquam
nos virtute gratiosae exmissionis inclyti comitatus hujusce Veszprérnien-
sis in generali ejusdem congregatione die 5-ta praeteriti mensis Augusti
anni currentis infrascripti in oppido Veszprém celebrata erga gratiosam
excelsi regii consilii locumtenentialis intimationem interventae in posses-
sionem Nagy-Alásony praclibato inclyto comitatui ingrerniatam fine dis-
quisitionis negotii in praeattacto gratioso intimatc urberius declarat.i
exivissemus, extunc in praesentia admodum reve rendi domini Francisci
Kazó diaecesis Jaurinensis districtus Papensis vicearchidiaconi et eccle-
siae Nyaradiensis plebani, qua ex parte mododictae diaecesis ad hurieee
actum speciali ter exrnissi. praesentibus item nobili bus domino Stephano
et Paulo Barcza, necnon Petro László ac judlee loci Francisco Szalay el
provido Stephano Süle ejusdem loci incola praedicans Augustanae confes-
sioni addictus in eadem possessione existens dominus quippe Stephanus
Horváth recognovit se judaei Moysis Abraham didi et adu in possesslonc
Nemes Szálok aeque huicce inclyto comitatui Veszprém adjacente com-
morantis filio, prius Joseph nominato, jamque annos viginti quatuor agenti
erga constansejusdem desiderium anno proxime praeterito. mense Majo.
absque ulla cuicunquc facta insinuationc, postquam tamen jam praevic
per medium arinum dogmata Augustanae confessionix audivisset. iisdem-
que imbutus Iuisset, in ternplo Augustanae confessieni addictorum in
praedicta possessione Nagy-Alásony habilo palam el publice coram
populo pro devotione eo fluente contulisse baptismurn, eundemque
nomine Joannis insignitum fuisse, adstantibus eidem patrinis tam supra-
nominatis dominis nobilibus, quam et aliis ejusdern loci incolis. Quiqui-
dem taliter baptisatus quod subsequeriter viduarn Ioannis Nagy, Susari-
nam utpote Sikos ibidem degentem et Augustanae confessieni addictam
duxerit, ex eaque jam prolem quoque habeat et in dicta possessione habi-
tationem suam figens nemine cogente aut persuadente Augustanam con-
fessionem fuerit amplexus, eandemque etiamnum profiteatur. Haec om-
nia tum supradictus praedicans, tum ipse baptisatus coram nobis consti-
tutus, tum denique praerecensiti domini nobiles ac ignobiles quoque una-
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nimiter retulerunt et recognoverunt. Quod vero aller um judaeum, prius
aeque Joseph nominatus atque, uti intimatum esset, per praedicantern
vicinae et aeque in hocce inclyto comitatu existentis possessionis Dabrony
baptisatum attinet, eatenus in conformitate gratiosae commissionis ex-
celsi consilii regii locumtenentialis modo dictus Augustanae confessionis
addictus praedicans nobilis domin us Franciscus Szakonyi pariforrniter
coram nobis constitutus retulit sequentia: quod nimirum judaeus hic alter
fuerit servitor praedicti Moysis Abraham, alias exustorum cremati, qui
non absimiliter per tempus aliquod simul cum supramentionato et in pos-
sessione Nagy-Alasony baptisato apud ipsum eruditus fuerit ad dogmata
suae confessionis, siquidem vero propter diversa sua negotia, quibus
eotum deditus erat, tempus uberius instruendi non habuisset, eundem in
possessionem Nemeskér inclyto comitatui Soproniensi adjacentern ad
praedicantem ejusdem loci, Adamum nempe Balogh, qua superinteriden-
tem suum, ut uberius instrui et taliter demum baptisari valeat, transmi-
serit. Quibus per supracensitum in possessione Nagy-Alasony baptisatum
quoque recognitis et confirmatis tandem idem praedictus praedicans
Dabronyiensis ultro declaraverat, et illud, quod posterior judaeus quoque
praevia ex ratione per ipsum ad praefatum superintendentem transmis-
sus, uti eidem annotuisset, Augustanam omnio confessionem profiteatur
et servitii causa jam in Uj falu, jam in Csönge possessionibus inclyto comi-
tat ui Castriferrei adjacentibus commoratus fuerit. Ubi tamen et quis
eidem contulerit baptismum, actuque pro certo ubi existat? nec ab eodem
nunc dicto praedicante. nec ab alio quoquam resciri ullatenus potuit.
Super quibus praesentes nostras damus literas relatol'io-testimoniales.
Signatum in possessione Torna, die 15-ta Septembris 1760. Joannes Poór
inclyti comitatus Veszpremiensis suprernus judex nobilium manu prop-
ria. Stephanus Kőrmendi ejusdem inclyti comitatus juratus assessor
manu propria.

Leetum et comportatum per Joannem Nagy de Sellye ordinaiium
juratum notarium manu propria.

Sopron rnegyeí levéltár, melléklete a 189. sorszám alatt közölt oklevélnek.
Bemásolva ez az irat megtalál ható még az 1761-1764. évi közgyűlési jegyzii-

könyv 99-103. oldalain is.

lUO.

1760. október 10. Sopron megye pénztárának 1759. nuv. 8-tól a mai napig
szereplő kiadásai között Leidersdor fer zsidónak 12.158, míg Schlesinger

zsidónak 26.104 iorintot fizettek ki.

Rationes summariae.
Inclyti comitatus Sopronierisis quanturu in sortern contributionis ab

8. mensis Novembris 1759. usque 10. inclusive Octobris 1760. perceptum,
exhinc erogatum et sub hodierna die in paratis inventum sit, etquidem

Erogatio.
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3-a Decembris 1759.hebraeo Laiderstorffer fl. 12.158den. 50.
Haebreo Schlesinger fl. 26.104 den. 14 ih.

Sopron megyei levéltár, 1759-1760. évi közgyűlési jegyzőkönyv 116-7.

181.

1760. október 31. Simon Lázár zsidó Parth József soproni sörfőzőt a sop-
roni tanács előtt perbe fogja, mert 300 huszárló vásárlására 6.000 forint
elöleget adott neki, mit nem teljesített és ezáltal neki több ezer [orin: kárt
és költséget okozott, miknek megtérítését kívánja a perköltségekkel

együtt.

Actio Lazari Simon, ut A. contra et adversus Josephum Parth braxa-
torem Soproniensem, velut 1. inclyto magistratui liberae regiaeque civi-
tatis Soproni ensis pro administratione justitiae sequenti serie proposita:

Qualiter praeattactus Josephus Parth a praedicto Lazaro Simon sex-
mille florenos Rhenenses levando testantibus litteris obligatorialibus die
14.Decembris anni 1757. emanatis et hic sub nro 2-do adnexis, semet ad
procurandos et statuto pro termino sistendos tercentos bonae qualitatis ac
constitutae altitudinis ad servitium reg ium militare pro Hungaricis equi-
tibus aptos equos obligaverit et ad casum, si obligationi suae praefixis in
terminis satisfacere neglexerit, ad restitutionem summae, compensa-
tionem et bonoficationem cunctorum causatorum damnorum ac expen-
sarum se adstrinxerit et renunciando instantiis, judíciis, juribusque suis
ac jurium formalitatibus attribuerit plenam potestatís facultatem adae-
quatam satisfactionem procurandi. Tantum autem abesset, ut memoratus
Josephus Parth obligationi suae secundum contextum litterarum obliga-
torialium satisfecisset, ut potius retenta summa levata per intermis-
sionem statutionis aptorum equorum servitium regium retardaverit et
aliquot millium damna suo tempore, ubi necessum fuerit, remonstranda,
multasque expensas causaverit.

Cum autem obligationes et contractus adeo stricti juris forent, ut de
dictamine Matthiae decreti VI. art. 17. et Uladislai decreti 1. art. 38, qua-
liter quis se ligaret, taliter etiam judicium recipe re et onus suae obliga-
tionis ferre ten eret ur et secundum art. 31. 1723. tenori litterarum obliga-
torialium semet tam judicia, quam causantes partes conformare debeant
ac in similibus liquidis acquisitionibus etiam litis expensae refundi sole-
rent.

Igitur cuperet praenominatus exponens sibi per amplissimum magis-
tratum ad exigentiam legum patriarum in conformitate adnexarum
litterarum obligatorialium tam intuitu capitalis summae, ejusque acces-
soriorum, imputatis tanem imputandis, quam et causa torum damnorum
et sumptuum jus et justitiam administrari et ex bonis partis 1.adaequatam
satisfactionem, hab ita etiam reflexione in casu defectus bonorum ad P. 68.
2-dae et 28. 3-tiae impendi.
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Kívül; Actionalis libellus Lazari Simon, ut A. contra et adversus
Josephum Parth civem ac braxatorem Soproniensern, velut I.

Sopron városi levéltár, Causae civiles fasc. 34. nr. 525. - 157-9. oldalszámok
alatt.

Ivrétű papiros, külzetén ezekkel az egykorú feljegyzések kel : 1., praesentatae die
31. Octobris 1760., 2. terminus pro 17. Novembris 1760.

Igy indult el ez a per, amelyben az első tárgyalás 1760. nov. 17-én volt, és első
fokon végleges ítéletre 1763. szept. 12-én került sor, de addigra a két pereskedő felet
képviselő ügyvédeknek egymással való vitatkozása 79 folió nagyságú írott oldalt tesz
ki, amelyek leközlésétől nyugodtan eltekinthetünk, a hosszadalmas bírói ítéletből is
304. sorszám alatt csupán azt a részt közöljük, amely részletezve kimondja, hogy az
előlegbe adott 6000 forintból mi illeti meg az alperest és mit kell visszafizetni a fel-
peresnek.

182.

1760. november 3. Pozsony. A m. ku: helytartótanács közli Adélffy Antal
sopronmegyei alispánnal, hogy Lázár Simon zsidó által toborzandó 30
újoncot és összevásárlandó 150 lovat a királynő engedélye alapján Szom-
bathelyi parancsnok a francia király Bercsényi huszárezrede részére az
országból kiviheti, de legyen rá gondja, hogy ezek száma több semmi

esetre se legyen.

Perillustris ac generose domine, nobis observande!

Quandoquidem sua majestas sacratissima clementer annuisset, ut 30
tyrones et 150 equi a judaeo Lazar Simon procurandi per legionis Ber-
csényanae sub vexillis serenissimi Galliarum regis militantis locumtenen-
tem Szombathelyi vocatum pro hac vice e regno Hungariae ad exercitum
Gallicum educantur.

Hinc benignam hane resolutionem caesareo-regiam praetitulatae do-
minationi vestrae pro sui in praemissis directione, finem que in eum inti-
mat consilium hoc regium locumtenentiale, quatenus in gremio comitatus
istius invigilari facere noverit, ne ultra praedestinatum hominum et
equorum numerum plures homines aut equi per suprafatum locumtenen-
tem vel attactum judaeum praevio sub titulo quoquo modo ex regno hoc
Hungariae educantur. Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii,
die tertia mensis Novembris anno domini millesimo septingentesimo
sexagesimo celebrato.

Praetitulatae dominationis vestrae ad officia parati:
comes Josephus Illeshazy manu propria.
Ladislaus Barinay manu propria.
Carolus Fabiankovich manu propria.

Kívül; Perillustri ac generoso domino Antonio Adelffy comitatus
Soproniensis ordinario vicecomiti nobis observando Vienna Sopronium
ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1760.évi közgyűlési iratok Miscellanea nevű csornójában.
lvrétü papíres. melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpajzs, a másik

oldalon pedig arabeszk, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét nyomával.
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ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilioregio locumtenentiali H-ungarico,míg bévül
a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül viszont a jobb alsó sarokban:
vicecomiti comitatus Soproniensis megjegyzések vannak.

183.

1760. november 18. 29. A soproni városi bírói szék Marik Jakab cseh-
országi és Mózes Salamon pozsonyszentgyörgyi zsidót, akik vásárkor egy
parasztnak erszényét ellopták, 20-20 botütésre ítéli és a város területé-

ről száműzi.

Anno 1760. 18. Novembris Jacobus Marik judaeus ex Bohemia et loco
Kütten nominato et Salamon Moyses ex Sancto Georgia oriundi ob furto
sublatam hic in nundinis celebratis cuidam rustico bursam pecuniae
inarestati restituta pecunia, acceptisque 20 ictibus 29-a ejusdem e carceri-
bus dimissi et ex civitate, ejusdemque territorio amandati exstiterunt.

Soproni városi levéltár, 1762. évi Prothocollum conceptuum 128.
A fenti zsidók kihallgatás! jegyzökönyvét már közöltük a MZSO. XIII. MO. és

551. sorszáma! alatt.

184.

1760. december 10. előtt. Lázár Simon zsidó felségfolyamodványában an-
nak bizonyítását kéri, hogya hadsereg számára alkalmatlan lovak után
ő semmiféle jóvátételre nem kötelezhető, mit elnyer abban a formában.
hogya kincstár ilyen meg nem felelő lovak után semmiféle térítést sem

nyújt.

Allerdurchleuchtigste, grossmachtigste Römische kaysserin, in Ger-
manien, zu Hungarn und Böheim königin, erzherzogin zu Oesterreích!
Allergnadigste kaysserin, königin, erblandesfürstin und frau frau!

Euer kayserlicher königlicher apostolischer mayestat wird allergna-
digst ruckerinnerlich seyn, welcher gestalten anno 1757. mit mir ein
rimonta contract auf 14 faustige pferde anfangs geschlossen, nachhin aber
und da würcklich wegenaufbringung derley pferde mit meinenn unter-
lieferanten contrahiret, auch diese mehrere aufgebracht habe, sothaner
contract mitte ls des mir zugefertigten decrets wiederuffen worden.

Da nun dermahlen in begrif bin mit sothanen meinen unterliferanten
respectu solch geschlossenen contracten richtigkeit zu pflegen, diese aber
so gar von denen nicht assentirt wordenen pferde laut anlage A. die boni-
fication von mir haben wollen.

Alss gelanget an euer kayserlichen königlichen apostolischen mayes-
Hit mein allerunterthanigst, allergehorsamstes bitten, allerhöchst die-
selbe geruhen in allermildester anbetracht, dass zu folge des mit euer
mayestat hohen directorio geschlossenen contract eben mit meinen un-
terlieferanten auf 14 faustige pferde contrahiret, mithin meines orths
nichts entgegenstehendes hierbey unterloffen seye, mich dahin allergna-
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digst verbscheiden zu lassen, dass respectu gegenwartíg meinen unt er-
lieferanten von den allerhöchsten aerario keine bonification erhalten
habe, welche allerhöchste gnade um so eher anhoffe, als in widrigen ich
von diesen praecipitiret und in grossen schaden gesetzet würde.

Zu allerhöchsten hulden und gnaden mich allersubmissest empfeh-
lend euer kayserlich-königlichen apostolischen mayestat alleruntertha-
nigst, allergehorsambster:

Lazar Simon.

An ihro Römisch kayserlichen in Germanien, zu Hungarn und Bö-
heim königin, ertzherzogin zu Oesterreich etc. allerunterthanigst, aller-
gehorsamstes bitten Lazar Simon.

Per um nicht von meinen unterlieferanten wegen den 14 faustigen
pferden de anno 1757. praecipitiret zu werden allergnádigste verbschai-
dungs-ertheilung, dass mir hierwegen keine bonification von den höch-
ten aerario geleistet word en zu meiner legitimation betreffendt in com-
missaria ticis.

Hermann manu propria, hochkriegsrath agent.
Wiederumen hinauszugeben mit den bedeuten, dass es der ordnung,

contract und billigkeit zuwieder seye so wohl unkösten, als rimonta gel-
der für solche pferder, welche nicht würklich als diensttaugllch assenti-
ret und angenommen worden, ab aerario zu verguten, dahero alle diess-
fallige anforderungen null und nichtig anzusehen seyen.

Per sacram caesareo-regiam majestatem Viennae, den 10. Dezembris
1760.

Bartholomeus Winkler manu propria.
Praesentem copiam originali suo conformem esse testor. Sopronii, die

12-a Decembris 1760.
Christianus Josephus Ernst liberae regiaeque

civitatis Soproniensis juratus notarius et
senator manu propria.

Sopron városi levéltár, Causae civiles fasc. 34 nr. 525. - 179-182. oldalszámok
alatt.

Két ívrétű papiros, az aláírás mellett vörös viaszba nyomott ovális alakú címe-
res gyűrűspecséttel.

Az A. jelzés alatti melléklet közölve 144. sorszám alatt.

185.

1760. december 31. Sopronkeresztúr. Kloninger Mátyás hercegi tiszttartó
bizonyítja, hogy Hirschl Jakab sopronkeresztúri zsidó, akit egyik peré-
ben az ellenfél ügyvédje azzal gyanúsít, hogy egyszer már hamisan eskü-

dött, a zsidó hitközség tanúsága szerint még nem tett le esküt.

Vorweisser diesses nahmens Hierschl Jacob fürstlicher schutzjud
unter der hiesigen herrschafft Creutz bringet in gegenwarth der Creutzer
Iuden gemeinde in hiesigen ambt bey, welcher gestalten ihm bey sein der-
mahligen process mit einen gewissen bau ren von dessen procoratar will
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dargethan werden, er Jacob Hierschl hette einstens schann ein falsches
jurament abgeleget und derowegen wolte herr procoratar bey dem [etzi-
gen process ihme kein es ablegen lassen. Uber welches aber die hiesigen
juden geschworen in hiesiger amts cantzley in wahrheit attestiern, mehr
ermelter Hierschl Jacob hatte vor einigen jahren wegen gewissen strítíg-
keiten mit seinen bruder sollen ein jurament ablegen, allein weillen sye
sich beede in güette verglichen, hat er keines abgeleget. Das es deme also
und nicht anderst, attestiere hiemit nebst dem beygedruckten hoch-
fürstlichen amts sigil. Datum rendtamt Creutz, den lesten Dezember 1760.

Matthias Kloninger verwalter manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Riedl családnév alatt Tomi 3-tii nr. 9. jel-
zésű iratcsomóban.

lvrétű papiros, melynek vízjegye. az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik
oldalon 1 G W betűkkel, a szöveg alatt födött és ovális alakú hercegi címerpecséttel,
a hátlapon alul héber írással.

186.

1761. január 20. Schey Salamon nagymartani zsidó 500 köteg szalmát vesz
meg Sopron városától, amelyért 5 forintot fizet.

Empfang von verkaufften stroh, ut contraquittung.

Den 20. dito (Janner 1761.) Salamon Schey jud von Matterstorff 500
schalb (assen) ... 5 fl.

Soproni városi levéltár. 1761. évi Cammer rechnuns 154.

187

1761. február 10. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács közli Sopron megye
közönségével, hogy mivel Leidersdorfer Mendl zsidó 300,000 forintot elő-
legezett a kir. kincstárnak, ennek visszafizetése az évi adó terhére fog tÖ1'-
ténni gróf Csáky János kerületi biztosságok igazgatójának kivetése sze-

rint, ezért ehhez tartsák magukat.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifící, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Sua sacra caesarea-regiaque majestas clementer jubere dignata est,
ut 300 mille florenorum, quae judasus Mendl Leidersdorfer anticipato
praestitit, e fundo contributionali erga apochas excellentissimi domini
comitis Joannis Csaky provincialis commissiariatus directoris primitus
incassentur praefato judaeo renumeranda.
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Consilium proinde hoc locumtenentiale regium praetitulatis domina-
tionibus vestris intimandum esse duxit, quantenus ad rationem renume-
randae anticipationis exassignatam et sibi adrepartitam quottam erga
apochas praedicti domini comitis directoris in computu commissariatico ad
rationem quanti acceptandas quocitius administrari facere noverint
eaedem praetitulatae dominationes vestrae. Datum ex consilio locumte-
nentiali Posonii, die decima Februarii anno millesimo septingentesimo
sexagesimo primo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi:
comes Josephus Kegleuich manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Carolus Fabiankovich manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perrllustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobili um comitatus Sopronien-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megy ei levéltár, 1761. évi közgyűlési Iratok március havi csomójában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon lépő hímszarvas, a másik

oldalon: arabeszk, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét nyomával, ahol
ez a felírás olvasható: ex consilio regio Zocumtenentialt Hungarico, míg bévűl a szöveg
alatt bal alsó sarokban: coZZationata, kívül pedig a jobb alsó sarokban: comitatui
Soproniensi megjegyzések találhatók.

Bernásolva ez a rendelet megtalálható az 1761-1764. évi közgyűlési jegyzőkönyv
87-8. oldalain is.

Sopron rnegye közönsége ezzel a rendelettel 1761. márc. ll-én Sopronban meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott, ahol ezt a határozatot hozta:

... cui jam in parte satisfactum est et contendet comitatus etiam resi-
duam partem depurare.

188.

1761. február 10. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács Sopron város érté-
sére adja, hogy mivel Leuiersdorjer Mendl zsidó 300.000 forintot előlege-
zett a kir. kincstárnak, ennek visszafizetése az évi adó terhére fog történni
gróf Csáky János kerületi biztosságok igazgatójának kiuetése szerint,

ezért ehhez tartsák magukat.

Prudentes ac circumspecti nobis honorandi !

Sua sacra caesarea regiaque majestas clementer jubere digna ta est,
ut 300 mille florenorum, quae judaeus Mendl Leiderstorffer anticipato
praestitit, e fundo contributionali erga apochas excellentissimi domini
comitis Joannis Csaky provincialis commissariatus directoris primitus in-
eassentur praefato judaeo renumeranda.
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Consilium proinde hoc regium locumtenentiale civico huic magistra-
tui intimandum esse duxit, quatenus ad rationem renumerandae ariticipa-
tionis exassignatam et sibi ad repartitam quottam erg a apochas praedicti
domini comitis directoris in computu commissariatico ad rationem quanti
acceptandas quo citius administrari facere noverit civicus idem magís-
tratus. Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die decima men-
sis Februarii anno millesimo septingentesimo sexagesimo primo cele-
brato.

Eorundem benevoli :
comes Josephus Kegleuich manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Carolus Fabiankovich manu propria.

Kívül: Prudentibus ac circumspectis N. N. judici primario, consuli,
caeterisque senatoribus et juratis civibus, totique communitati liberae et
regiae civitatis Soproniensis nobis honorandis Vienna Sopronium ex
officio.

Soproni városi levéltár, Repos. I. fasc. XXVII. nr. 14.
lvrétü papiros, melynek vízjegye: az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F C P betűkkel, zárlatán födött kir. titkos pecséttel, ahol
ez a felírás olvasható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarico, míg bévül a szöveg
alatt a bal alsó sarokban: c.ollationata, kívül pedig a jobb alsó sarokban: civitati
Soproniensi, végül a címzés alatt: praesentata 18-a Februarii 1761. megjegyzések
találhatók.

A soproni tanács ezt a rendeletet febr. lfl-án megtartott tanács ülésében vette
tudomásul (1761. évi Proth. Sen. Lat. ll.)

189.

1761. február 19. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács megparancsolja Sop-
ron megye közönségének, hogy Balogh Adám nemeskéri ev. lelkész és su-
perintendens ellen a Carotina Resolutio megsértése miatt indítson eljárást
és erről tegyen jelentést, ki ellen az a vád, hogy egy zsidót az ev. hitre té-
rített át, miként Horváth István ellen, aki a Veszprém megyében fekvő
Nagyalásony község ev. lelkésze, egy másik zsidónak megkeresztelése

miatt ezt a hivatalos eljárást már el is rendelték.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, periIlustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Ex advoluta investigatione medio comitatus Veszprémiensis in con-
cursu hominis diaecesani in facto attentatae per Augustanae confessioni
addictos ministros judaeorum baptisationis peracta, percepturae sunt
praetitulatae dominationes vestrae, qualiter mini stro quidem Nagy-Ala-
sonyensi unum judaeum publice coram congregato in oratorio populo a se
baptisatum esse recognoscente, alter possessionis Dobrony praedicans
Franciscus Zakonyi de baptisatione alius aeque judei insimulatus, hunc
quidem cujuspiam judaei Moysis cremati exustorem a se per alioquod
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tempus in dogmate Augustanae confessionis eruditum esse agnoscat,
demum attamen fine uberius instructionis et ob rationem eidem confe-
rendi baptismi hunc ipsum judaeum ad possessionis Nemeskér comitatui
Soproniensi ingremiatae praedicantem Adamum Balogh superintenden-
tem quippe suum misisse, perhibeat.

Siquidem autem per collatum ejusmodi baptismum aliud haud inten-
tum esse, non obscure erueretur, quam ut hoc modo ipsa etiam in publi-
cum dati facti raritate et solemnitate populus in errore suo magis adhuc
obfirmetur, praeattactum porro in apostoli co hoc Hungariae regno adhuc
saltem toleratum dogma per accessionem istius modi facti dominanti reli-
gioni potius utique competentis, cum gravi inde etiam huic illato prae-
judicio firmiores adhuc radices agat. Ad haec ipsam etiam ad acta com-
missionis articularis in anno 1731. elargitam, perque totum regnum publi-
catam benignam resolutionem ac regulativam norma ipsis quoque Augus-
tanae et Helveticae confessionibus addictis praescribentem assummendo
ibidem inter alia et id expressis verbis denotatum haberetur, ut praedicta-
rum confessionum ministri nonnisi in his addictos ministerium suum
exerceant, jam autem ejusmodi judaei ut ut acatholicos ministros acce-
dentes et in horum dogmate erudiri cupientes per id tamen antequam bap-
tisati sunt, pro ejusdem confessionis assectis haberi et reputari haud
valeant, ut adeo ministri tales judaeos baptisando eatenus ministerium
suum incompetenter exercerent, sicque praeallegatae normativae caesa-
reo-regiae resolutioni omnio contravenirent. .

Ideo sacratissima majestas sua caesareo-regia ministros ejusmodi
reatui obnoxios ob praedeclaratum contraventionis actum in aliorum
etiam exemplificationem, utve praejudícium dominanti orthodoxae reli-
gioni illicito talismodi ausu illatum etiam quodammodo reparetur, actione
fiscali magistratuali conveniendos sententia nihilominus eatenus ferenda
ante publicationem et executionem consilio huic regio locumtenentiali re-
ferri nraecepta clementer jubere est diznata.

Quemadmodum proinde quo ad Stephanum Horváth Augustanae
confessioni addictorum possessionis Nagy-Alasony comitatui Veszpré-
miensi inrrremiatae incolarum ministrum praedenotati judaeo coram po-
pulo pnhlif'p in oratorto collati ban+ismatis reum in obsequium prae-
atbf'tae benignae resolutionis fiscaliter conveniendum opportuna jam
consilium hoc regium locumtenentiale apud comitatum Veszprémiensem
disposuit.

Ita praetitulatis dominationibus vestris quoque intimandum esse
duxit, quatenus praefatum ministrum Augustanae confessioni addicto-
rum Nemeskériensem Adamum Balogh super praemisso eidem imputa-
tae judaei baptisationis facto constituere, hujusmodique reatu sive ex
propiis ejusdem ministri confessatis sive aliorum fassionibus prodeunte
contra eundem conformiter ad superius deductam hoc in passu elargitam
benignam resolutionem actione magistratuali fiscali suo modo procedere,
sententiam ferre, han c tamen ante pronunciationem et executionem cum
tot a processus serie isthuc submittere, tum porro de eo quoque quantum
fieri licet, quamnam ejusmodi judaeus profiteatur religionem, quali cujus
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confessionis conjugi sit junctus matrimonio, quo item et qualis aetatis
habeat proles, in qua religione educatas capiendam cognitionem consilio
huic regio lemuctenentiali referre noverint eaedem praetitulatae domi-
nationes vestrae. Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die
decima nona Februarii anno millesimo septingentesimo sexagesimo pri-
mo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi:
comes Josephus Illeshazy manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Josephus Kvassay manu propria

Kívül; Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobili um et juratis assessoribus, toti denique universitati domi-
norum praelatorum, baron um, magnatum et nobilium comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megvei levéltár, 1761. évi közgyűlésí iratok március havi csomójában.
fvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-

lon ki nem vehető betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét nyomá-
val, ahol ez a felírás olvasható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarico, míg bévül
a bal alsó sarokban: collationata K(vassay), kívül pedig a jobb alsó sarokban: comi-
tatui Soproniensi megjegyzések találhatók.

Bemásolva ez a rendelet megtalálható az 1761-1764. évi közgyűlési jegyzőkönyv
95-9. oldalain is.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1761. márc, ll-én Sopronban meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott, ahol ezt a határozatot hozta:

... ad quod submittetur ejusdem praedicantis erga judiciariam ad-
monitionem facta responsio.

190.

1761. február 27. Beled. Tóth Ferenc beledi mészáros Komjáthy István ke-
zessége melleit Mátyás beledi zsidótól 50 rénes forintot vesz fel olyan fel-
tétellel, hogy egy éven át minden szarvasmarha bőrt csak neki adhat el

megszabott áron.

En alább meghirt tekéntetes nemes Sopron vármegyében Beledi
helységben lakozó Toth Ferencz miszáros adom értisekre és tudtokra min-
deneknek, az kiknek illik, ezen contráctualis levelemnek rendiben, hogy
ugyanemlétett Beledi helységben lakozó Mátyás zsidótul kértem főly
Komláti István kezességére ötven rénesi forintokat, id est fl. 50 ily condi-
tioval, hogy egisz esztendőben valamennyi őkkrőt, tehént, borjut, kivivén
az birka és bárán büröket, a többit mind tartozom emletett Mátyás zsidó-
nak adni bizonyos árunn, ugyhogy ezen főllyebb emlitett sumábul fogh
mindenkor leszállani, ugymint á tehén bürnek párja liszen öt forint hu-
szonöt pinz, az őkőr bür pedigh liszen párja nyolcz forint. Ezeken kivül
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pedigh ha én Miszáros Ferenc ha valakinak á Mátyás zsidó hire nélkül ely-
adni tapasztaltatnám és az Mátyás zsidó észrevivin szabadon huszonnigy
forintokbul álló vínculumot, azaz köti st rajtam meghvehessen, azaz felit
az falu számára, felit pedig a magam (!) számára. Kitelvin pedigh az egy
esztendő tartozom á sumábul maradott pinzit levenn em emlitett Mátyás
zsidónak vagy pedigh ha magam tul ki nem telhetnik, tehát emlitett keze-
sem, Komláti István mindenkor megheligitti. Melynek nagyobb bizon-
ságára és erősségire adván ezen contractusomat, hogy leghkissebb falunk-
béli esküttel, nemcsak biro ereivel meghvehesse. Sub dato Beled, 176l.
die 27. Februarii.

Miszáros Toth Ferenc +
Komláti István +
Coram me Mathia Fabics rectore Belediensi manu propria.

Sopron megyeí levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr. 9-o
jelzésű iratcsomóban.

Papiros, melynek vízjegye : ugró hímszarvas, hátlapján héber írással.
Ez a szerződés ui. megvan még egykorú hitelesített másolatban is.

191.

1761. március 2. A soproni tanács azt a 35 forintot, amellye~ váUó alapján
Kreichel János György soproni polgár és szíjgyártó és neje, Katalin tar-

toznak Jakab József sopronkeresztúri zsidónak, betáblázza.

2-ten Marty 1761.
Eine charta bianca de dato Oedenburg 13-ten July 1757. per 35 fl.,

welche meister Johann Georg Kreichel bürgerlicher riemmer allhier mit
Catharina, dessen ehewürthin an den juden Joseph Jacob von Kreütz
schuldig sind, vide folio 39.

Sopron városi levéltár, 1761-1770. évi Intabulationsbuch 2.
Az 1761. évi Rathsprotocoll 39. oldalán ennek abetáblázásnak elrendelését való-

ban megtaláljuk.

192.

1761. március 7. Nemeskér. Dugovics József sopronmegyei főszolgabíró
kihallgatja Balogh Adám nemeskéri ev. lelkészt és superintendenst egy
zsidónak ev. hitben való tanítása tárgyában, aki bevallja, hogy a zsidó 2
hétig valóban nála tartózkodott, de elfoglaltsága miatt nem tudta tanítani.
Ezt elvégezte Barcsa István újfalui ev. lelkész, a celldömőlki ev. lelkész
pedig megkeresztelte, de úgy tudja, hogy az illető neje kedvéért azóta

áttért a katolikus hitre.

Infrascripti tenore praesentium recognoscimus, quod nos die et anno
locove datarum praesentium erga gratiosam inclytae sedis exmissionem
dominum Adamum Balogh personaliter repertum, qua ecclesiae Nemes-
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kériensis praedicantium ac una simul superintendentem sua sacratissima
regia et apostolica maj estate ita benigne ordinante admonuerimus et
respective judieialiter inhibuerimus serie subsequenti.

Pro cul dubio notum erit dominationi vestrae qualem judaeum Fran-
ciscus Zákonyi minister possessionis Dobrony a se per aliquod tempus in
dogmate Augustanae confessionis eruditum fine uberioris instructionis et
eidem conferendi baptismi ad vestram dominationem transmiserit, hinc
dominatio vestra ita benigne ordinante sua sacratissima apostolica regia
majestate per inclytum magistratum comitatus Soproniensis medio nostri
admonetur, ut si et in quantum antelati judaei per dominationem vestram
nondum attentata esset baptisatio, eandem conferre non praesummat, sin
vero praeter spem eadem jam attentata esset, facti hujus illiciti illico
rationem reddat, judaeumque hunc, in quantum vel sub sua potestate
esset, vel adminus mansi o ejusdem vestrae dominationi nota esset, inclyto
magistratui statuat vel respective eundem mani festet, prout etiam de
prolibus et uxore ubi et in quali dogmate constituantur, respondeat.

Ad quam praemissam judiciariam admonitionem et respective fac-
tam inhibitionem idem praenominatus domin us Adamus Balogh taliter
respondit, quod praescriptus judaeus pro nunc nomine Paulus adhuc in
statu celibe existens ante duos circiter abhinc annos ad dominum adrno-
nitum fuerit quidem missus et duobus incirca hebdomadis apud eum de-
tentus, sed cum pluribus laboribus obrutus foret. eundem judaeum in-
struere non valuit, consequenter dominus Stephanus Barcsa in inclyto
comitatu Castriferrei possessione quippe Ujfalu residens in Augustanae
confessionis dogmate instruendum ad se receperit, qui demum per prae-
dicantium Dömölkiensem baptisatus extitit et in quantum domino admo-
nito constat, post acceptum baptismum semet in servitium domini Antonii
Nagy in praefati comitatus Castriferrei possessione Csönge residentis
transtulit. An autem moderno etiam tempore ibidem sit, suae dominationi
non constat, verum tamen, quod ante breve tempus matrimonio cum per-
sona Romano catholica junctus sit et eandem fidem profiteatur ante octi-
duum domino admonito ex relatione aliorum innotuit, an autem haec
transmutatio vera sit, nec ne? ignorat.

Super qua praevio modo per nos peracta admonitione et inhibitione
praesentem in finem subscripsimus humillimam relationem. Nemeskér,
die 7-a mensis Martii 1761.

Josephus Dugovics, inclyti comitatus Soproniensis
supremus judex nobilium manu propria.

Sopron megyei levéltár, 1761. évi közgyűlési iratok március havi csornójában.
lvrétü papi ros, melynek vízjegye: az egyik oldalon kardokat tartó kétfejű sas

koronával, a másik oldalon ki nem vehető betűkkel. A szövegben egy másik kéz szá-
mos törlést és fölébe írást hajtott végre. Az aláírás alatt vörös viaszba nyomott kerek
címerpecsét látható.
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193.

1761. március 11. Sopron. Sopron megye közönsége Balogh Adám nemes-
kéri ev. lelkész és superintendens vallomását egy zsidónak ev. hitre térí-

tése tárgyában felterjeszti a m. kir. helytartótanácsnak.

Excelsum consilium regium locumtenentiale Hungaricum!
Domini domini gratiosissimi, colendissimi!

In obsequium eorum, quae nobis per idem altefatum consilium in
merito per Franciscum Zakonyi possessionis Dobrony praedicantem ad
alterum possessionis Nemeskér comitatui huic adjacentis praedicantem
et una superintendentem Adamum Balogh fine uberioris in Augustanae
confessionis dogmate instructionis et conferendi ei baptismi transmissi
judaei sub 19-a Februarii anni delabentis gratiose intimata sunt, exmisso-
rum ex nuperrima sede nostra judiciaria hoc in facto nostrorum judicum
nobili um nobis sub hodierna generali nostra congregatione exhibita rela-
tione reverenter inservimus, unaque paenes nostri in exploratas gratias
enixam commendationem in profunda veneratione perseveramus. Ex ge-
nerali congregatione nostra die ll-a Martii anno domini 1761. Sopronii
celebrata.

Ejusdem excelsi consilii regii locumtenentialis Hungarici servi hu-
millimi obsequentissimi:

universitas comitatus Soproniensis.

Sopron megyei levéltár, 1761. évi közgyülési iratok március havi csomórában.
Fogalmazvány ívrétü papiroson, melynek vízjegye az egyik oldalon lépő hím-

szarvas, a másik olddalon I. C. W. betűkkel, néhány javítással és betoldással a szö-
végben.

Bemásolva ez a felterjesztés megtalálható még az 1761-1764. évi közgyűlési
jegyzőkönyv 173. oldalán is.

Balogh Adám nemeskéri ev. lelkész és superintendens vallomását 192. sorszám
alatt közöljük.

194.

1761. április 17.-június 13. Edve, Vadosfa és Kisfalud. Szilágyi József
sopronmegyei esküdt Csóy Rozina nemes asszonyt arra ítéli, hogy Hirschl
Benedek vadosfai zsidótól megvásárolt portéka árát megfizesse és egyben

a perköltséget is viselje.

Anno 1761. die vero 17-a mensis Aprilis in possessione Edve inclyto
comitatui Soproniensi adjacente penes commissionem perillustris ac ge-
nerosi domini Josephi Dugovics praefati comitatus Soproniensis judicis
nobilium coram generoso domino Josepho Szilagyi jamfati comitatus
jurato assessore levata est causa judaei Vadosfalvensis Benedicti Hiersl,
ut A., contra et adversus nobilem dominam Rosinam Csoi, velut I. ratione
negotii in mox producenda commissione uberius declarati mota et sus-
citata.
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Az A. fél szemille szerinth az törvinynek szine elött meghjelenvin es
az sub littera A. producalt commissioban exponált praetensioja viget
kiván magánok törvinyel meghegyezö contentatiot etc.

Az 1. fél procedens eskütt uramat méltó bötsülettel respectálván szó-
val tett parantsolatyát megvetni nem kivánván az contumacia büntetés-
nek eltávoztatásaért egyedül szemelye szerént comperaál és nemesi prae-
rogativájához magát tartván minthogy annak szokott rendi s módgya sze-
rént se tekéntetes föbiró ur itt producált commissioja in paribus néki meg
nem küldetetett, se pedig irás áltol nem citáltotott, kivanya procedens es-
kütt uram verbalis citatioját ezen alkalmatossággal condescendáltotni,
egyébbe ránt solenniter protestál és mindenesetre magánok a törvényes
remediumokat fönttartya.

A felperest nemes Kiss Pál ügyvéd képviselte, míg az alperes azzal az indokkal,
hogy nem tudta, miért hívták törvénybe, a per elnapolását kérte, amit az esküdt tel-
jesített is.

A legközelebbi tárgyalást 1761. máj. 14-én Vadosfán tartották meg, ahol kiderült,
hogy azokat a portékákat, malyeknek árát a zsidó az alperestől. követel, tulajdon-
képpen Vidos Éva asszony, Radó László uram özvegye és fia, Radó József vették meg
a zsidótói az alperes részére, aki e portékák árát nekik megfizette, miként ezt úgy
Radó László özvegye, mint fia, Radó József a törvény előtt megjelenvén elismerték.

Radó József az partékánok árát kész megadni az alku szerént az A.
sido feleségének, tsak füzesse meg az is azon joszagoknak árát, amellye-
ket Kováts Éva, Radóné asszonyom volt szolgáloja loppal nékie hordott és
adott, nevezet szerént egy sák tiszta buzajanok, egy sák arpajának és 2
krajczár ara tojásánok.

A zsidó felesége mindezt tagadja.
Végül is a pert elnapolja az esküdt és kimondja, hogy azt jún. B-án Edvén fogju

folytatni, ahol

Deliberatum est.

Hogy az A. fél sub litteris A. et B. producált praetensioit az 1. félnek ki-
vánsága szerint ad exigentiam articuli 53. 1723. meghvilágositsa, azeránt
holnapi napon az hitit ex consensu partium Vadosfai helysighben letenni
köteleztetik.

A zsidó az előírt zsidó esküt letette és ennek alapján került sor a végső ítéletre:

Deliberatum est.

Mivel az A. fél az sub litteris A. et B. producált praetensioját az 1.fél ellen;
nemcsak allegative meghbizonyitotta, hanem ex superabundanti ex con-
sensu partium hütivel is comprobálta, azért az 1.fél ezen bötük alat expo-
nált praetensioiban s ugy az sub C. producalt expensákban, salvis tamen
eventualibus, convicáltatik. Azet ez Vidos Éva aszonnak pedig s ugy an-
nak fiánok, Radó Joseff uramnak ingessiojok, mivel ippen ezen proces-
susban semmi consideratiot nem érdemel, sőtt csak sub numeris 2-do, 3-o,
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4-to et 5-to producált inquisitiok is az A. félnek ellene ippen semmit nem
szollanánok, azért simpliciter exmittáltattnak.

Az alperes ezt az ítéletet megfellebbezte.

Anno 1761. die vero 13-a mensis Junii in possessione Kissfalud comi-
tatui hincce Soproniensi adjacente processu praesenti relato et reviso

Deliberatum est.

Latum procedentis jurati assessoris judícium approbari, exequndorum-
que executionem decerni.

Josephus Dugovics supremus [udex nobilium manu propria.

Sopron megyeí levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszó alatt fasc. l. tomi 4.
nr. 2.

A mellékletek, sajnos, hiányzanak és így nem tudjuk, hogy az adósság mennyit
tett ki, de nem lehetett nagy összegről szó, mert máskülönben nem egy esküdt ítél-
kezhetett volna.

195.

1761. május 1-4. A soproni városi bírói szék Ber Farkas morvaországi zsi-
dót, aki vásárkor egy darab vásznat lopott, 30, míg Simson Joachim ni-
kolsburgi zsidót, akit ugyanakkor tetten érték, mikor a városbíró konyhá-
jából egy mozsarat el akart lopni, 15 botbüntetésre ítél, végül Hirschl Ja-
kab rausnici zsidót, ki a lopásban való részesség gyanúja alól tisztázta ma-

gát, büntetés nélkül kienged a börtönből.

Anno 1761. t-a May Volffgangus Ber judaeus principis de Ethingen
in Moravia existente civitate Kojtan vocata oriundus propter in nundi-
nis praeattacta 1-a May hic loci celebrari solitis furto sublatum frustum
telae incarceratus, restituta vero tela 30 baculis pulsatus, 4-a May e carce-
ribus liberatus est.

Anno 1761. l-a May Joachimus Simson judaeus Moravus, ex princi-
patus Liechtensteiniani civitate Nikolspurg oriundus, quod eculina judi-
cis civitatis hujus mortarium furari voluerit, siquidem autem in ipso actu
depraehensus mortarium restituere debuerit, inflixis 15 ictibus e carce-
ribus 4-a May dimissus est.

Anno 1761. t-a May JacobusHerschel aeque judaeus,oriundusexMo-
ravica civitate Rausnicz, ob habitam in eundem circa praeattactam mor-
tarii ablationem complicitatis suspicionem eadem prima May inarestatus,
qua complicitate non eveniente, 4-ta May itidem e carceribus liberat us
est.

Soproni városi levéltár, 1762. Prothocollum conceptuum 130.
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196.

1761. május 2. A soproni tanács azt a 427 forint 51112 krajcárt, amellyel
két tételben Zarka Ferenc soproni polgár tartozik Mendel Hirschl Wolf

pozsonyi zsidónak, betáblázza.

Eodem (den 2-ten May 1761.)
Ist eine obligation de dato Oedenburg den 8-ten Februarii 1761. per

359 fl. 49 kr., dann eine andere sub data Oedenburg den ll-ten Februarii
1761.per 67 fl. 52 112kr., so gedachter herr Franz von Zarka an dem Wolf
Hirschl Mándel juden von presburg schuldig geworden, ad mentem arti-
culi 107. 1723. intabuliret worden. Vide Rathsprothocoll folio 70.

Soproni városi levéltár, 1761-1770. évi Intabulatinsbuch 6.
Az 1761. évi Rathsprotocoll 70. oldalán ennek abetáblázásnak elrendeléset való-

ban megtaláljuk.

197.

1761. június 1. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács meghagyja Sopron me-
gye közönségének, hogy azt a szűletésénél fogva zsidót, aki 1758-ban Deb-
recenben áttért a kálvinista hitre és akit börtönbe vetettek, ha más terhelő
adat ellene nem merült fel, engedjék szabadon, de előzőleg részletesen
hallgassák ki és igyekezzenek megnyerni a katolikus hitnek és minderről

tegyenek jelentést.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Accepit consilium hoc locumtenentiale regium isthuc submissam
praetitulatarum dominationum vestrarum sub 30-a evoluti mensis Aprilis
informationem, ex qua intelligit consilium hoc locumtenentiale regium,
qualiter eaedem certum a nativitate judaeum, anno tamen 1758. a Debre-
czinensi praedicante baptisatum comprehendi fecerint.

Quare consilium hoc locumtenentiale regium praetitulatis domina-
tionibus vestris reintimandum esse duxit, quatenus eundem, nisi forte is
ad judaismum revertisset, si nulli praeterea reatui obnoxiatur, liberum
dimittere, desuper tamen cujus idem sit religionis, an sit quippe catholi-
cus, num et quales ex cujus confessionis conjuge habeat, proles an non et
quis eundem in acatholicae, ejusque cujus confessionis principiis erudie-
rit, num eum ad amplectendum acathalicismum non quis persvaserit,
quam item religionem occasione suscepti baptismi, idque an publicam
professionem eliciendo amplexus sit? qualiter denique occasione ejus-
modi eidem collati baptismi actum, operatumque exstiterit? eundem neo-
baptisatum examinare, excipiendamque ab eodem circumstantialem Ias-
sionem consilio huic locumtenentiali regio submittere ac de reliquo, si et
in quantum idem acatholicus esset, circa ejusdem ad agnitionem verae
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fidei perductionem omnem operam adhiberi facere et de effectu consilium
hoc locumtenentiale reg ium informare noverint eaedem praetitulatae
dominationes vestrae. Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii,
die prima Junii anno millesimo septingentesimo sexagesimo primo cele-
brato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi :
comes Josephus Kegleuich manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Josephus Kvassay manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatarorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1761. évi közgyűlési iratok augusztus havi csomójában,
Ivrétü papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, amasik

oldalon pedig arabeszk, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét nyomával.
ahol ez a megjegyzés olvasható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarico, míg bé-
vül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül viszont a jobb alsó sarok-
ban: comitatui Soproniensi feljegyzések találhatók.

Sopron megye közönsége 1761. aug. 19-én Nemeskéren megtartott közgyűlésben
foglalkozott ezzel a rendelettel, amelyet bemásoltatott a közgyűlési jegyzőkönyvébe
ezzel a határozatával:

Ad quod in vim informationis submittetur benignum ipsius examen,
perscribeturque, quod dominus parochus loci conabatur eundem ad fidem
orthodoxam convertere, sed sine effectu cesserunt fatigia ipsius, ex carce-
ribus vero detentus jam dimissus est (1761-1764. évi közgyűlé si jegyző-
könyv 437-9.)

198.

1761. június 4. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács, mivel a Nádasdy és
Hadik huszárezredek Schlesinger kismartoni zsidó ellen panaszt emeltek,
hogy a zsidó felszerelésük tekintetében vállalt kötelezettségének nem tesz
eleget és emiatt az újoncaikat nem küldhetik a táborba, megparancsolja
Sopron megye közönségének, hogy ennek a fontos ügynek járjon utána és

minden szükséges intézkedést megtegyen és erről jelentést küldjenek.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Quandoquidem Kis-Martonii existens judaeus Schlesinger cognomi-
natus pro legionibus equestribus Hungaricis Nadasdiana et Hadikiana
requisita amictuum et armorum genera paranda in se assumsisset, prae-
dictarum porro legionum commendati officiales in Hungaria constituti in
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eo conquerantur, quod notabilem adhuc pro conscriptis jam tyronibus et
receptis equis ejusmodi apparatuum et amictuum defectum habe ant,
absque talibus autem requisitis nec tyrones, nec equi ad exercitum cum
summi servitii caesareo-regii remora expediri possint.

Hinc consilium hoc regium locumtenentiale praetitulatis domina-
tionibus vestris de benigno jussu regio intimat, quatenussuprafatum
judaeum ad supplendum pro praedictis legio nibus amictuum et appara-
tuum adhuc desideratorum defectum pro ratione ac sub jurisdictione co-
mitatus hujus degeret, quantocyus et incunctanter suo modo et via efflea-
citer adstringi facere et desuper consilium hoc reg ium locumtenentiale
informare noverint eaedem praetitulatae dominationes vestrae. Datum
ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die quarta Junii anno millesimo
septingentesimo sexagesimo primo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi:
Joannes Hlavách manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Joannes Hlavách manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobili um et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum, praelatorum, baronum,magnatum et nobilium comitatus Sopronien-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1761. évi részleges közgyűlés június havi csomójában.
lvrétű papíros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon pedig arabeszk, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét nyomával,
ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locumtenentiali Hungarico, míg bévül
a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül pedig a jobb alsó sarokban:
comitatui Soproniensi megjegyzések olvashatók.

Sopron megye kőzönsége 1761. jún. 15-én Sopronban megtartott közgyűlésében
foglalkozott ezzel a rendelettel, amelyet bemásoltatott a közgyűlési jegyzőkönyvébe
és ugyanekkor ezt a határozatot hozta:

Cum praefatus judaeus occasione praesentis congregationis Viennae
fuerit et constitui non potuerit, commissum est supremo judici nobilium
Joanni Stefanits, ut investigato negotio cum comminatione etiam gravi-
oris poenae eundem judaeum adsatisfaciendum obligationi suae adstrin-
gat, desuperque inc1ytae universitati relation em faciat, quod et excelso
consilio regio locumtenentiali perscribetur. (1761--1764. éviközgyűlési
jegyzőkönyv 390__2.),
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199.

1761. június 17. Kismarton. Schlesinger Márk Sámuel kismartoni zsidó
Sopron megye felszólítására válaszolva közli, hogy ő a Nádasdy és Hadik
huszárezredeknek felszerelésére minden kötelezettségének annyira ele-
get tett, hogy a két ezred még mindig 48.000 forintjával tartozik neki, mi-

ként ezt hitelesen bizonyítani tudja.

Gehorsambste anzeig.

In puncto deren von denen beeden löblichen regimentern Nadasdy
und Hadik von mir verlangende mondirungs sorten ist in meiner abwe-
senheit von einen hochlöblichen Oedenburger comitat durch einen ge-
schwohrner anfrage beschehen, da aber gedachte beede lobliche regimen-
ter dermahlen weder mondir- noch rüstungs sorte mehr zu gut haben,
allermasse diese die von der augmentation zurukh gebliebene 200 mann
bereits in vorige jahr von eines jeden regiments commendanten bey mír
abgesondert-, auch würklich abgeliefert worden, nicht weniger die nach-
hero beschehene anschaffungen denen zur übernahm commandirten
übergeben habe, folglichen mich dissfals ganz auss er beschuldigung sehe
in consideration ich die vorrathig gebliebenen 200 von darumben auf je-
den löblichen regiments befehl ausszuliefern mich verbunden sahe. Weil-
len ich die zahlung der ganz en augmentation gegen denen regiments
quíttungen empfange und die dissfallíge mondírunge bloss allein denen
regiments befehlhabern folge zu leisten verbunden ware, wie ich dann
mit meinen briferscheinen verificirn kann, das gedacht beede regírnenter
von mir complett vermög bey mir beschehne anschaffung zu betorderung
des allerhöchsten dienst nach aller möglíchkeít befördert worden, auch
die ganze recrouttirungs mond ur- und ristungs sorten zum allerhöchsten
dienst und veneration fül' denen löblichen regimentern de novo ohne
mündist hierauf beschehner zahlung abgeliefert und würklich mit einer
summa von 48.000 fl. zurukh stehe, wie ich dann jederzeit in puncto dene
mondirunge bloss allein jeden regiments commendanten zu folge und von
beschehnen rechenschafft zu geben habe. Womit meine verlangende ent-
schuldigung auss aller hochachtung antwortlich erstatte und mich gehor-
sambst empfehle. Eysenstatt, den 17. Juny 176l.

Gehorsambster diener :
Samuel Marx Schlesinger manu propria.

Kívül: Gehorsambste anzeige von Samuel Marx Schlesinger kaiser-
lích-königlichen mondour lieferanten.

Sopron megyei levéltár, 1761. évi június havi részleges közgyűlési iratok között.
lvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon címerpaízs, míg a másik olda-

lon F. A. R. betűkkel.
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200.

1761. június 17. Sopron megye közönsége a Nádasdy és Hadik huszárezre-
dele panaszával szemben Schlesinger kismartoni zsidó védekezését a m.

leü'. hely tartó tanácsnak felküldi.

Excelsum consilium locumtenentiale regium r
Domini domini gratíosíssimí, colendissimi!

Kysmartonii existens judaeus Schlesinger pro legionibus equestribus
Hungaricis Nadosdiana et Hadikiana in facto per se procurandorum amic-
tuum et armorum in legitimationem sui sub hodierna particulari congre-
gatione nostra qualemnam humillimam supplicationem nobis exhibuerit
et qualiternam se legitimare cupiat, ex annexa ejusdem instantia gra-
tiose perspicere dignetur, jugi cum veneratione persistimus. Datum ex
particulari congregatio ne nostra die 17-ma mensis Junii anno millesimo
septingentesimo sexagesimo primo celebrata.

Ejusdem excelsi consilii regii locumtenentialis Hungarici servi hu-
millimi, obsequentissimi:

universitas comitatus Soproniensis.

Sopron megyei levéltár, 1761. évi június havi részlegesközgyűlés iratai között.
Eredeti fogalmazvány papiroson, melynek vízjegye töredékes.
Bemásolva ez II felirat megtalálható még az 1761-1764. évi közgyűlésl jegyző-

könyv 407. oldalán is.

201.

1761. június 27. Vizkelety Zsigmond sopronmegyei szolgabíró kihallgatja
Hirschl Sámuelt arra nézve, hogy Debrecenben miként tért át zsidó val-

lásáról kálvinista hitre.

Examen invinculati Samüelis Herschl anno 1761. die 27-a Junii in
Nemeskér per me infrascriptum peractum ac spectabili domino ordinario
vicecomiti humillime transmissum.

Mi neved? Hérschl Samuel.
Honnandvaló és hány esztendős vagy? Nagy-Martonban születtem és

Csepregben nevelkettem s mintegy 47 esztendös vagyok.
Mitsoda hütön való vagy? Kalvinista vagyok.
Ki által és hol tanittattál az mastani vallásodnak ágozatira? Döbrö-

czönben az collegiumban jártam s ottan egy deák által tanittattam arra.
Ki biztatott vagy ingerlet ezen vallásodnak követisire? Betegsigben

estem alámenetelemmel Döbröczőnben és ottan egyik is, másik is mon-
dotta, hogy rosz hitben vagyok s bisztattak a meghtérisre. Betegsigembül
pedigh kigyogyulván az collegiumban mentem s ottan disputáiván vélek
elhitettek, hogy az kalvinista vallás lígyen üdvössiges és akkor mingyárt
a superíntendens által egy deák rendöltetet taníttásomra.
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Menny üdeig voltál Döbröczönben mégh tanitottak? Maid ött fertály
esztendeigh és addigh megh nem keresztöltek, mighlen Csernely László
urnak nem irtak és attul válo szt vévén keresztöltek megh.

Ki keresztölt megh és minémő módon és az brofessiót világossan
mindenek előtt meghtetted-e? A nagy templomban először az egész cathe-
kismusbul examináltatván az professiot vilagossan mindenekelött megh-
tettem, azután a superintendens Vécsei János által vizben az atyának.
fiunak és szentli1eknek neviben meghkeresztöltettem, döbröczöni város-
birája felesigestül és Szeremlei uram lévén keresztatyáim.

Mért tértél tehát újra viszsza a zsidósághra? Nem tértern és soha nem
is foghok visszatérni.

Vagyon-e felesiged s gyermekeid s azok minérnő vallásban vannak?
Sem felesigem sem pedigh gyermekem nincsen. Volt ugyan két felesigem
s az elsötül két gyermekem, de megholtak, az második felesigemtül pedigh
gyermekem nem volt és az is, amint hallom, miulta már három esztendő-
tül foghva Myhálibul alámentem, Pápára vévén magát, ottan meghholt.

Peractum per me Sigismundum Vizkelety inctlyti comitatus Sopro-
niensis vicejudicem nobilium manu propria.

Sopron megyei levéltár, 1761. évi közgyűlési iratok augusztus havi csomójában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: ugró hímszarvas. míg a má-

sik oldalon: 1. G. W. betűkkel.

202.

1761. július 9. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács Sopron megye közönsé-
gének meghagyja, hogy mivel Osterreicher Sándor óbudai zsidó és hadse-
regszállító a hitelezőivel már kiegyezett, ezért börtönéből kiszabadult és
így számára a szabad járást-kelést, üzletkötést, követeléseinek behajtását
nemcsak biztosítani kell, hanem ezekhez minden szükséges támogatást

megadjanak.

Illustrissimi, reverendíssimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Siquidem negotium judaei Vetero-Budensis Alexandri Oesterrei-
cher admodiatoris ob contracta complura debita benigno jussu regio isthic
inarestati cum suis creditoribus jam plene terminatum, idemque ex
aresto dimissus haberetur.

Hinc praetitulatis dominationibus vestris intimandum esse duxit
consilium hoc regium locumtenentiale, quatenus in grernío sui disponere
noverint, ut dictus judaeus et sui homines non tantum ubivis locorum
citra ullum impedimentum libere ire, morari et quaevis negotía sua pro-
movere permittantur, verum etiam circa promovendas et incassandas sig-
nas nefors ibidem haberet activas praetensiones, necessaria eidem Oes-
terreicher assistentia praebeatur. Datum ex consilio regio locumtenen-
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tiali Hungarico Posonii, die 9-a Julii anno millesimo septingentesimo se-
xagesimo primo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi:
comes Paulus Balassa manu propria.
Joannes Hlavách manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. superomo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati praelato-
rum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Soproniensis, dominis
nobis observandissimis Vienna Soproni um ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1761. évi közgyűlési iratok szeptember havi csomójában.
. Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon pedig arabeszk, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét helyével,
ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locumtenentiali Hunqarico, míg bévül
a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata H(lavách), kívül viszont a jobb alsó
sarokban: comttatui Soproniensi megjegyzések olvashatók.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1761. szept. 5-én Sopronban meg-
tartott részleges közgyűlésében foglalkozott, melyet bemásoltatott a közgyűlési jegyző-
könyvébe és ezt a határozatot hozta:

Quod per currentales publicatum est et observabitur. (1761-1764.
évi közgyűlési jegyzőkönyv 567-8.)

A soproni tanács ezt a rendeletet júl. 20-án megtartott tanácsülésében vette
tudomásul (176l. évi Prot. Sen. Lat. 58.).

203.

1761. július 12.-17. A soproni városi bírói szék Lővi Sámuel hainburgi
zsidót és Klein Jakab szenici zsidót vásári lopásért 30-30 botbüntetésre
ítéli, míg Salamon Mózes óbudai zsidót, kire a lopást rábizonyítani nem.

lehetett, büntetés nélkül engedi ki a börtönből.

Anno 1761. 12-a July Samuel Lövy judaeus Hamburgerrsis inaresta-
tus est ideo, quod in nundinis praedicta die hic Sopronii celebrari con-
suetis frustum materiae furatus sit. Delicto hoc per restitutionem materiae
relevato incarceratus in exemplum aliorum 30 baculis pulsatus 17-a July
e carceribus dimissus est.

Anno 1761. 12. July Jacobus Klein judaeus Szennicziensis ex capite
cuidam rustico sublatae pecuniae incarceratus est, pecunia restituta et
acceptis 30 baculis 17-a July e carceribus dimissus est.

Anno 1761. 12. July Moises Salamon judaeus Vetero-Budensis furti
cujusdam insimulatus inarestatus, eodem furto tamen non comprobato 17.
July iterato sine mulcta dimissus est.

Soproni városi levéltár, 1762. évi Prothocollum conceptuum 134-5.
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204.

1761. augusztus 19. Nemeskér. Sopron megye közönsége a m. kir. hely tar-
tótanácsának megküldi a református hitre áttért Hirschl Sámuel volt zsi-
dónak vallomását e megkeresztelésével kapcsolatban, akit a Zövői plébános
nem volt képes áttéríteni a katoiikus hitre és akit azóta a börtönből ki-

engedtek.

Excelsum consilium etc.
In obsequium eorum, quae idem excelsum regium consilium in facto

baptizati per Debreczeniensem praedicantem Samüelis Hirschl gratiose
disponere dignatum est, per exmissum judicem nobilium peractum ejus
examen et subsecutam ad hoc ejus fassionem reverenter accludimus,
unaque significamus hunc per Lövejensem parochum ad amplectendam
fidern Rornano-catholícam per longius tempus zelose cohortatum fuisse,
eum tamen in calvinismo perstitisse. Hinc ad hic et nunc praeter vagam
vitam nihil in eo criminis animadversum fuerit, pro eo ac excelsum etiam
regium consilium ordinaverat, liber dimissus est. Queis nos altis gratiis
devoremus et in profundo obsequio perseveramus. Datum etc., ut supra
(Ex generali nostra congregatione die 19-a Augusti anno 1761.. in posses-
sione Nemeskér celebrata etc. Universitas comitatus Soproniensis.)

Sopron megyei levéltár, 1761-1764. évi közgyűlési jegyzőkönyv 496-7.
Hirschl Sámuel vallomását 201. sorszám alatt közöljük.

205.

1761. augusztus 19. A soproni városi bírói szék azt a 17 forintot, amelyet
Neubauer Mihály Pintér Zsuzsanna polgárasszonynak és posztókészítő-
nek fizetett meg, bírói árizetbe veszi Benedikt Márton zalaeqerszeqi zsidó

számára.

Den 19-ten Augusti 1761. erlegte Michael Neubauer wegen eines er-
kauften gewandes an die Susana Pintérin burgerlichen tuchmacherin all-
hiel' 17 fl., weillen abel' eben diese Pintérin lauth gerichts diarii de dato
28-ten Julii 1761. dem juden Martin Benedict von Szala-Egerszék sch ul-
dig geworden und verblieben und ist also dieses geld per 17 fl. interea bey
gerichts handen liegen verblieben.

Sopron városi levéltár, 1761-1762. évi Gerichts diariurn 27-U.
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206.

1761. augusztus 31. Lockner János és Poor András soproni mészárosok
Zenk Mátyás székálló legényért, aki sopronkeresztúri zsidókkal vereke-

dett és ezért börtönben ül, kezességet vállalnak.

Eodem (den 31-ten Augusti 1761.) erschienen VOl' einem löblichen
stadtgericht meister Johann Lachner und meister André Poor beede bur-
gerliche fleischhacker allhier und erklaren sich. das dieselben für dem in
arrest seyenden Mathias Zenck banckknecht allhier, in ansehung der mit
denen Creutzer juden obwaltenden strittigkeiten auf dies art gut stehen,
das sie denselben auf allmahliges begehren der obrigkeit stellen, keines
weegs yor ihm bürgen und zahler seyn wollen.

Sopron városi levéltár, 1761-1762. évi Gerichts diariurn 30-1.

207.

1761. augusztus 31. Totkeresztűr - 1761. szeptember 11. Edve. Illés Já-
nos özvegye, Csóy Rúzsinka edvei lakós Hirschl Benedek vadosfai zsidóval
a végrehajtást megelőzve olyan békés megegyezést köt, hogya tőle rrieg-
t:ett portéka árát megfizeti és per költség címén egy aranyat ád neki, az

ügyvéd.1ét és a megyei esküdtet pedig 6 .forinttal elégíti ki.

Anno domini millesimo septingentesimo 61-mo die 31-a mensis
Augusti in possessione Toótkerostur inclyto comitatui Soproniensi adja-
centi habita coram generoso domino Josepho Szilágyi ejusdem comitatus
[urato assessore levata est causa Benedicti Hiersl in possessione Vadosfa
residentis hebraei, ut A. contra ct adversus nobilem dominam Rusinam
Csoi, nobilis domini Joannis Illés relictam viduam, ut 1.

A felperes zsidót Korenika Pál, míg az alperest Radó József képviselte, kiknek
9 folio oldalon át való vitatkozását nyugodtan elhagyhatjuk.

Mivel az alperes ellenszegülését kellőképpen megindokolni nem tudta, ezért
pert vesztett, melyct a rnegyéhez fellebbezett meg, azonban 1761. szept. 4-én itt is
vesztett.

Tandem partes occasione executionis perpendentes expensarum hac-
ten us ab invicem hactenus (sic!) factarum profusionern ad interposi-
tionem domini procedentis jurati assessoris ad sequentem pacis et concor-
diae condescenderunt in figura judicii unionem :

1-0 pars A. cedit omni bus praetensionibus in reliquo suis praeter
precium rerum mercantilium in comissione expressatarum, pro expensa-
rum autem refusione in una aurea in toto cum parte I. convenit praeterea,
ut domino jurato assessori et agen ti domino procuratori sex florenos per-
solvat, prouti etiam

2-o pars 1. instantanee tum partern A. cum et dominum juratum
assessorem, dominumque procuratorem intuitu praemissorum effective
excontentavit. In Edve, die ll-a Septembris 1761.
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Josephus Szilágyi proced ens juratus assessor manu propria.

Sopron megyeí levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum CÍmszónál Terni 2-di nr. 8.
jelzésű iratcsomóban.

208.

1761. szeptember 1. Totkeresztűr. Szilágyi József' sopronmegyei esküdt
bizonyítja, hogy amikor Hirschl Benedek zsidó javára Edvén jún. 15~én
Illés János özvegyét, Csóy Ruzsinka asszonyt végre akarta hajtan.i, ez az

utcaajtóban felemelt pálcával ennek ellenszegült.

Alábirt praesentibus recognoscalom, hogy azon causaban, mellett
Hersl Benedek névü zsidó nemes Csói Rusinka aszon, néhai Illés János
urnak meghhagyott eözvedje ellen elöttem foltatott volt, ez mast foló s
aláb irtt esztendöben megheset Junius havának 15-dik napján fine efec-
tuationis per me latae judiciariae convictivae sententiae Edvi, ezen tekén-
tetes nemes Sopron vármegyei helysighben kimen vin fölleb irtt nemes
Csói Rusinka aszont admonealtorn, hogy ad vires convictivae summae az
triumphans zsidonak riszire fundust denominallon. Mindazonaltol eö ke-
gyelme az admonitioval nem gondolván pro testimonio convocalt nemes
Edvi Sandor, Sárandi Joseff es Horváth Ferencz uraimék elött solenni
cum protestatione, ugymint gyermekeinek tutrixa es curatrixa, föllemelt
pálczával az maga resedentionalis hazánál lévő utszaajtoban meghálván
ex opponente mindennémü joszágiban declaralta es az attentalt executiot
vigben vinni nem engedte. Melly ekképen áltolam attentalt executiorul
adtam ezen testimonialis levelemeth. Signatum Toótthkeresztur, die l-a
Septembris 1761.

Szilágyi Joseff, tekéntetes nemes Sopron vármegyei eskütt manu
propria.

Sopron megyei levéltár, Acta íurtdica, Hebraeorurn címszónál Tomi 2-di nr. 8.
jelzésű iratcsomóban.

Egykorú, egyszerű másolat papiroson.

209.

1761. október 19. Pozsony. A m. kir. helytartótanács értesíti Sopron IJ'W-
gye közönségét, hogya királynő hozzájárulásával Österreicher Sándo?'
óbudai zsidó és hadseregszállító nevével ellátott váltókat érvényesítés
céljából 3 hónapon belül vagy a hely tartó tanácsnak e célra alakult bizott-
sága előtt vagy az óbudai úriszék előtt be kell mutatni, mert e határidő el-
múltával azok érvényüket nesztik. Ennek az intézkedésnek közhín-é téte-

lé?'ől amegye területén gondoskodjanak.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Judaeus Vetero-Budensis Alexander Oesterreicher coram consilio
hoc locumtenentiali regio perdemisse exposuit a tempore susceptae anno
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quidem 1758. ad ratíonem civitatis archiducalis Viennensis, anno vero
1759. ad rationem exercitus caesareo-regii naturalium administratíonis
complures chartabiancales literas aliis, praesertim vero occasione huj us-
modi administrationis sibi subordinatis a se concreditas haberi, earun-
demque nonnullas, partim prae manibus talismodi hominum subordina-
torum permansisse, partim vero diversis aliis, uti sibi innotuit, obligatas
et pernegotiatíonem traditas esse. Ne autem successu temporis sibi, sue-
cessoribus aut legitimis creditoribus suis retentae talismodi chartabiari-
cales quoquo modo praejudiciosae et damnosae esse possint vel ex eo po-
tissimum, quod sine omni dato sint et solam nominis et cognominisAle-
xandri Oesterreicher subscriptionem contineant, adeoque debita quaeque
talibus superinscríbi et datum pro placito his dolose uti volentium apponi,
taliterque fraus et dolus etiam post complurium annorum revolutionem
facile irrepere et deceptiones ernergere valerent.

Ad antevertendas itaque talismodi fraudulentas deceptiones suppli-
cuit idem judaeus pro similium chartabiancalium productione et praeten-
sionum, quae vigore illarum seu directe seu indirecte ne fors formarentur.
legitirhatione terminum trimestralem sub poena praeclusi praefigi et
quae intra hunc non producerentur, pro eassatis et invígorosis declarari
ac una ad faciendam inter tales subticitas chartabiancales nomine dum-
taxat Alexandri Öesterreicher subscriptas in futurum distinctionem, ob-
servandasque per id, irrepentes quasvis fraudes et deceptiones, sibi ad-
mitti, ut inposterum in subscriptionibus suis etiam nomen patris olim sui
Lazari assumere, taliterque Alexandri Lazari Öesterreicher nominibus
uti possit, adeoque qualescunque chartabiancales sub nomine praecise
Alexandri Oesterreicher ubicunque locorum deinceps producerentur, pro
invigorosis habeantur et hoc vel ideo etiam, quod praeter illos, qui ex
suprafata naturalium administratione crediteres sui effecti sunt et coram
commissione de gremio consilii istius locumtenentialis regii ordináta se se
legitimarunt, qui item ad massam suam Budensem pertinentes jam antea
coram sede dominali ibidem suas praetensiones edocuerunt, nullum pror-
sus suum creditorem esse recognoscat. Quibus praedeductis suae majes-
tati sacratissimae remonstratis siquidem altefata sua majestas sacratis-
sima petito praefatt judaei clemen ter annuere, praedeductorumque publi-
cationem benigne committere dignata sit.

. Idcirco 'praetitulatis dominationibus vestris de benigno jussu regio
praesentibus intimari. quatenus praemissa omnia in sui gremio pro om-
nium, quorum interest, notitia et directione publicare noverint, ea cum
inviatione, ut, si et in quantum talismodi chartabiancales ex administra-
tione naturalium prornanavissent, coram praettacta commissione de gre-
mio consilii istius ordinata, ubi praefati judaci negotium administra-
tionem naturalium respiciens verteretur. intra praenótatum terminum
trirnestralem adato praesentium computandum producantur. In quantum
vero ad massam repetití judaei Budensem pertinerent, sedi dominali
Vetero-Budensi exhibeantur. Datum ex consilio locumtenentiali regio
Posonii, die decima nona mensis Octobris anno millesimo septingentesimo
sexagesimo primo celebrato.
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Praetitulatarum dorninationum vestrarum ad officia paratiesimi :
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria .
Joannea Hlavách manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis.
perillustribus item et generesis domin is N. N. supremo et vicecomitíbus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sopronien-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1761. évi közgyűlésí iratok december havi csomójában.
lvrétü papiros. melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon pedig arabeszk, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét nyomával.
ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio locumtencntiali regio Hungarica, míg bévü1
a bal alsó sarokban: coUationata H(lavách), kívül viszont a jobb alsó sarokban: comi-
tatui Soproniensi megjegyzések vannak.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1761. dec. 13-án Sopronban megtar-
fott közgyülésében foglalkozott, amelyet bemásoltatott a közgyűlési jegyzőkönyvébe
és ezt a határozatot hozta:

Quod etiam leetum et per currentales publicatum est. (1761-1764.
évi közgyűlési jegyzőkönyv 742-6.)

A soproni tanács ezt a rendeletet nov. 23-án megtartott tanácsülésében vette
tudomásul (1761. évi Proth. Sen. Lat. 82.).

210.

1761. október 30. Warkoweil soproni polgár, akinél a zsidó kóser bort pré-
selt, azt a 6 forint 13 krajcárt, amely Negedly József követelése volt, a vá-

rosi bírói szék kezébe adja.

Den 30-ten Octobris 1761. erlegte herr Warckoweill 6 fl. 13 creitzer,
bey we1chen die juden dern Mathias Fidlerischen cassha weinn gemacht
und ausgepresset, um darmit den Joseph Negedly seine praetension be-
zahlen zu können, undzwar erga judiciariam inhibitionem, das der jud ihr
geld dem Fidler nicht behandige. sondern ad manus judiciarias geleget
werden solle.

Sopron városi levéltár. 1761-1762. évi Gerichts diarium 49.
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211.

1761. november 18. A nagymartoni, a sopronkeresztúri, alakompaki és a
kismartoni zsidó hitközség Sopron városával a szabad kereskedésilk meg-
engedése cél.jából kötött szerződésük értelmében ebben az évben 100 fo-

rintot .fizet le.

Empfang von juden centract.
Den I-ten May überbraehte die juden gemein von Matterstorff das

halbjahrige contractgeld von 1-ten Novembris 1760. bis ende Aprilis 1761.
15 fl.-den.

Den lfl-ten Novembris eben von derselben empfienge ich auf das an-
derte halbe jahr, nemlich von l-ten May bis lezten Octobris 1761. 15 fl.-
den. 30 fl.-den.

Den 1-ten May erlegte die juden gemein von Creutz das halbjahrige
contractgeld wegen derselben in diesel' stadt zugelassenen handels von
l-ten Novembris 1760. bislezten Apri11761. 10 fl.-den.

Den 18-ten Novembris erhielte ich abermahl von derselben auf das
2-te halbe jahr von 1-ten May bis ultimam Octobris 1761. 10fl.-den ... 20
fl.-den.

Den 1-ten May überbrachte die juden gemein in Lackenbach das
halbjahrige contractgeld von l-ten Novembris 1760. bis ende Aprilis 176l.
mit 10 fl.-den.

Den 18. Novembris mehr dieselbe auf das anderte hal be jahr von l.
May bis ende Octobris 1761. 10 fl.-den .... 20 fl.-den.

Latus 70 fl.-den.
Den 1-ten May erlegte die juden gemein von Eisenstadt das halb-

jahrige contractgeld von 1-ten Novembris 1760. bis lczten April anni cur-
rcntis mit 15 fl.-den.

Den 18-ten Novembris aberrnahl dieselbe auf dasanderte halbe jahr
von l-ten May bis ende Octobris 1761. 15 f1.-den.... 30 fl.-den.

Latus per se.
Summa diesel' rubric 100 fl.

Soproni városi levéltár, 1761.évi Cammer rechnung 107-8.

212.

1761. november 19. Benedikt Márton zalaegerszegi zsidó azt a 17 [orintot.
amely Pintér Zsuzsannától Járt neki, crsoproni városi bírói szé1ctől1cézhez

veszi.

Den 19-a Novembris 1761. sind dem juden Martin Benedict von
Szala-Egerszegh diejenigen 17 fl., welche Michael Neubaur wegen er-
kauften gewandes an die Susana Pinterin tuchmacherin schuldig gewor-
den, in gegenwarth derselben extradiret worden.

Sopron városi levéltár, 1761-1762. évi Gerichts diarium ~O-l.
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213.

1761. december 23. Asoproni városi bírói szék Simson Joachim sukole-
burgi zsidót vásári lopásáért 30 botbüntetésre ítéli el, egyúttal Sopron vá-

ros területérőlicitiltja.

Anno 1761. 19. Novembris Joachimus Simson judaeus ex Moravica
civitate Nikolspurg oriundus, ob levi us in nundinis festo Sanctae Elisa-
bethae hic Sopronii celebratis perpetratum furtum inarestatus est. Re in-
terim furto sublata damnificato restituta, habita etiam infirmitatis suae
reflexione post acceptos 30 ictus scuticae cum consilio, ne amplius Sopro-
niumvenire praesummat, e carceribus 23-a Decembris 1761. dimissus est.

Soproni városi levéltár, 1762. évi Prothecollum concoptuum 135.

214.

1762. január 5. Sopron. Három soproni patkolókováCs kihallgatási jegy-
zőkönyve, akik egyöntetűen azt vallják, hogy Parth Józse! soproni sör-
mester által Lázár Simon zsidó megbízásából a hadsereg számára megvett
lovak .3 kivételével az előírásoknak megfelelőek voltak, azaz megvolt az

előírt magasságuk és koruk, nem voltak rühesek, sánták és vakok.

Anno 1762. den 5-ten Januarii ist ad instantiam herrn Joseph Parth
praesentibus tit. herrn Christian Gabriel und tit. herrn Johann Georg
Pöckh beeder des innern raths nachfolgende inquisition peragiret wor-
den:

Oe eo IItrurn .

l-mo zeüg sol1 nach abgelegten eyd beckennen, ob er diejenigen
pferde, welche herr Joseph Parth vermög zwischen ihn und dem juden
Lazarus Simon errichteten contracts in die allhiesige cassarn hat einstel-
len lassen, zu eben der zeit, als nahrnlich solche in seinen zeügnüs, wel-
ches in den durch gedachten juden wider Joseph Parthen erregten process
sub F. beygelegt worden, angezeigt ist, besichtiget und untersuchet hat,
ob nemblichen dieselbigen pferde für einen ungarischen soldaten tauglich
seyen? Und so er zeüg die pferde untersucht und besichtiget hat, aus wes-
sen veranstaltung und ersuchung er solches gethan habe?

2-do ob zeüg nach solch geschehener. besichtigung in der angezoge-
nen beylage sub F. zeügnus gethan. das dieselbigen pferde zum krieg
tauglich und geschickt seyen?

3-tio warum fatent in den widerhohlten zeügnüs seinen nahmen
durch .Irembde hand hat unterschreiben lassen, da er doch selbst des
schreibens kündig ist?

4-to on das in dem zeügnüs sub F. beygedruckte siegi und pettschafft
des fatentens eigen sey ader nicht? So es denn sein eigenes, ob er dasselbe
selbst beygedruckt oder durch jemand andern hat beydrucken lassen und
so es denn jemand anderer gethan, ab zeüg bey derselbígen gelegenheit
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zugegen gewesen und das siegl mit dessen vorsetzlichen willen dazu ge-
stellt und gedruckt word en ?

Testis prim us Fridrich Schőnhof'Ier annorum 34, hiesiger bürger-
licher huffschmidt.

Ad l-rnum ja zeüg hat auf des juden Lazari Simon seines agentens.
nahmens Orenko ersuchen die durch herrn Joseph Parth in hiesige eas-
sarm eingestelte und in der deutraliter angemerckten specification be-
griffene pferde durchgesuchet und besichtiget, welche alle, auser 3 stück,
welche die gehőrigc mass nicht gehabt, die gehőrige mass und alter gehabt
und in übrigen ohne mangel befunden.

Ad 2-dum nein, sondern er wars der meynung, sein nahrnen werde
in den attestato diesel' ursachen beygesetzet, das er die pferde besichtiget
und sel be nicht krum, rotzig oder mit einen andern mangel behafft befun-
den habe.

Ad 3-tium dem fatenten ist, als zu kalt gewesen, dass cr vermeg kalto
nicht selbst hat schreiben können.

Ad 4-tum das in den attestato beygedruckte sigil ist des fatentens
eigenes und fatent hat dieses pettschafít nicht selbst, sondern durch einen
gewissen Malasz beydrucken lassen, welche beydruckung mit Iatentcns
willen und in des(s)en gegenwarth geschehen.

Testis secund us Leopold Schőnhoffer. 58 jahr alt, bürgerlicher huff-
schmidt allhier fatetur.

Ad l-mum ja, fatent hat auf ersuchen obbemelten agentens Orenko,
die in den deutraliter angemerckten specification enthaltene pferd be-
sichtiget und selbe in der grösse, wie in der specification zu ersehen und
übrigens nicht rotzig, nicht krum, dampfig, nicht blind befunden.

Ad 2-dum ja, fatent hat auf sole he art, die in den deutraliter ange-
merckten attestato gethane zeügnus gemacht, das die specificirte pferdt
allerdings tauglich gewesen.

Ad 3-tium fatent ist seiner verrichtungen halber ehender, als dieses
zeügnüs und die specification ververtiget worden, nacher haus gegangen.

Ad 4-tum das pettschafft ist allerdings sein eigenes, welches er abel'
nicht selbst, sondern vorgemelter Malasz beygedrucket, weillen er, wie in
obigen punct gemeldet, nicht zugegen, es ist aber das pettschafft durch
gemelten Malasz aus fatentens behausung gehollet und mit seinen wissen
und willen beygedrucket worden.

Testis tertius Joseph Sedimayer bürgerlicher huffschmidt allhier.
annorum 38.

Ad l-mum auf ersuchen obbemelten Orenko und herrn Parth hat fa-
tent nebst denen übrigen in der specification unterschriebenen zweyen
schmidtmeistern die specificirte pferdt besichtiget und selbe nicht rotzig,
nicht blind, nicht krum, sondern in der erforderlichen gröse befunden.

Ad 2-dum fatent hat die zeügnüs mit guten gewissen geben können,
das die specíficírte pferdt, die in der specification beschriebene grösse ge-
habt und ansonsten auch gesund und ohne haubtfahler gewesen ..

Ad 3-tium fatent hat wegen grosser kalte nicht schreiben können,
dann es wahren ihme die haride zu sehr erstahret, sondern es hat seinen
nahmen vorgemelter Malasz unterschrieben. - .
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Ad 4-tum das pettschafft ist allerdings sein eigenes, ob er aber selbes'
selbst beygreducket oder durch jemand andern beydrucken lassen, darauf
kann sich fatent, weillen es schon vor 4 jahren geschehen, nicht eigentlich
mehr erinnern, indessen ist doch allerdings sein willen dabey gewesen,
das es hat sollen beygedrucket worden.

Actum Sopronii, anno et die praemissis,
Extradatum per Josephum Bernácsky ordinarium notarium manu

propria.
Prodúctum partis I. sub litera K.

Sopron városi levéltár, Causae elviles fase. 34. nr. 525. 137-140. oldalszámok
alatt.

Eredeti irat ívrétű papiroson, melynek vízjegyét kivenni nem lehet.

215.

1762. elején. A sopronmegyei .zsidó hitközségek azt kérik Sopron. megyé-
től, hogya birkahús jontjána1c 3112 magyar dénárban megszabott árát
emeljék [el, mert máskiilönben a zsidó mészároeoknak tönkre kell menni.

Hochlöbliches comitat!
Hochgebiethende herrn herrn!
Nachdeme ein hochlöbliches comitat unseren juden fleíschhackern,

welche in der oberen linie begrieffen sind, auf allen hochfürstlich Eszter-
házischen gütthern das schöpsen fleisch das pfundt vor 3112 ungerrsch
gnadígst limitiret hat in Oedenburger district, bey welchen limitirten
preyss dieselben unmöglich bestehen kunten, sondern alle zu grund ge-
hen und zu aufgelegten bettel werden müsten, weilen das schöpsen ví eh
so theuer ist und noch keines bekommen können. Es kommen ja au ch die
fleischhacker von Oesterreich auf den viehmarckt und kauffen derglel-
chen vieh um dem nemlichen preyss, als wohl unsere fleischhackere, wo
doch die Oesterreicher das pfundt vor 5 cr. aushacken, unsere arme juden
fleíschhackere aber vor 31/2 ungerísch, bey welchen sie unmöglích beste-
hen können. Als gel an get an ein hochlöbliches comitat unser unterthanig
gehorsamstes anl agen und bitten, hochdasselbe geruhe unseren juden
fleischhackern einen leidentlichen preyss von den schöpsen fleisch, wo-
von sie ihr brod sowohl suchen, als auch ihre gaben praestiren können,
gnadígst zu limitiren. Vor welche grosse gnade mit erdencklichster sub-
mission ersterben.

Eines hochlöblichen comítats unterthaníg gehorsamste dienere:
N. N. alles juden gemeinden von hochfürstlich

Eszterházíschen güthern in Oedenburger
district.

K!vül: An ein hochlöblichen comitat von Oedenburg, unsere hoeh-
gebiethende herrn herrn unser gehorsamstes anl agen und bitten, ut intus.

Sopron megyei levéltár, 1762.évi közgyűlési iratok Miseellanea című csomójában.
Eredeti kérvény ívrétű papi ros on, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált

liliom, rníg a másik oldalon F. C. P.betűkkel.
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216.

1762. február 5. Beled. Tóth Ferenc beledi mészáros Komjáti István ke-
zesséqe mellett Mátyás beledi zsidótól kölcsönvesz 30 rénes .forintot,

melyből26 [oriniot azonnalletörleszt 10 db tehénbiirrel.

Én alább meghirt tekéntetes nemes Sopron vármegyében Beledi
helységben lakozó mastanyi miszáros Tóth Ferenc adom értisekre és tud-
tokra mindeneknek, az kiknek illik, ezen levelemnek rendiben, hogy
niminimü szüksigemtul viseltitvin kintelenitettem az elmulyt esztendő-
ben ugyan emlitett Beledi helységben lakozó Mátyás zsidotul fölykirnem
harmincz renesi forintokat, id est fl. 30 ittvaló bőcsületes ischolamester-
nek jelenlitiben Komláti István embersigire és kezesigire, mely harmincz
forintokért adtam tiz tehénbüröket emlitett zsidónak huszonhat foriritok-
ban, á többivel, ugymint négy forintyával mégh restálok. Ezenkivül ma-
gam is jelenlivin az 30 forint főlyvitelin, ámellyért kezes lett emlitett
Komlati István nem többért, jóllehet hogy akkori levélben őtven forinto-
kat irtam, de á többi előbbenyi volyt és arra nem lett kezes Kornláti Ist-
ván, hanem csak egyedül az harmincz forintokért. Mindezeknek bizonsá-
gára és erőss égi re attam ezen levelemet saját kezem keresztvonyásávaJ
megerősitvin. Sub dato Beled. 1762. die 5-ta Februarii. Miszáros Fe-
renez +

Alább megirt nemességh birája előtt Komláü András +
En előttem Komláti István előtt +
En előttem Mátis János előtt +
Coram me Mathia Fúbics ludirectore Belediensi manu propria.

Sopron megyeí levéltár, Acta iurídica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr. 9-o
jelzésű iratcsomóban.

Papiros, melynek vízjegye: ugró hímszarvas. az aláirások mellett 2 db vörös
viaszba nyomott gyűrűspecsét töredékéveI.

217.

1762. március 7. A soproni városi bírói szék Áron Márkus kismartoni zsi-
dót, kire a lopást rábizonyítani nem lehetett, büntetés nélkül kiengedi a

börtönből.

Compraehensus in civitate vel ubi? Sopronii.
Annus et dies inearcerationis? 27-a Februarii 1762.
Nomen et eognomen? Marcus Aron.
Conditio? Judaeus.
Locus nativitatis? Civitas Kísmartoniensls.
Crimen? Cujusdam in nundinis hic Sopronii celebratís perpetrati

furti insimulatus, eodem nihilominus non eomprobato, quin potius indem-
nitate ejus ex omnibus circumstantiis eveníente, inarestatus 7-a Marty
dimissus est.

Soproni városi levéltár, 1762.évi Prothocollum conceptuurn 142-3.
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218.

1762. február 19. előtt. Mátyás beledi zsidó és neje, Izsák Marinka Bolla
Zsigmond sopronmegyei alszolgabíró előtt Tóth Ferenc beledi mészárost

és kezesét, if.i. Kom.iáthy Istvánt kétrendbeli tartozásuk miatt perlik.

Expositum est mihi, Sigismund o Bolla inclyti comitatus Soproniensis
vicejudici nobili um, nominibus et in personis judaei Mátyás, conthora-
lisque ejusdem Mariannae Isák vocatorum in possessione Beled prae-
attacto comitatui, districtuique fluvii Rába adjacenti degentium, illus-
trissimorum dominorum comitum Ladislai et Georgii Cziráky de De-
nesfalva arendatoriorum, qualiter modernus praefatae possessionis Beled
lanio, Franciscus Tooth, primum quidem ab ipso exponente judaeo
Máttyás juxta hic sub signo NB. adnexas de se datas obligatoriales literas
erga fidejussionem nobilis junioris Stephani Komiáthy sub assecuratione
persolutionis anno 1761. die 27. Februarii in florenos Rhenenses 50 mutuo
levaverit, deinde autem vicissim idem ipse supradictus lanio a consorte
praedeclarati judaei Mariana Isák occasione nundinarum in festo beatae
Mariae virginis anno aeque praeterito 1761. celebratarum Jaurini 75 iti-
dem florenos Ievaverit, quali ex posteriori etiam summa 38 florenis adhuc
restantius foret. Attamen utriusque ordinis has summas debitor antelatus
amice et judieialiter interpellatus persolvere nollet, sed et praescriptus
fidejussor aeque ad solvendum admonitus positae sibimet obligationi
benevole satisfacere detrectaret cum magno exponentium praejudicio.

Vellent proinde creditores praementionati seu exponentes suprafa-
tos debitores suos in quantum cujusvis interesset, fine praemissorum co-
ram me, mihique adjungendo jurato assessore pro una brevi et competenti
termino in jus et causam convenire, sibique virtute legum patriarum,'
signanter vero articulorum 17. Mathiae regis decreti, 6. 1659., tit. itern 71.
2-ae tam quoad ut riusque ordinis capitale, quam quaevis accessoria cum
refusione expensarum reali executione mediante, praevia, si quae forent,
imputandorum imputatione, jus et justiciam adminístrari praecitatis aliis
eitandis pro re nata patriae legibus ita praescribentibus.

Sopron megyeí levéltár, Acta Iuridíca, Hebraeorum címszónál, Tomi 2;..di nr. 9-o
jelzésű iratcsomóban.

219.

1762. február 19. Beled. - 1764. május 7. Jobaháza. Bolla Zsigmond sop-
ronmegyei alszolgabíró ifj. Komjáthy Istvánt, mint kezest, Mátyásbeledi
zsidó és neje, Izsák Marinka elleni perében 50 forint tartozása és perkölf-
ség címén 25 forint. megfizetésére ítéli és annak ellenére, hogy az ítéletet

az alperes megfellebezte, a véqretuiitást Beleden máj. 16-ra tűzte ki.

Anno 1762. die 19-a mensis Februarii in possessíone Beled inclyto
comitatui huicce Soproniensi adjacenti coram perillustrí ac generosis do-
mínís Sigismundo Bolla vicejudice nobili um et Paulo Szekfü jurato asses-
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sore praeattacti comitatus levata est causa judaei Máttyás, conthoralis-
que ejusdem Mariannae Isák illustrissimorum dominorum comitum La-
dislai et Georgii Cziráky de Denesfalva in possessione Beled arendata-
riorum contra et adversus Franciscum Toótth lanionem praefatae posses-
sionis Beled, necnon nobilem juniorem Slephanum Komiáthi, ut in mox
producenda actione debitores, ut I. 1.

A felpereseket Tóth Pál ügyvéd, rníg az alperések közül ifj. Kornjathy Istvánt
Korenika Pál ügyvéd képviselte, A pert elnapoltak.

1762. szept. 20-án Jobaházán a pert folytatták, dc ismét elhalasztották és csak
1764. ápr. 3-án Nemeskéren vették fel újra, ahol kirnondták, hogy máj. 7-én Jobaházán
fogják folytatni. Itt hozták meg a végső ítéletet:

Deliberatum est:

Licet quidem pars haec 2-di ordinis I. lata immediate judiciaria dc-
liberatione mediante fine suae meritorialís defensae instituendae judi-
eialiter commonita extiterit, eadem parte 2-di ordinis I. nihilominus ac-
tioni ac per consequens aquisitioni actoreae in instrumento sub litera G.
juri exhibito fundatae cum extractione temporis et profusione expensa-
rum nihil aliud quam corporale juramentum offerendo nuda dumtaxat
asserta opponeret. Siquidem autem nudis assertis in jure locus dari
nequiret, oblatum demum corporale juramentum contra factum proprium
et evidentiam instrumenti sub G. admissibile haud esset, ideo partem
hane 2-di ordinis 1. ad exigentiam assumptae in se obligationis in praeat-
tacto instrumento sub G. contentae in florenis quinquaginta ac expensis
parti A. causa in praeseuti procuratis et sub D. specificatis, judieiario cal-
culo ad florenos viginti quinque limitatis, salvis eventualibus tempore
executionis limitandis, convinci et agravarí ac exequendorum execu-
tionem pro die 16-ta mensus Maji anni 1764. ad possessionem Beled in-
clyto comitatui huicceSoproniensi ingremiatam praefigi et ordiriari.

Ez ítéletet az alperes rnegfellebbezte.

Deliberatum est.

Interpositam partis 1. appellatam ad exigentiam sententiae judicia-
riae praevia nimirum exequendorum executione admitti, processumque
praesentem cum tota sui serie inprimitus celebranda inclyti comitatus
hujusce sede judiciar-ia deferri.

Sigismund us BoUa procedens vicejudex nobilium manu propria,
Emericus Török adjunctus juratus assessor manu propria.
Paulus Szekfü aeque adjunctus juratus assessor manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorurn címszónál T'omi 2-di nr. 9-fl
jelzésű iratcsomóban.

G. mellékletet közöltük 190. sorszám alatt.
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220.

1762. március 15. Pozsony. A m. kir. helytaTtótanács inuuieniéle bűncse-
lekmények megelőzése céljából elrendeli, hogy útlevél nélkül sem zsidó,
sem keresztény külföldről az országba nem jöhet be és ezt az útlevelet
minden éjjel, ahol megszállnak, a megy ei vagy a földesúri tisztviselőnek,

ezek hiányában a falusi birotuú: vagy jegyzőne1c láttamozni kell.

Illustrissimi, reverendissimi etc.

Ex quo porro inaudire esset, quod multi judaei et christiani malae
vitae homines e vicinis regrio huic Hungariae provincils et quandoque
etiam ex inimicis ditionibus in Hungariam libere intra re, in gremio illius
libere divagari, adscitisque intra regnum existentibus et passus, consti-
tutionesque jurisdictionum scientibus sceleratis hominibus diversa Iurta
et homicidia, velut recenter in comitatu Posoniensi factum fuisse perhi-
betur, perpetrare soleant.

Hinc quo malo huic omni possibili modalitate obvietur, praetitulatis
dominationibus vestris de benigno jussu regio praesentibus intimat consi-
lium locumtenentiale hoc regium. quatenus eas serias et efficaces disposi-
tiones in gremio sui actutum facere noverint, ut fine procurandae secu-
ritatis publicae, arcendorumque ejusmodi pernitiosorum hominum nullus
extraneus praesertim suspectus viator in hocce regnum absque autheriti-
cis passualibus admittatur, illis autem provisus in quovis nocturnae sta-
tionis loco easdem comitatensi, eo vero non existente dominali officiali,
in hujusautem defectu judici vel notario loci producere teneatur, ut inpo-
sita per eosdem visa locus morae cujusvis diei cognosci, per idque facilius
ad vestigia actorum deveniri, ima patrata etiam scelera detegi ac vindi-
cari, taliterque ejusmodi vagabundis hominibus metus committendorum
malorum incuti vel iidem plane ab ingressu regni istius arceri valeant.
Datum ex consilio locumtenentiali regio Hungarico Posonii, die 15-a men-
sis Martii anno domini 1762. celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi :
comes Paulus Balassa manu propria, Ladislaus Balogh manu propria, Ca-
rolus Fabiankovics manu propria.

Sopron megyei levéltár, 1761-1764. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1142-6.
Ezzel a rendelettel Sopron megye közönsége 1762. márc, 31-én Nemeskéren meg-

tartott közgyűlésében foglalkozott és ezt a határozatot hozta:

... quod vero 2-um mernbrum concerneret, per currentales publica-
bitur et observabitur.
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221.

1762. március 24. előtt. Herceg Trautsohn János W. alsóausztriai landmar-
sal felkéri az alsóausztriai kormányt, tegyen lépéseket abban az irányban.
hogy Kismartonban lakó Herz Löw Manasses zsidó börtönbe vettessék az
illetékes hatósága által, miuel jogerősen pert vesztett gróf Paár János

Vencellel szemben.

Hochlöbliche Nieder-Österreichische regierung!
Günstig, auch gnadige herren !
Demnach der herr Johann Wen zl graff von Páar wider den juden

Herz Lőw Manasses wegen vollzichung des untern 2-ten .Iuni 1759. bey
diesem gerielit publicirt sowohl in appellatorio, als revisorio bestattigten
abschieds und respective ad eassandum restituirung deren in handen ha-
benden den 3-ten und 8-ten Augusti 1740. ausgestelten beeden wechssl-
brieffen und obligationen den würklichen personal arrest untern ll-ten
hujus behoben, gedachter jud Hercz Lőw Manasses abel' nicht allhier,
sondern in der Eisenstadt uriter fürst Eszterházischen jurisdiction domi-
ciliret ist, als hat ersagter herr graf gebetten, womit wegen vornehmung
sothanen arrest der dissfalls erforderliche bericht abgegeben werde.
Wann mann nun an seithen dises gerichts in diss billige begehren zu ge-
willigen keinen anstand gefunden, alss gelanget unser bitten, selbe belie-
ben an seine behörde zu verfügen, auf dass obbemelter arrest an ihme ju-
den Herz Lőw Manasses vorgenohmen werd en möge.

Dienst gehorsambst:
Johann W. fürst Trautsohn landmarschall.

Sopron megyei levéltár, 225. sorszám alatt közölt oklevél melléklete.
Bemásolva ez az irat megtalálható még az 1761-1764. évi közgyűlési jegyző-

könyv 1198-9. oldalain is.

222.

1762. március 24. Bécs. Az alsóausztriai kormány azzal a kéréssel folya-
modik az uralkodónőhöz, hogy Herz Löw Manasses kismartoni zsidó be-
börtönzését elrendelni méltóztassék, aki jogerősen pert vesztett gróf Paár

János Vencellel szemben.

Der Rőmisch kayserlichen, zu Hungarn und Bőheim königlichen
apostolischen mayestát, erzherzogin zu Öesterreich, unsere allergnádigste
erb landesfürstin und frau werden von der treügehorsamsten Nieder-
Öestereichischen regierung in aller unterthatigkeit erinneret.

Nach innhalt beygehender von dem Nieder-Öesterreichischen land-
marschallen gericht bey diesel' Nieder-Öesterreichischen regierung ein-
gereichten anzeüge A. hatte der Johann Wenzel graff von Paar k. k. hof
und erblands postmeister wid er den juden Herz Lőw Manasses wegen
vollziehung des untern 2-ten Juny 1759. bey erwehnt Nieder-Öester-
reichischen landmarschallen gericht publicirt, sowohl in appellatorio, als
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revisorio bestattigten abschids und respcetíve ad eassandum restituirung
deren in handen habenden den 3-ten und 8-ten Augusti 1740. ausgestell-
ten beeden wechsslbrieffen und obligationen den würklichen personal ar-
rest sub dato ll-ten hujus behoben.

Wie nun abel' gedachter jud Herz Lőw Manasses nicht allhier, 80n-
dern in der Eisenstadt unter der fürstlichen Eszterházischen jurisdiction
domicilirte, alss hat ersagter graff von Paár gebetten, womit wegen vor-
nehmung sothanen arrests das dissfalls erforderliche mittels abgebung
des behőrigen berichts vorgekehret werden mőchte.

Das Nieder-Űesterreichische landmarschallen gericht findete dann
auch sein es orths in dis es billige begehren zu gewilligen gal" keinen
anstand obzuwalten, sondern hat zu obigen end die hierwegen nőthige
requisition oben sub A. anhero gelangen lassen, worgegen auch regterung
nichts einwenden kann.

Eüer k. k. apostolische mayestát geruhen demnach der kőniglichen
Hungarischen hofcanzley allergnadigst mitzugeben, dass von selber um
an der persohn des juden Herz Lőw Manasses den wíder ihn von elem
gráffen von Paár behoben würklichen personal arrest zu vollziehen, das
weitérs benőthigte an behőrde erlassen werden mőchte, mittels welcher
allerunterthanigsten anzeüge und hierüber gewartigenden allerhőchsten
entschliessung die treügehorsamste Nieder-Öesterreichísche regierung
zu allerhöchst etc., auch landtfürstliche hulden etc. Wienn, den 24. Marty
1762.

Sopron megyei levéltár, 225. sorszám alatt közölt oklevél melléklete.
Bemásolva ez az irat megtalálható még az 1761-1764. évi közgyűlési jegyzü-

könyv 1199-1200. oldalain is.

223.

1762. áp1'ilis 1, Bécs. A legfelsőbb császári-királyi igazságügyi tanács fel-
kéri a magym' kir. udvari kancelláriát, hogy hiuatalos meqkeresésre Herz
Löw Manasses kismartoni zsidó bebörtönzése végett intézkedni szíves-

ked.iék.

Inclytae cancellariae regiae Hungarico-aulicae hisce amice insinuan-
dum: ex in copia annexa relatione regiminis Inf'erioris Austriae de dato
24-a et praesentato 27-a Martii mox elapsi, ejusque allegate uberius per-
cipere libebit dominum Joannem Wenceslaum comitem a Paar adversus
hebraeum Herz Lőw Manassem sub ll-a dicti mensis Martii ares tum per-
sonale apud judicium marechallatus Inferioris Austriae recte juris ordine
impetrasse. Propter ejusdem hebraci Kismartonii in regrio Hungariae.
sicque extra hane provinciam degentis notam absentiam vero hoc decre-
tum judiciale suum sortiri non posse effectum, nisi ab eadem inclyta can-
cellaria regia Hungarico-aulíca debitis locis ordinetur, ut isthaec sen ten-
tia in subsidium justitiae per judicern localem arestando mcntionatum
hebraeum Herz Löw Manassem executioni mandetur.

Hinc inclytam cancellariam regiam Hungarico-aulicam hisce per-
amice, officioseque requiri, velit nonmodo pro eo, quo fertur. justitiae
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zelo debitis locis congrua ordinare, ut antelatum imploratum justitiae
subsidium a judice loeali contra repetitum hebraeum Herz Löw Manas-
sem effectu exequatur, verum etiam de eo, quod sibi desuper expedire
visum fuerit, hoc supremum justitiae consilium caesareo-regium haud
gravatim certius reddere. Cui de reliquo ad quodvis officii genus promp-
tum et para tum manet.

Supremum Caesareo-Regium Justitiae Consilium.
Viennae, die l-a mensis Aprilis 1762-0.

Joanries Sigismund us Fisohel manu propria.

Sopron megyeí levéltár, 225. sorszám alatt közölt oklevél melléklete.
Bemásolva ez az irat megtalálható még az 1761-1764. évi közgyűlési jegyző-

könyv 1197-8. oldalain is.

224.

1762. áp1'ilis 5. PolákJoachim zsidó Schindler soproni kereskedővel meq-
egyezik, hogy adósságát 4 forintos részleteícbeti fogja tö1'leszteni minden
vásár alkalmával. Ezért Veitl Má1'lcus z8idn Icoser vendéglős kezességet

vállal.

Den 5-ten Aprill762. obligiret sich der jud Joachim Polack, dass el'
herren Schindler lauth getroffenen aceord alle marckzeit 4 fl. bezahlen
und künftigen Margarethén marck den anfang zur zahlung machen,
sofort damit continuiren wolle, bies er herren Schindler successive vol-
lents bezahlet haben wird, welches ofterwehnter herr Schindler dem ju-
den auch zugestanden und in weigerungsfall allen gerichtlichen verhafft
und procedur vorbehalten hat, wie dann au ch Marcus Veitl carkuchler
allhier fül' die verfallené 4 fl. gutt gestanden und solche zu bezahlen auf
sich genohmen hat.

Sopron városi levéltár, 1761-1762. évi Geríchts diarium 74-5.

225.

1762. áp"iZis 14. Bécs. Mária Terézia királynő megparancsolja Sopron me-
gye közönségének, hogy gróf Paár János Vencelnek a Kismartonban lakó

Herz Löw Manasses zsidó ellenében szolgáltassanak igazságot.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hun-
gariae, Bohemiae, Dalmatiae. Croatiae, Sclavoniaeque etc. regina aposto-
lica, archidux Austriae.

Reverendi, honorabiles. spectabiles ac magnifici, magnifici item
egregii et nobiles, fideles nobis dilecti! Ex hicce annexo supremi caesareo-
regií justitiae consilii ad cancellariam nostram regiam Hungarico-aulicam
dato correspondentiali insinuato, ejusque allegatis pluribus estis percep-
turi, in qualinam causa Joanries Venceslaus comes a Paar contra judaeum
Hertz Lőw Marrassem compellatum personale arestum apud judícium
mareschallatus Inferioris Austriae impetrando sententiam han c ob attacti
judaei in regno Hungariae E't signanter in civitate Kis-Martoniensi absen-
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ti am per local em jurisdictionem in subsidium justitiae exequi petat idem
supremum justitiae consilium.

Quae omnia vobis eo benigno cum mandato transmittenda esse duxi-
mus, ut ubi antelatus comes penes solitas compassuales literas semet apud
vos insinuaverit, vos ei hoc in passu jus et justitiam prompte omnino admi-
nistrari facere debeatis et teneamini. In reliquo vobis gratia nostra eae-
sareo-regía benigne propensae manemus. Datum in archidúcali civitate
nostra Vienna Austriae, die decima quarta mensis Aprilis anno domini
millesimo septengentesimo sexagesimo secundo.

Maria Theresia manu propria.
comes Nicolaus Palffy manu propria.
Josephus Jablanczy manu propria.

Kh)ül: Revendis, honorabilibus, spectabilibus ac magnificis, magni-
ficis item egregiis et nobilibus N. N. supremo et vicecomitibus, judicibus
nobilium et juratis assessoribus ac toti universitati dominorum praelato-
rum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Soproniensis etc., fide-
libus nobis dilectis Sopronii ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1762. évi közgyűlési iratok Acta sedis installantiae című
csomójában.

Ivrétű papiros, melynek vizjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, míg a
másik oldalon arabeszk, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét nyomával.

Bernásolva ez a királyi parancs az 1761-1764. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1196-
7. oldalain is megtalálható.

Sopron me gye közönsége ezzel a Ieírattal 1762. máj. 17-én Kismartonban meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott, ahol ezt a határozatot hozta:

... quod fine effectuationis cum celsissimo principatu communica-
bitur.

226.

1762. április 17. után. Stefanics János sopronmegyei járá si jőszolgabíró
összeírja azokat a kám/wt, cmeiuetcet Sopronkeresztúrott 1762. ápr. 17-én
kiiitött tűreész 44 zsidó háztulajdonosnak okozott. Zsinagóga említtetik.

Specification

wass anno 1762. den 17-ten April denen nach beschriebenen Creutzer ju-
den durch entstandene feuersbrunst schaden zugefüget werden, als:

1-0 dem Moyses Joseph dass hauss, so 7 claffter lang, oben abgebrun-
nen, an ross háyden 25 stuckh, kalbfehl150 stuckh, kiehe hauth 15 stuckh,
1 weibs pöltz mit kheln.

2-do Joseph Jacob dass hauss mit 15 claffter, ross hauth 25 stuckh,
kalbfehl 150 stuckh, kiehe hauth 15 stuckh.

3-tio Abraham Löwl hauss 16 Ih claffter. oxen hauth 20 stuckh, dem
holden Jacob Hirschl 200 stuckh schaaff-fehl.

4-to Simon Schneider dass hauss mit 9 claffter gantzlich ausgebrun-
nen, 30 centen blatter towakh, versatz sachén uon andei-en persohne.n
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auf 200 fl. Dessen schwiger sohn Adam Philip all sein und seines weibs
gwandt sambt 200 fl. geldt.

5-to Marx Jacob das hauss mit 6 claffter.
6-to Marx Simon das haus mit 19 claffter, 12 cent en woll, 300 stuckh

lampl fehl, an vassen und bodingen 150 emer.
7-mo Adam Jacob dass hauss mit 30 claffter, 2 zimmer und presshaus

eingebrunnen, 2 grosse weinpressen, 400 emer weinvass und bodingen.
8-vo Sabl Leytersterffer 7 claffter dass haus, ein kammer einge-

brendt.
9-no Samuel Nicolauer dass hauss mit 15 claffter.
10-mo Jacob Lőw towáckmacher dass hauss mit 8 1/2 claffter, 12 cen-

ten blatter towakh.
l l-rno Joehorn Heyim 8 1/2 claffter hauss, verschittenes gwandt bey-

lauffig 100 fl. werths.
12-mo Lipmanin wittib 19 claffter hauss, fisoln 6 metzen, 8 metzen

nuss, 6 metzen haaber, zerschidenes glasswerkh per 30 fl. Salamon Michl
hold 25 stuckh rosshauth, 50 stuckh schaaff-fehl, 24 fl. uerlohrnes geldt
oder verbrendt.

13-tio Jogl Jacob dass hauss 8 claffter, kammer und kuchel eínge-
brendt, 20 emel' weinvass.

14-to rabiner oder gemain hauss 15 claffter, in mobilien und kleyd-
tern uerbrunnen per 300 fl., an büchern per 75 fl.

15-to Gerstl Lőw dass hauss mit 7 claffter.
16-to Aaron David dass hauss 8 claffter, alles ausgebrendt, 1 zimmer,

kuchel und kamrner. 50 stuckh rosshauth, 300 stuckh bidling hauth.
Hirschl Lőwl, ein hold, 300 s(eiden) maschl und 75 stuckh lampl fehl.

17-mo Schey Veit das hauss mit 4 claffter, dass zimmer eingebrendt.
18-vo der juden tempel oder synagog 10 claffter.
19-no Isaac Mayer 7 claffter haus, 100 stuckh fehl, 50 stuckh pitling.
20-mo Marx Adam dass hauss 9 1/2 c1affter, 12 cent en woll.
21-mo Joseph Lőw dass hauss mit 4112 claffter, 1 zimmer, kuchl und

kammer ausgebrent, 10 centen garber woll, 20 puschen fuder leder, item
alles gewandt, zinn und kupffer beylauffig 100 fl. werths.

22-do Moyses Isaac 5 claffter haus. Dessen ayden Gerstl Moyses 160
stuck weíssgarber fehl.

23-tio Abraham Koph dass hauss 5 c1affter, die kuchi eingebrendt,
200 stuckh garber fehl, 10 stuckh woll.

24-to Berl Lőw dass hauss 5 claffter, zimmer und kuchel aussge-
brendt, 6 1/2 centner wall. Dem holden Salamon Lőw 8 centen garber woll.

25-to Jacob Moyses dass hauss 7 claffter.
26-to Abraham Jacob das hauss 4 c1affter.
27-mo Isaac Joseph dass hauss 3 c1affter, zimmer und kuchel ausge-

brendt.
28-vo Isaac Schneider dass hauss mit 4'/1. claffter, zimmer und kuchel

aussgebrent.
29-no Ensik Pollak dass hauss 10 claffter, 2 kamrner eingebrendt, an

larnpl und schaaff feh150 fl. geldt.

295



30-mo Hirschl David dass hauss 4 ela ff ter, 70 stuckh s(eiden) maschl,
3 stukh ross hauth.

31-mo Abraham Salamon dass hauss 5 claffter.
32-do Schey Philip class hauss 23 claff'ter, 1 zimrner, kuchel und karn-

mer ausgebrendt, 15 metzen fisoIn. 4 eenten zwespen, 8 metzen nuss, 2
metzen magen, 3 metzen kukeritz, 4.000 stuckh pösen, verschidene faehen
50 fl., 2 aufgeriehte bőtter sambt bettatallen per 40 fl.

33-tioMayer Günssberger dass hauss 91/2 ela ff tel', 50 stuckh oxen
hauth, 600 stuekh weissgarber fehl. 300 stuckh kalbfehl. Dern holden
Lőwl Mayr 20 stuckh kiehe hauth, böttgewandt uerlorn gangen.

34-to Seholom Ábraham da ss hauss 12 claffter, 20 stuckh oxen hauth,
30 stuckh kiehe hauth.

35-to Moyses Ábraham dass hauss 5 1/'2 claff'ter, dern holden Mayer
Moyses 12 stuckh kiehe hauth, 2 centen woll.

36-to Jacham HierschI da ss ha us 10 claffter, 15 stuckh kiehe hauth,
1 1/2 centen woll. Dern Hirschl Jacham hold 1 I~ centen \\"011, 10 stuckh
kiehe hauth, 100 stuck Iampl fehl.

37-mo Wolff Lazarus da ss hauss 13 claff'ter.
38-vo David Jona" dass hauss 9 claff'ter, 2 zirnrner et kuchel ausge-

brendt, 100 stuck fehl.
39-no Simon Hierschl dass hauss 9 claff'ter.
40-mo Löwl Simon dass hauss 4 Ih claffter, kuchl und zimmer aus-

gebrendt.
41-mi Moyses Marx class hauss 4 1/2 claff'ter. zimmer und kuchl aus-

gebrendt, verschidenes gwandt per 75 fl.
42-do Jacob Lőw dass haus 24 claffter, 1 zimer, 2 kamel', stadl

und halbaurn, 50 centen garber wall.
43-tio Harschl Jacob dass hauss 10 claff'ter. dem holden Saffle ~W

stuckh schaaff fehl, 20 stuck lampel fehl.
44-to Salamon Abraham 15 stuck Iglauer tuch.
Praesentatum per Joannem Stefanics. inclyti comitatus Sopronlensis

supremus judex nobilium manu propria.

Sopron megyei levéltár, 1764. évi közgyűlési iratok április havi csomójában.
2 ívrétű papiroson, amely még egy másolati példányban is megvan.
Bemásolva ez a kirnutatás megtalál ható még az 1764-1767. évi közgyűlési jegyző-

könyv 235-40. oldalain is.

227.

1762. május 10. előtt. A hunfalvi zsidók azzal a kéréssel fordulnak a 711. ki».
helytm'tótanácshoz, hogy mivel ők magyar honos zsidók, ezért őket a kés-
nuirki és egyéb harmincadhivataloknál ne tekintsék idegeneknek és ne

követeljenek annyi harmincadot, mint a lengyel és oláh zsidóktól.

Excelsum locumtenentiale consilium!
Domini domini gratíosíssimi!

Excelso huic consilio, ita etiam excelsac camerae regiae Hungarieae
aulicae ex mutua manipulatione et tollerantialis judaeorum quotae per
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tot um Hungariae regnum instituta repartitione constat, quod communi-
tas nostra Hundsdorffensis in comitatu Scepusiensi pro tali tollerantiá et
protectione regia quotannis ultra alias expensas florenos 175 exolvere
assoleat, sitque obligata. Et cum paupertatem nostram nullis provisi Iun-
dis aut aeconomia ex puro quaestu, vinum quippe in Poloniam deducen-
tes et inde diversas merces inducentes solu to regio vectigali miseram vi-
tam traducere debeamus. Et licet sub protectione et tolleranfia regia tali-
ter victitantes nullatenus pro extrarieis considerari debeamus, molestum
nihilominus nobis pauperibus accidit, quod ab aliquibus annis ultra alias
calamitates, quod dum taxa alte rius judaicae tollerantiae in partibus
superioribus eo fine per excelsa dicasteria institutae ordinata Iuisset, ut
Polonici et Valachici judaei, qui ex partibus illis varias merces in regnum
Hungariae frequentius inducere et hinc eo alias reducere consveverunt,
invicem tollerantiae aliquam taxam exolvant, in regia tricesima Késmar-
kiensi et aliis Poloniae vicinis nos ad instar extraneorum Polonicorum
haebreorum iterato ad persolutionem talis taxae adigamur, signauter si
vinum soluto vectízali educemus et a vasculo 2 1'.) urnae florenos 2 den.
50 in eductione, a panno in inductione fl. 25 aut -30 tribuimus ad instar
extraneorum nos benigne protecu et tollerati ad persolutionem unius
ratae tertialitatis adstringimur, quod siquidem benignis resolutionibus
reglis et distributivae justitiae repugnaret. Excelso huic locumtenentiali
supplicamus, quatenus apud excelsam carneram Hungaricam aulicam
istius superabundantis taxae relationem gratiose exoperari, nosque ulte-
rius etiam protegere dignetur, cujus benignam resolutionem praestola-
mur.

Excelsi locumtenentialis consilii iridigni servi:
Lazarus Franket et Moyses Pinkes ac judaica communitas
in Hundsdorff comitatus Scepusiensis sub benigná pro-
tectione regia degentes.

Kívül: Ad excelsum locumtenentiale consilium etc., dominos dorni-
nos gratiosissimos humillima instantia Lazari Frankel et Moysis Pinkes
cum judaica communitate in Hundsdorff comitatus Scepusiensis sub be-
nigna protection c degente gratiosa relaxatione superabundantis taxao.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 9-10.
lvrétü papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon címerpaizsban vadászkürt,

felette koronával, alatta: C. & I. HONIG feljegyzéssel, mely a másik oldalon is meg-
ismétlódik, előlapon praesentata 10. May 1762., ? relata felírással.

228.

1762. május 14. Pozsony. A m. kir. helytm·tótanács a l!Unjalvi zsidók ér-
dekében közbenjár a m. kir. kamaránál, hogy mioel ők magyar honos zsi-
(lók, ezért tőlük sem a késmárki, sem egyéb harmincadhivatalnál ne kaoe-

tetjenetc annyi harmincadot, mint a lengyel és az oláh .zsidóktól.

Excelsae camerae regiae Hungarico-aulicae.
Sacratissimae etc, peramice insinuandum, judaeos in possessione

Hunsdorff comitatui Scepusiensi ingremtata manentes apud consilium
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hoc locumtenentiale regium secundum adjacentem eorundem suplicem in
eo conqueri, quod licet iidem taxam tolerantialem in regrio hoc Hungariae
alioquin persolvant et pro extraneis nullatenus considerari debeant, ta-
men in officio tricesimae Kesmarkiensis et aliis Poloniae vicinis taxam
illam etiam, quam judaei Polonici et Valachici, qua extranei in regiis
Superioris Hungariae tricesimis a mercibus in regnum hoc induci et
isthinc efferri solitis secundum altiorum dicasteriorum ordinationem in
vicem tolerantiae praestare debent, in rata tertialitate, signanter a singulo
vini educendi vasculo 2 112 urnarum florenos 2 den. 50, a panno vero in-
duccione florenos 25 aut 30 praeter competens vectígal dependere adstrin-
gatur, taliterque duplici one re graventur.

Quemadmodum igitur conveniens omnino, justumque foret, ne judaei
in regno hoc degentes, taxamque tolerantialem qua intranei teste reparti-
tione per comitatum Scepusiensem sub 31-a Julii 1760. isthuc submissa,
abhinc vero cum praetitulata camera regia Hungarico-aulica medio ac-
tuarii ejusdem ad commissionem in negotio taxae tolerantialis judaeorum
mixtim ordinatam denominati comunicata dependentes rursus, qua ex-
tranei, ad depensionem ejusdem stringantur, taliterque duplici utique
onere graventur.

Ita praeexpositam judaeorum Hunsdorffensium instantiam cum
pra elibata carnera regia Hungaríco-aulica ea cum amica requisitione
comunicari, quatenus tam in Kismarkiensi, quam et aliis Poloniae vicinis
officiis tricesimalibus in conformitate et ad effectum praemissorum
necessarias et efficaces dispositiones facere haud gravatim velit. In reli-
quo consilium hoc regium locumtenentiale ad quaevis titulatae camerae
regíae Hungaríco-aulicae mutui officii genera promptum, paratumque
persistit. Ex consilio regio locumtenentiali Hungarico Posonii, die 14-a
May 17fi2.

Kvassay.

o. L. C.-29. Lad. B. Iasc. 1-6. folio 11-2.
Fogalmazvány egy törlés sel a szövegben.

229.

1972. május 24. Bécs. Herceq Trautsohsi János W. alsóausztTiai laruimar-
sal felszólítja Sopron. megyét, hogy a magyar kir. udvari kancellária intéz-
keiiését: Herz Löw Manasses soproni zsidó bebörtönzése iránt haji8ák

végre és erről jelenté8t leér.

Inclyte comitatus Soproniensis 1

Facta jam per inclytam cancellariam Hungaríco-aulicam insinua-
tione aliunde constat dominum comitem Wenceslaum a Paar contra ju-
daeum Herz Lőw Manasses apud hoc judicium mareschalico provin-
ciale Inferioris Austriae ob non praestitam duarum litterarum cam-
bialium de 3-ti a et 8-va Augusti 1740. restitutionem eidem per tres con-
form es sententias injunctam ultimum personalis arresti decretum impe-
trasse, illud vero ea de causa executioni mandari non posse, quod praedic-
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tus judaeus modo Sopron ii sub jurisdictione hujus inclyti comitatus do-
micilium habeat.

Quare inclytum comitatum ami ce requiro, quatenus in subsidium
justitiae disponat, ut antefatus judaeus Herz Lőw Manasses more solito
in careeres civiles mittatur ac desuper reinsinuatio ad me fiat, quibus ad
reciproca amicitiae officia para tus maneo. Viennae, die 24-ta Maii 1762.

. Johann W. princeps Trautson manu propria,
provinciae Austriaeae infra Anasum mareschallus.

Kioiil: Inc1yto comitatui Soproniensi.

Sopron megyei levéltár, 1762. évi közgyűlési iratok június havi csomójában.
Ivrétű papi ros, vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaízs, a másik oldalon

ki nem vehető betűkkel, zártatán födött alsóausztriai udvari bírósági pecséttel.

230.

1762. június előtt. A soproni tímárok a kimunkált bőr árának felemelését
kérik Sopron megyétől, hogy megélhessenek, a rohonci zsidóknak pedig
az a mesterkedése, hogy a nyers bőrt drága pénzen előre összevá,c;árolják,

alcadályoztassék meg.

Tekéntetes nemes vármegye!
Érdemünk fölött kegyes uraink!

Kegyessen fogh constálni a tekéntetes nemes vármegyének, hogy az
legközellebb volt limitationak alkalmatosságával a szőrős bürnek az ára
eleváltatott és mind ekkoráig in statu illo meghmaradott légyen. Mint-
hogy pedig my, az kik az kimunkált bőr eránt semmi limitatiot és elevatiot
nem vettünk, drága áron nem vehettük, hogy olcson adhattuk volna.
Azomban kölletik azt is nagy rövidségünkel tapasztalnunk, hogy nemcsak
ezen vármegyebéli helységekbe és városokba, sőtt a külsokben is és sig-
nanter Rohonczra s máshova is a fabricákba a zsidók által drága pénzen
előre is megvétettvén elhordattattnak, aminthogy nemrégen a rohonczi
zsidók alattomban megvévén, ha a városbiró uram által el nem tiltaltak
volna, mind elvitettek volna. Minthogy azért mind az bőrnek, mind annak
kimunkálásához tartozandó eszkőzőknek és materiáliáknak az ára any-
nyira főlment, hogy az mi professionkat, ha nem subleváltatunk. űzni le-
hetetlenség légyen, azonkivül a mesterségünk ollyas, hogy az bőrnek ki-
munkálásához nagy idő kivántatik, arra való nizvest, hogy az publicum az
bőreknek szükségébül kárt :ne szenvedjen, alázatossan folyamodunk a
tekéntetes nemes vármegyéhez, miltoztassék hozzánk is oly kegyességgel
lenni, hogy mivel az mészárosok részéről az bőrnek ára eleváltatott. mi is
ahoz mértékletes limitatlot nyerhessünk, amely mellett professionkat to-
vább is foltathassuk és eő feölsége adojának fizetésére alkalmatossakká
lehessünk. Azon fogyatkozást pedig, hogy az bőrek idegenek által el ne
hordattassanak és azon praeemptionkat, amellyel az extraneusok ellen
mindétig éltünk, meghtarthassuk, kegyessen remedealni miltoztassék,
mely kegyességéert élünk és halunk.
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A tekéntetes nemes vármegyének alázatos szolgai:
sopronyi timárok kőzőnségessen.

Kívül: Az tekénteres nemes vármegyéhez nyujtandó alázatos instán-
tiaja az belöl meghirtt sopronyi timároknak

Sopron megyei levéltár, 1762. évi közgyűlési iratok június havi csomójában,
lvrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon lépő hírnszarvas, míg rt músík

oldalon csupán C belü vehető ki.

231.

1762. június 21. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács közli Sopron megye
Jcözönségével, hogy mivel a magyar és lengyel zsidók bálákba csomaqoloa
dohányt és egyéb árut visznek ki núnden ellenőrzés nélkül Lengyel-
országon és Boroszlón keresztül Porosz-Seilézuiba, a szekereik elé pedig
10-12 szép magyar vagy lengyel lovat fognak be, ahol azután a legna-
gyobb csendben nemcsak az áruikat, hanem a lovakat is eladják szekeres-
tűl, mindez nemcsak a kincstár kárával történik, hanem a közérdekei is
sérti és bár már történt intézkedés cr kir. kamarán keresztül e visszaélések
megakadályozására, mindazonáltal amegye terűletén. is éber figyelemmel
I:igyá.zzanak és ha valamit észlelnénele, az áru lefoglalása és az emberek

letartóztatása tnellett az ilyen esetet azonnal jelent.<;é1c.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, per-illustres
item et generosi domini nobis observandissimi !

Rolatum est suae majestati sacratissimae, quod judaci ex Hungaria et
Polonta majores fasciculos ex tabaca conficiant et ad medium convolu-
crorum balu dictorum aliis mercibus repletorum collocent, CUITUS ejus-
modi vasis aut convolucris oneratos 10 aut 12 pulchris Hungaricis aut Polo-
nicis equis praejungant. sicque in Silesiam Borussicam per Poloniam et
Vratislaviam usque absque eo, quin alicubi visitentur, proficiscantur, ubi
dein ejusmodi equi. currus et quod his impositum est. in summa silentio
remanent.

Cum autern haec et similia non tantum proventibus regiis, verum
etiam altissimo servitic regio ac ípsi quoque regno summe praejudiciosa
et damnosa sint.

Hinc quemadmodum via camerae regiae aulicae suo loco jam disposi-
tum habetur, ut in stationibus cumprimis tricesímalibus ejusmodi nego-
tiatoribus judaeis omnimode invigiletur ac evehenda per eos convolucra
diligenter visitentur et investigentur, ita etiam praetitulatis dominationi-
bus vestris de benigno jussu regio intimat consilium hoc locumtenentiale
regium, quatenus in gremio sui eas actutum facere noverint dispositiones,
ut praedeclaratis judaeis omni atteritione invigiletur, ne quid tale in dam-
num et praejudícium regiorum proventuum ac etiam status publici per-
niciem in futurum quaqua ratione attentare possint, pro ca su dernum
quo aliquis simile quid practicere attentans deprehenderetur, penes de-
tentionem tum personarum, cum et corporis delicti de ejusmodi casu indi-
late constlio huie locumtenentiali regio informationern submittere nove-
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rint eaedem praetitulatae dominationes vestrae. In reliquo autem sua
maj estate sacratissíma c1ementer jubente intuitu cursus cupreae monetae
emanatas benignas patentales literas in sui grernio per solitas currenta-
tiones de novo publicari faciant. illarumque observationi et effectui om-
nimode insistant. Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die
vigesima prima Junii anno millesimo septingentesimo sexagesimo
secundo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi :
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Joanries Hlavách manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magni íicis,
perillustribus itern et generesis dominis N. N. suprerno et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assesoribus, totique universitati domina-
rum praelatorum. baron um, magna tum et nobilium comitatus Sopronieri-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1762. évi közgyűlési iratok augusztus havi csornójában.
lvrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-

lon F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét helyével, ahol
ez a feljegyzés olvasható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarico, míg bévül ti
szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül pedig a jobb alsó sarokban: comi-
tatui Soproniensi megjegyzések vannak.

Bernásolva ezt a rendeletet az 1761-1764. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1332--1.
oldalain is megtalálhatjuk.

Sopron me gye közönsége ezzel a rendelettel 1762. aug. 8-án Sopronban megt.a r-
tott közgyűlésében foglalkozott. és ezt a határozatot hozta:

... quod currentatibur et re ad casum deveniente iriformatio sub-
mittetur.

232.

1762. június 21. Pozsony. A m. Jór. helytartótanácsmegparoncsolja Sop-
ron megye közönségének, tegyék közhírré, hogy alci): zsidó csecsemőt szü-
leik akarata ellenére tartana keresztvíz alá, az nemcsak súlyos egyházi,

hanem világi büntetésben is rés:?:esiil. .

Illustrissimi, reverendissírni, spectabiles ac magnifici, perfllustres
item ac generosi dom ini nobis observandissimi!

Praetitulatis dominationibus vestris de benigno jussu regio hisce
intimát consilium hoc locumtenentiale regium, quatenus in gremio sui ad
notitiam omnium publicarc noverint, ne ullus Christianorum ad conf'e-
rendum Haebreorum aut aliorum infidelium infatibus baptismum invitis
eorum parentibus sub comminatione incursus gravium tum eccleslatica-
rum, cum civilium paenarum se se immittere praesumat. Dátum ex consi-
lio regio locumtenentiali Hungarico Posonii, die vigesima prima Junii
anno millesimo septingentesimo sexagesimo secundo celebrato.
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Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi:
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Joannes Hlavách manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. suprema et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sopronieri-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1762. évi közgyűlési iratok augusztus havi csomóraban.
fvrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét helyével, ahol ez a feljegyzés olvasható: ex constlio regio locumtenentiali Hun-
garica, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül pedig a jobb
alsó sarokban comitatui Soproniensi megjegyzések vannak.

Bemásolva ezt a rendeletet az 1761-1764. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1331-2.
oldalain is megtalálhatjuk.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1762. aug. 8-án Sopronban megtar-
tott közgyűlésében foglalkozott és ezt a határozatot hozta:

... quod per currentales publicabitur et observabitur.
Ez a rendelet megtalál ható :l Sopron városi levéltárban is Repes. 1. Iasc, 28. nr. 62.

jelzés alatt, amelyet a városi tanács júl. lfi-án megtartott tanácsülésében vett tudomá-
sul. (1762. évi Proth. Sen. Lat. 43.)

233.

1762. június 25. Sopron. Szerződés egyfelől Hofer Péter soproni polgar és
droguista, másfelől Jakab LázáT nagymartoni zsidó között 400 mázsa ha-
muzsír szállítására ..A zsidó tartozik a hamuzsírt egy éven belül saját költ-
ségén Sopronba leszállítani mázsánként 6 forint 30 7cmjcá1'ért. Előleg fejé-
ben kap 400 forintot, azután minden mázsa után Icészpénzben 5 forint 30
Icrajcárt, de ezért a pénzért Hofertől köteles lesz árut venni. Amelyik fél

a szerzodést nem tartia be, az 400 forint büntetést fizet.

An heute zu ende gesetzten dato ist zwischen herrn Peter Hofer bur-
gedi chen materialisten allhier an einem und dann Jacob Lazarus hoch-
fürstlich Esterházischen schutzjuden von Matterstorff am andern theil
nachfolgender centract verabredet, geschlossen und zu pappier gebracht
word en und

I-rno verspricht Jacob Lazárus von untengesetzten dato an in einen
jahr vierhundert eenten guten, autentischen, weiser calcinirten, einfolg-
lich annehmlichen potaschen auf seine eigene unkosten fr anco hieher
nach Öedenburg zu liefern, jeden centen veraccordírter massen per 6 fl.
30 kr. gerechnet. Und solle die Ileferung von mona th zu mona th gesche-
hen und richtig praestiret werden, dahingegen

2-do bezahlet herr Peter Hofer alsogleich bey unterzeichnung dieses
contracts, als eine drangabe baal' vierhundert gulden und verobligiret sich
bey jedesmahliger lieferung den betrag. jeden centen nehmlich a 6 fl. 30
kr. gerechnet richtig und baal' zu bezahlen, doch das bey jedwederr centen,
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so geliefert wird, von denen zur drangab empfangenen 400 fl. jederzeit 1
fl. mithin bis zu endlicher ablieferung der 400 centen auch die 400 fl. vol-
lends ab und eingerechnet werden sollen.

3-ti o solle Jacob Lazarus auch verbunden seyn bey állmahliger liefe-
rung von ihme herrn Peter Hofer an waaren VOI' eben so viel gulden
kaufflich abzunehmen, als er centen eingeliefert haben wird, daferne aber

4-to Jacob Lazarus mit der monathlich versichérten ablieferung
guter authentischen pottasche nicht zuhalten und bev jeden centen vor
eben so viel gulden an waaren nicht erkauffen oder auch herr Peter Hofer
vermög getroffenen aceord die bare zahlung nicht leisten sollte, so salle
beiderseits ein poenfall von 400 fl. dergestalt ausgesetzet seyn, dass der
fallige und nicht zuhaltende theil solche alsogleich baar bezahlen, im ver-
weigerungs Iall abel' der andere theil solches vinculum per 400 fl. an des-
selben vermögen nach selbst eigenen belieben und wohlgefallen ohne
alle weitlaufftigckeit sogleich zu desumiren befugt und berechüget seyn
solle, Sollte abel'

5-to bey endigung dieses contracts jahrs herr Peter Hofer wegen
wei terel' lieferung einen neuen centract abzuschliessen gefallig seyn, es
sey gleich da ss der pottasche am preiss steige ader falle, so solle ihme herr
Peter Hefer VOl' allen andern contrahenten der verzug hierrni t ausdrück-
lich vorbehalten seyn.

Dessen zu mehrer versteherung sind gegenwartigen contracts zwey
gleichlautende exemplaria errichtet und unter beyderseits eigenhandiger
unterschrifft und petschafft ausgefertiget werden. Öedenburg, elen 25-
ten Juny 1762.

L. S. Peter hefer.
L. S. Jacob Lazanis jud in MatterstorIf.

Sopron városi levéltár, Lad. XXIlI et X. fase. 3. nr. 74 H.
Egykorú, egyszerű másolat.

234.

1762. július 12. előtt. Obermayer Ferenc bécsi szalaggyártó polgár Mária
Terézia királynőhöz fordul segítségért Lebi Aron nagymartoni z:sidó ellen,
aki 500 forintnál is már többel tartozik. neki, ha a kamatokat és a fámdsá-
gát is felszámítja, de sem Fmknón és Úbudán, sem Pesten és Bécsben nem
tudott ellene eredményt elérni, mert Nagymartonban semmije nincs,
örökké vándorol az országban, mert Lázár zsidó számára lovakat vásárol
és Jeszenálc János hercegi jószágigazgató oltalomlevelével ellátva kibújik

kötelezettsége olol:

Sacratissima etc.
Majestati vestrae sacratissimae acerbe repraesentare necessitor, per-

hibentque cepialiter sub A. et B. humillime annexae schedae cambiales,
qualiter Aran Lebl judaeus Mattersdorffensis jurisdictionis principis
Eszterhazy mihi computato interesse ac expensis quingentis et ultra flore-
nis liquido debeat et esto apud provisorem dominalern in Frakno anno
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1759. mense Novernbri fine consequendae praetensionis huj us, me suo or-
dine insinuaverim, ex eo tamen nec absque justa dolo re vacuus abscessi.
quod memoratus judaeus alioquin obaeratus nihil executioni substernerr-
dum possideat, imo me tu creditorum raro domi visibilís, alibi locorum di-
vagetur. Inaudiens nihiIominus paulo desuper cum Vetero-Budae morari,
commissionem dedi illico jure quantocyus ibidem conveniatur, quo sub-
secuto ad evadendum cum prim is personalem arrestum caventem mihi
stiterat, hoc licet ego contentus. superveniente nihilominus J oanne J esze-
nak, asserentibusque judaeis Vetero-Budensibus, quod in servitis alterius
judaei Lazari quippe, equorum ad rationern militiae majestatis ves trap
admínistratoris esset, protectionales ac testimoniales, eum rumirum juris-
dictionis principis Eszterhazy esse, eo facilius obtinuit. Fidejussor porro
taliter absolutus. debi to!' a cura liberatus. immunisque factus, mea vero
securitas rursus evanuit. Interpellavi ego hic expost Viennae specificatae
praetensionis meae causa dictum Lazarum ac per aversionern 200 fl. in
chartis bancalibus pro lotali summa verbis quidem obtulit. ubi nihilomi-
nus seriae accordae et facilitandae rei causa ultro memet insinuassem,
eum medio tempore abhinc discessisse intellexi, quo tamen post notabi-
lern intercapendinem den uo adveniente eum majoris fidei ac firmitatis
causa nótario publico ad latus habito rursus accessi, quatenusve contenta-
tioni meae adminiculo esset, ultro requisivi, quam interessata vero igitur
nec acceptabili propositione ac resolutione dimitti me ab eo contigerit.
instrumentum notariatus sub C. uberius testatur. Maerore justa plenus.
quo tantam irifelix homo ob jacturam pusilaminitate repletus me con ver-
tam, intellexi memoratum Aron Lebel quaestum cum equis se solo et pro
parte sua jam exercere, nundinasque in Hungaria continue frequentare
et favit sors, ut occasione ultimarum nundinarum festo Sancti Medardi
Pestini celebrari solitarum in ipsum offenderim, vanis attamen nisi pol li-
citis me rursus laetáre aut potius distinere ac divexare volendo securitati
capitalis mei prospecturus assistentiam magistratus Pestiensis imploravi
quidem, citra spern tamen intuitu supramemoratarum protectionalium
ac testimonialium, ideo esto nisi et principaliter quia eotum ad latus judaci
Lazari. in servitio igitur majestatis vestrae exstitisset. obtentarum, per
eundem tamen judaeum in facie judicii pro sui astuta Iegítimatione et ad
circumveniendum juclicem nequiter productarum ad fatum Joannem
Jeszenak, qua alioquin jurium principatus Eszterhaziani directorem, ex-
hibente litera D. relegatus exsí iti, qui esto terminum indubie praefigi
faciet, ad hunc tamen vagabundus judaeus de communi omnium, ipsorum
quoque judaeorum sermone. eo minus compariturus est unquam, quo is
domi habeat penitus nihil, imo uxor ejus cum prolibus stipe collecta vive-
ret, nec revertendi ei amplius sit animus. His proh dolor! télliter constitu-
lis, quibus in angustiis aut potius ipsa jam [actura versel' miser, doceute
cumprimis praeallegato instrumento C. negotiatio ejus cum Ieris et
barbaris gentibus, vita proinde ejus quoque summa omni momento expo-
sita haberetur periculo, altissimo judicio humillime substerno. Et quia,
nisi majestas vestra tam graviter damnificato mihi clementissimo succu-
rat remedio. incitas mcas eo heu! certius viderem prae oculis, quo aere
alieno pariter gravatus personae meae ob judaci fraudem et dolum infalli-
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bile immineret periculum, imo quida fides. quam in quaestu et commercio
habui, jam cessaret, professionis quoque ultro continuandae insufficiens,
fidelis 30 et ultra annorum contribuens civis cum uxore et prolibus cana
jam in senectute facto judaei intereo.

Quare majestati vestrae sacratissimae profusis amarissimis lachry-
mis de genu humillime supplico, praedeclaratum acerbum statum meum
et circumstantias pientissime cordi summere, de congenitaque augustís-
sima clementia adversus profugum, vagabundum, manifestumque, ut
dicam, impostorem judaeum Aron Lebl ubi ubi in regno depraehenden-
dum mihi benignissimo captivatorio materne sue currendo me cum uxore
ac prolibus a gravi damno, subsecuturoque tristi interitu clementissime
liberare dignetur. Quam gratiam etc.

Maiestatis vestrae sacratissimae humillimus etc.
Franciscus Obermayer CIVIS Viennensis

et textor strophiolorum.

Sopron megyei levéltár, melléklete a 235. sorszám alatt közölt királyi parancs-
levélnek.

Egykorú, egyszerű másolat ívrétű papiroson.
Bemásolva ez a kérvény még megtalálható az 1761-1764. évi közgyűlési jegyző-

könyv 1321-5. oldalain is.

235.

1762. július 12. Bécs. Mária Terézia királynő megparancsolja Sopron me-
gye közönségének, hassanak oda, hogy Obermayer Ferenc bécsi polgárnak
Lebi Aron nagymartoni zsidó az adósságát megfizesse és az elért ered-

ményről jelentést tegyenek.

Maria Theresia dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hun-
gariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae regina apostolica,
archi dux Austriae etc.

Reverendi, honorabiles, spectabiles ac magnifici, magnifici item
egregii et nobiles fideles nobis dilecti! Ex copialiter advoluta Francisci
Obermayer civis hujatis et textoris strophiorum humillima instantia
uberius percepturi estis, quam sensibiliter admodum queruletur in eo,
quod liquidissimum debi tum suum ab Arone Lebl judaeo Materstoffensi
sub [urisdictione principatus Eszterhazyani constituto ob diversas eidem
debitori suo ex parte dominii terrestralis impertitas protectionales gravi
suo damno rehabere haud possit? cujusve idcirco remedii causa supplicet?

Quapropter vobis penes praeadnexae instantiae communicationem
hisce benigne committendum esse duximus, quatenus apud dictum domi-
nium terrestrale supremo nomine nostro disponere noveritis, ut idem
antelato supplicanti in merito dictae praetensionis suae jus et justitiam
in sensu regni legum quo celerius administrare, nosque super eadem qua-
liter administrata medio ves tri humillime ac inomisse informare teneaLur.
Vobis de reliquo gratia nostra caesareo-regia benigne propensae mane-
mus. Datum in archiducali civitate nostra Vienna Austriae, die duodecima
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mens is Julii anno domini millesimo septingentesimo sexagesimo secundo.
Maria Theresia manu propria.

comes Nicolaus Palffy manu propria.
Ladislaus Batta manu propria.

Kívül: Reverendis. honorabilibus, spectabilibus ac magnificis, ma-
gnificis item egregiis et nobilibus N. N. supremo et vicecomitibus, judici-
bus nobilium et juratis assessoribus ac toti universitati dominorum prae-
latorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Soproniensis, fideli-
bus nobis dilectis Sopronii ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1762. évi közgyűlési iratok augusztus havi csomójában.
Ivrétü papíros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpajzs, rníg a

másik oldalon arabeszk, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét nyomával.
Bemásolva ezt a királyi parancsot az 1761-1764. évi közgyűlési jegyzőkönyv

1320-1. oldalain is megtalálhatjuk.
Sopron megye közönsége ezzel a leirattal 1762. aug. 8-án Sopronban megtartott

közgyűlésében foglalkozott, ahol ezt a határozatot hozta:

... quod cum principatu communicabitur et habita de statu causae
informatione eadem suae majestati submittetur.

236.

1762. július 12-14. A .<iopronivárosi bírói szék 11csavargó zsidót elő-
vigyázatosságból, hogya Margit-napi vásárkor ne lophassanak, börtönbe
vetett, a vásár befejeztével pedig szabadon bocsátotta és a város terüle-

téről kitiltotta.

Aetas
TempNomen et cognomen

Conditio Religio anno- Locus nativitatis
incaptivati

rum
capri

----
Volffgangus Emanuel judaens haebraeus 50 Trebics in Moravia I 1762.

10sephus Samuel simi Us sirnilis 42 Holesovium ibid em eodem
Bernardus Jacebus aeque talis simi lis 42 eo-Raussníca eodem
Löbl Hirschl similis similis 50 Gattha eodem
Abraham J acobus similis similis 38 Svaba prope Norimbcrga eadem
J onas Abraham dolo do to i 40 UjheJy eodcmI
Aaron Abraham dc to do to ! 53 Bazinium eodern
Josephus Löbl dcto dcto i 30 Koricson in Moravia irideru
Samuel Löbl deto dcto

I 30 Bazinium deto

Isaac J acobus deto deto 40 Schanbek prope Budarn deto
Hirschl J acobus dcto deto I 38 Holicaium 1762.

us quo iu-
varus est

12. July

12. July

Delictum et causa, ob quam captus est: Omnes hi judaei, qua suspecti
et vagabundi non equidem ex quopiam delicto aut crimine, sed unice ut
finis ipsorum in civitatem han c adventus occasio videlicet furandi in nun-
dinis eotum celebratis praepediatur.

Exitus ex carceribus: 14. July, terminatis videlicet nundinis e carce-
ribus dimissi et ex civitate educti sunt.

Soproni városi levéltár, 1763.évi Prothocollum conceptuum 66-7.
Ugyanitt 60-1. oldalakon mindez rövidebb formában szintén olvasható.
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237.

1762. július 14. Schaden Ignác bécsi kereskedő Benedek Márton zalaeger-
szegi zsidón még 11 forint 30 krajcárt követel, aki viszont azt állítja, hogy
ezt az összeget már egy másik zsidó jelenlétében, aki ez alkalommal tá-
vol van, megfizette. Az ügy tisztázásáig a vitás összeget a zsidó letétbe he-

lyezi a soproni városi bírói széknél.

Den 14-ten July 1762. erschiene herr Ignatius Schaden, ein kauff-
mann aus Wien, welcher wieder den juden Martin Benedic von Szala-
Egerszegh geklaget, dass er ihme annoch lauth seines handbuchs vor all-
hier in Oedenburg gegebenen credit einen rest von 11 fl. 30 cr. schuldig
verblieben, weil en aber erst bemeldter jud solchen rest zu anderer zeit in
gegenwar th eines andern juden, welcher dermahlen nicht hier ist, bezahlt
zu haben vorgiebt und verspricht anbey biss künfftigen Elisabeth marckt
diese seine qualificatam durch bemeldten juden zu dociren, so hat es biss
dahin sein bewenden, er jud Martin Benedic aber hat biss zu ausstragung
der sache die 11 fl. 30 cr. zu gerichts handen deponiret.

Sopron városi levéltár, 1762-1763. évi Gerichts diarium 2-3.

238.

1762. július 14. Hertzfeld Mózes és Seckl Löbl stomfai zsidók és üzlettár-
sak a soproni városi bírói szék előtt ügyvédeket vallanak.

Eodem (den 14-ten Julii 1762.) fatiren Moises Hertzfeld und Löbl
Seckl compagnions von Stampfen in omnibus causis tam contra alios
quosque, quam contra eosdem movendis procuratores in genere.

Sopron városi levéltár, 1762-3. évi Gerichts díaríum 3.

239.

1762. július 14. Franckl Izrael és Mentzl Aron János pozsonyi zsidók és
üzlettársak a soproni városi bírói szék előtt ügyvédeket vallanak.

Eodem (den 14-ten Julii 1762.)haben auch Israel Franckl und Johann
Aron Mentzl compagnions in Pressburg procuratores in genere fatiret.

Sopron városi levéltár, 1762-3. évi Gerichts diarium 3.
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240.

1762. július 14. Mandl Hirschl Wolf pozsonyi zsidó Szarka Ferenc soproni
polgár ellen fennálló adósságügyében Tóth János soproni sebészt nevezi

meg meghatalmazott jának.

Eodem (den 14-ten Julii 1762.) fatiret Wolff Hirsch Mandl von Press-
burg in schuldsachen contra tit. herrn Frantz von Szarka herrn Johann
Toth burgerlichen chyrurgum alhier pro plenipotentiario usque ad revo-
cationem.

Sopron városi levéltár, 1762-3. évi Gerichts diarium 3.

241.

1762. július 16. Úgy a polgármester, mint a városbíró bejelentik a soproni
tanácsnak, hogy Heimler Sámuel soproni polgár ellenében számosan,így

több zsidó is kérte követelésének betáblázását.

Den 16-ten July 1762.
Referiret tit. herr burgermeister, dass wider herrn Samuel Heímler,

erstlich zwar dessen bruder Heimler, sodann die jungfrau Christiana
Wasin und der Moyses Löbl vorgestrigen tages ihr an bemelten Samuel
Heimler habende anforderungen pro intabulatione angemeldet haben,
ingleichen referiret auch tit. herr stadtrichter, dass sowohl erwáhnter
Moyses Löbl, als au ch Joachim Aron Wentzel, Christian Tobias Gstettner,
Moyses Hertzfeld und Löbl Sekel, Kopl Mandl, David Salamon Mandl
ihre an oberwahnten herrn Sarnuel Heimler habende schuldforderungen
inen auch vorgestern, als den 14-ten hujus zur intabulation angemeldet
haben. Vide Rathsprotocoll folio 123 et 124.

Soproni városi levéltár, 1761-1770. évi Intabulationsbuch 13.
Az 1762. évi Rathsprothocoll 1233-4. oldalain ennek abetáblázásnak elrend-

delését valóban megtaláljuk.

242.

1762. augusztus előtt .. A sopronmegyei zsidó hitlcözségek ismételt en azzal
a kéréssel fordulnak Sopron megyéhez, hogya birkahús font jának 4 ma-
gyar dénárban megszabott árát oly mértékben emeljék fel, hogy a zsidó
mészárosok meg tudjanak élni, a zsidó lakosság pedig elegendő húshoz

tudjon jutni.

Hochlöbliches comitatt!
Hochgebiethende herrn herrn!
Wir arme hochfürstlich Esz(t)erházische schutzjuden sind nochmah-

len bezwungen einem hochlöblichen comitat in aller unterthanigkeít vor-
zutragen, dass wir in betrachtung dessen, weilen das schöpsen fleisch das
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pfundt yor 4 ungrisch unseren juden fleischackern, welche in der obe-
ren linie begrieffen sind, wo das fleisch jederzeit um etwas theurers aus-
gehacket wird, limitiret ist word en, fast durch die ganze wochen kein
pfundt fleisch bekommen können, sondern in ermanglung des fleisches
fast alle zu grund gehen und verderben müssen, weilen die schöffe auf
denen viehmarckten sehr hart zu bekommen sind und um einen sehr
hochen preyss verkaufft werd en so zwar, dass unsere fleischhackere bey
diesen limitirten preyss all ihr haab und guth einbiessen und zu aufgeleg-
ten bettler werd en müsten. Wir wolten es ja herzlich gern VOl' einen gro-
schen das pfundt bezahlen, wenn wir nur genugsammes fleisch bekom-
men könten, wovon sie dennoch nicht einmal das brod genugsam zu
geniessen hátten. Derowegen gelanget an ein hochlöblichen comitat U:1-

ser unterthanig gehorsamstes anIagen und bitten, hochdasselbe geruhe
unseren juden fleischhackern das schöpsen fleisch dergestalten gnádigst
zu limitiren, damit sowohl wir arme juden mit genugsammen fleisch ver-
sehen werden, als auch unsere arme fleischhackere dabey bestehen kön-
nen, VOI' welche grosse gnade mit erdencklichster submission erstérben.

Eines hochlöblichen comitats unterthaníg gehorsamste dienere:
N. N. in der oberen linie begrieffene hochíürstlich

Eszterházische juden gemeinden.

Kívül: An ein hochlöbliches Oedenburger comitat, unsere hoch-
gebiethende herrn herrn unser unterthanig gehorsamstes anlagen und
bitten, ut intus.

Sopron megvei levéltár, 1762. évi közgyűiésí iratok augusztus havi csomójában,
Eredeti beadvány ívrétű papír oson, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás

címerpaizs. a másik oldalon pedig arabeszk.

243.

1762. augusztus 3. Pozsony. A m. kir. kamara értesíti a m. kir. hely tartó-
tanácsot, hogya hunfalvi zsidók panaszát orvosolták és ezentúl tőlük a

honiak után szedni szokásos harmincadot fogják kővetelni.

Sacratissimae caesareae apostoli co regiae majestatis, dominae domi-
nae clementissimae regiae camerae Hungarico-aulicae nomine altefatae
suae majestatis excelso consilio regio locumtenentiali Hungarico per-
amice reinsinuandum circa instantiam judaeorum in possessione Huns-
dorff comitatui Scepusiensi ingremíata commorantium eatenusque, quod
ab ipsis ultra ordinariam in regno hocce Hungariae subrepartitam tole-
rantialem taxam alia etiam in finitimis tricesimalibus officiis a Polonicis
et Valachicis judaeis exigi solita taxa desumatur, conquerentium penes
amicum titulati excelsi consilii insinuatum de dato 14-ae May 1762. com-
municatam acceptis unde oportebat requisitis informationibus disposuisse
praelibatam regiam hane cameram aulicam, ut memorati judaei Hunsdor-
fenses, qua intranei tractentur, per consequens ultra quottam e taxa tole-
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rantiali Hungarica ipsis adrepartitam titulo alterius quaestuariae dictae
ac ab extraneis judaeis in finitimis tricesimis exigi solitae taxae nihil ab
iisdem desumatur.

Quod ipsum perofficiose notum red dit titulato excelso consilio regio
locumtenentiali Hungarico regia haec camera Hungarico aulica ac in reli-
quo eidem titulato excelso consilio ad quaevis mutui officii genera
prompta, parataque manet.

Ex consilio regiae camerae Hungarico-aulicae Posonii, die 3-a
Augusti 1762. celebrato.

Paulus Krusper manu propria.

Kívül:: Sacratissimae caesarea apostoli co regiae majestatis, dominae
dominae clementissimae regiae camerae Hungarico-aulicae nomine alte-
fatae suae majestatis excelso regio locumtenentiali Hungarico consilio
peramice assignandum.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6, folio 13-·1-
lvrétü papíros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs, míg

a másik oldalon: F. R. W. betűkkel, a szöveg alatt legalul középen: collationata per
G. S., végül előlapon: praesentata 11. Augusti 1762., 12-a relata.

A címzés alá vörös viaszba nyomott kerek pecsétnek csak a helye látható.

244.

1762. augusztus 12. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács meghagyja Szepes
megyének, közöljék a hunfalvi zsidókkal, hogy ezentúl magyar honosokra

érvényes harmincadot fogják tőlük szedni.

Comitatui Scepusiensi.
Judaei in possessione Hunsdorff comitatui huic adjacente degentes

apud consilium hoc locumtenentiale regium in eo conquesti sunt, quod
licet iidem taxam tolerantialem in regno hoc Hungariae alioquin persol-
vant et pro extraneis nullatenus considerari debeant, attamen in officio
tricesimae Késmarkiensis et aliis Poloniae vicinis taxam etiam illam,
quam judaei Polonici et Valachici, qua extranei, in regiis Superioris Hun-
gariae tricesimis a mercibus in regnum hoc indui et isthinc efferri solitis
in vicem tolerantiae praestare debent in rata tertialitate, signanter a sin-
gulo 2112 educendi vini urnarum vasculo florenos 2 den. 50, a panni vero
inductione florenos 25 aut 30 ultra competens vectigal dependere adstrin-
gantur, taliterque duplici onere graventur.

Qua antelatorum querulantium judaeorum expositione abhinc cum
camera regia Hungarico-aulica communicata existente siquidem eadem
nuncfata camera regia Hungarico-aulica reinsinuasse semet acceptis
praevio in passu unde oportebat requisitis informationibus disposuisse, ut
memortai Hundsdorffenses judaei, qua intranei tractentur, adeoque ultra
quottam e taxa tolerantiali Hungarica adrepartitam titulo alterius quae-
stuariae dictae ac ab extraneis judaeis in finitimis tricesimis exigi solitae
taxae nihil ab iisdem desurnatur.

310



Hinc idipsum praetitulatis dominationibus vestris pro requisita prae-
repetitorum Hunsdorffensium judaeorum notitia et directione praesenti-
bus intimat consilium hoc locumtenentiale regium. Datum Posonii, die
]2-a Augusti 1762.

Fabiankovich manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 15-6.
Fogalmazvány néhány törlés sel és betoldással a szövegben.

245.

1762. augusztus 14. Jakab Abrahám, József és Joachim rohonci zsidók 3
éves szerződést kötöttek Konajder János Antal győri kereskedővel hamu-
zsír szállítására, aki 322 forinttal és 3 üsttel maradt nekik adós. Mivel első
fokon nem nyerték meg a pert, fellebbeztek a tárnokszékhez, de csak any-
nyit értek el, hogy Konajder perköltség címen tőlük 50 forintot követd-

het, minden másban az elsőfokú ítélet jogerős marad.

In causa Abrahami, Joseph et Joachim Jacob protectionalium ju-
daeorum Rohoncziensium, ut A. A et appellantium contra et adversus
Joannem Antonium Konajder civem et mercatorem Jaurinensem, ut I.
et appellatum coram magistratu liberae regiae civitatis Jaurinensis mota
et transmissa.

Species fasti.

Partes A. A. cum parte I. certum vincularem contractum de admi-
nistrandis per tres contractuales annos cineribus clavellatis ineunt, pars-
que I. eundem contractum per acceptationem et persolutionem einerum
praefatorum usuroboravit. Accidit tamen sub defluo contractuali tem-
pore, quod pars 1. nonmodo pretium resultans administratorum florene-
rum 322 cr. 7, sed et tres lebetes apud eandem partem I. depositos violen-
ter detinendo nec ad judiciariam admonitionem restituendo a praeexpo-
sito contractu simpliciter resilierit. Indultu itaque articulorum Matthiae
regis decr. 6-ti 17., Uladislai decr. 1 art. 38. et 31. 1723. partem I. in jus
vocando sibi tam quoad violentam detentionem praeexpositae restantis
pecuniariae summae, quam et lebetum, vincularis item poenae, dam-
norumque ad 2000 florenos exurgentium, expensarumque desumptionem
sibi jus et justitiam administrari cupiunt, uti haec omnia ex actione sub
nr. 1. contractu, sub nr. 2. specificationibus vulgo conto dictis, sub nris 4.,
5. et 6. testimonialibus super admonitione et responsione facta, sub nr. 7.
et aliis demum testimonialibus sub nr. 8. uberius patent.

Az igy megindított fellebbviteli perben a felperesek azt igyekeztek bebizcnyí-
tani, hogy az alperes nem teljesítette a szerződést, míg ezzel szemben az alperes ép-
pen az ellenkezőjét állította és a felpereseket vádolta minden mulasztással imigyen:
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1.ad cognoscendam negotii hujus veritatem et eruendum id, quidnam
pars una contrahentium alteri oblígabatur, sequentia adducit.

Partes A. A. primo obligatae fuer unt, ut cineres in Gönczszegiensi,
Alokaldensi et Süttoriensi fabricis clavellandos parti 1. per stipulatum
tri enni um pactato eatenus pretio divendant et administrent. Secundo ut
nemini alteri vel unum pondo einerum distrahant. Tertio ut omnem Irau-
dem et dolum praecaveant. Quarto ut non alios, quam ex praedictis fábri-
cis cineres administrent. Queritur jam, an his conditionibus actores satis-
fecerint? Pro negativa stant sequentes rationes: partes A. A. omnes tres
praenominatas fabricas non erexerunt. 2-o docente producto sub C. se-
cunda contractuali anna fabricam Gönczszegiensem deseruerunt et unum
lebethem partis 1. inhypothecatum abalienarunt. Tertio teste producto
sub D. partes A. A. cineres inibi concoetos aliis, non parti I. vendiderunt.
4-o alias cineres parti A. subtruserunt, adeoque 5-o dolo et fraude ege-
runt. 6-o per desolationem fabricae parti 1. omnem securitatem ademerunt.
7-o jam secundo contractuali anno devolvente, docente producto sub B.
non amplius cineres clavellarunt. 8-o esto ad sex lebethes 600 florenos, ad
unum quemlibet lebethem 100 florenos computando, levaverint, tamen
nonnisi cum tribus lebethibus clavellarunt. 9-o posteaquam jam partes A.
A. a clavellatione cessassent, tamen pecunias parti 1. prae manibus suis
retinuerunt. Ex praemissis quaeritur, quisnam contractum violaverit?
Certe eveniet esse eundem violatorem, qui obligationi suae non satisfecit
et contra fidem contractualem egit. E diametro pars I. inscia, quod elavel-
latio non prosequatur, inscia desolationis fabricae, abalienationis lebethis,
fraudis et doli partium A. A. contractui 5 adhuc mensibus bona fide anno
1754-0 inhaesit. His autem ad notitiam partis 1. pervenientibus fides par-
tibus A. A. servari non debuit, cum fidem datam fregerint. Et haec omnia
feriunt partes A. A., quod autem pars I. contractum non violaverit, appa-
rere exinde 1-0 omnes contractus similes de genere suo esse obligatorios,
obligationem autem per partes A. A. violatam fuisse ex praecedentibus
evictum habetur, consequenter et ex parte I. contractus pro obligatorio
haberi nequit, nam 2-o cineres praetense inexoluti non sunt conformitate
contractuali administrati. 3-o rupto per partes A. A. contractu cessavit
omnis ejusdem obligatio et revixerunt jura singularia partium, petit igi-
tur partes A. A. in poenalitate contractuali una cum expensis convinci.

Végül ez a hosszadalmas per ezzel a végső ítélettel fejeződött be:

Anno 1762-0 die 14-a mensis Augusti in inclyta sede thavernicali
deliberatum est:

Adjectis parti I. titulo expensarum per partes A. A. vigore contractus
sub numero 2-o stipulatarum bonificandis florenis quinquaginta, latas in
reliquo magistratuales sententias approbari.

Soproni városi levéltár, Exractu.s proeossuum occasione celebrationis inclytae
sedis thavernicalis ... anno domini 1762-0 die 27-a Julii et subsequentibus judi-
cialiter revisorum (nincs oldalszámozva).
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246.

1762. augusztus 25. előtt. Ebner Simon, mint a pozsonyváraljai szabócéh
céhmestere, azt kéú a m. kir. helytartótanácstól, hogy Macholt zsidó sza-
bónak, ki most 6 segéddel és 2 inassal dolgozik, tiltsa meg úgy a segédek,
mint az inasok tartását, ám ami munkát saját kezével el tud végezni, ez le-
gyen neki szabad, ellenkező esetben ők, akik 27 -en vannak a céhben, meg-

élni nem tudnak.

Hochlöbliche köníglich Hungarische stadthalterey '
Ihro excellenelen und gnaden, gnadig gebiettende herrn!

Dass ein ehrsammes auf den allhiesigen königlichen schlossgrundt
befündliches schneider handwerck in all unterthönigkeit ein hochlöb-
liches königliches consilium mehrmahlen anzugehen sich unterfanget,
veranlasset es der jüdische schneider lVIacholt, da sel ber zu folge den von
einen hochlöblichen königlichen consilio beangenehmten und würcklich
ratihabirten hochherrschaftlichen Carl Pálffischen commission gefahlten
sentenz, ut A., sich also trift, dass berührter jud bereits nicht alle in zur
gemeine synagogischen und auswártígen schneider arbeith ein oder zwey,
sondern 6 gesellen und 2 lehrjung zum seinen behülff halte, dass wür in
27 köpf bestehende schneider meister einer für den andern durch ganze
wochens frist kein arbeith seinetwegen erhaschen kánnen, folgbahr mit-
lel' weill in das ganzliche verd er ben andurch gesezet wurde.

Wie schmerzlich die beangenehm- und ratihabirung eröffterter sen-
tenz wür empfünden, lassen jedermaniglích vrtheilen, nachdeme der
hochherrschafftlicher herr causarum director Jessenack noch anno 1745.
wegen vertilgung einiger eingischlichenen píuscher- und frettereyen die
untersuchung vorgenohmen und mittelst hochherrschafftlichen befehlen
solchen würklich die arbeith untersaget und bey 12 fl. pehnfahl sowohl
denen Christen, als juden bey einem fretter was arbeith zu lassen auf dass
scharffste verbotten, an heüer abel' levder wür arme die ohne deme kaum
den taglich unterhalt ihnen gewinnen mögen, das widerspill erfahrcn
müssen, das wür würcklich, als Christen unterdruckt, der bekante judt
hingegen beschitzet wird.

Gelanget dannenhero unser allunterthönig fussfallendes bitten, ein
hochlöbliches königliches consilium geruhe gnadig inbetracht unsern
arrn- und mitlosen standt, die allda in dieser angelegenheit würcklich be-
findlichen acta nebst der instantz auf dass neüe zu assumiren und vermög
selben doch uns Christen zu manuteniren und den juden Macholt die ge-
sellen und lehrjung, als ein fretter zu halt en, auf dass scharteste zu ver-
bietten, hingegen aber íhme juden was er mit eigener handt alleinig
sowohl an synagogischen, als auswartigen schneider arbeíth verferttigen
mag, nachdeme auch hochherrschafftlicher will also ist, zuzustehen. Die
wür in gewartígung einer gnadigen schutz und hilfs beistehung all-
statts in hoche gnaden und hulden vns recommendiret.
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Eines hochlöblichen königlich Hungarischen locumtenentiale consilii
vnterthaníg ergibeinster dienner:

Siman Ebner dermahlen zechmeister eines ehrsamen auf den
königlichen schlossgrundt befindlichen schneider handt-

wercks.

Kívül: An ein hochlöblichen königlich Hungarischen stadthalterey,
ihro excellencien und gnaden, gnadig gebiettenden herrn vnterthaniges
anflehen eines ehrsammen auf den königlichen schlossgrundt befindli-
chen schneider handwerckh, ut intus.

O. L. C. - 29. Lad. A. fasc. 22. folio 17-8.
Ivrétű papíros, melynek vízjegye: koronás címerpaizs, alatta M. A. N. betűk-

kel, előlapon e feljegyzéssel: praesentata 25. Augusti 1762., 26-a relata.

247.

1762. augusztus 27. előtt. A pozsonyi szabómesterek a városi tanács segít-
ségét kérik Betlehem József pozsonyváraljai zsidó ellen, aki engedély nél-
kül 6 segéddel dolgozik és inaso kat is tart és aki elveszi tőlük a kenyeret,

amikor úgyis a nagy verseny miatt alig tudnak megélni.

Wohledler stadtmagistrat!
Hochgünstig gebietende herren ,

Wiewohlen dem jüdischen schneider Joseph Bethlehem innhalt wie-
derholter hochgraflicher Pálffyscher herrschaffts verordnungen unter
unnachlassig schwehrer strafe und verlust des schutzes auferleget wor-
den nicht nur allein keine gesellen zu befördern und lehrjungen zu hal-
ten, sondern auch von aller schneider arbeit ausser der synagog abzuste-
hen, so will doch dermahlen seine unarth sich noch weiters erstrecken,
da er 6 gesellen förderet, lehrjungen haltet und ungehindert zu hiesinger
stadt herein arbeitet.

Wenn nun denen auswar-tigen Christen articulariter, um wie viel-
mehr dann denen unglaubigen juden unter straf des contrabandes ver-
bothen ist, zu hiesiger stadt herein zu urbeiten und uns contribuenten un-
sere nahrung zu entziehen. Dennoch, da der jud die herrschafftlichen of-
ficiers auf seine seite zum faueur gebracht zu haben scheinet, billig be-
sorgen, es möchte auf ein oder andere wiedrige weise unseren gerecht-
samkeiten ein eintrag gesehehen.

So gelanget an einem wohledlen magistrat unser unterthanígstes
bitten in betrachtung, dass wir ohnehin theils mit Christen pfuscheren
und theils auswartigen meistern, die allesammt von hiesiger stadt ihre
nahrung hohlen, mithin auf allen seiten umgeben sind und gekrancket
werden der gestallt, dass sehon mehrere von uns in die ausserste armuth
verset zet worden, uns noch weiters bey unseren gerechtsamen, in erfor-
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derungsfall auch bey höheren instantien vatterlich handzuhaben sofort
uns zu erlauben, dass wir dergleichen einbringende fremde und respec-
tive judische waarn auf allhiesigen stadtgrund ungehindert contrabandi-
ren mögen. Gleichwie nun dieses der dissfals gnádigst ergangenen rescrip-
ten eines hochlöblichen consilii gleichförmig und zu abwendung unsers
beförchtenden endlichen ruins zutraglich seyn wird, so verharren unaus-
gesetzt.

Eines wohledlen magistrats unterthanigst treu gehorsamste
bürger samtliche schneider meister allhier.

O. L. C. - 29. Lad. A. fasc. 22. folio 19-20.
Egykorú egyszerű másolat.

248.

1762. augusztus 27. Pozsony. A pozsonyi tanács a városi szabómesterek
kérelmét a m. kir. hely tartó tanács jóindulatába ajánlja és azt a maga ré-

széről is hathatósan támogatja.

Excelsum consilium regium locumtenentiale!
Domini gratiosissimi colendissimi!

Qualemnam instantiam hujus sartorum contubernium hisce diebus
excelso consilio regio locumtenentiali demisse recommendandam nobis
exhibuerit, ex ejusdem hicce annexa genuina copia idem excelsum con-
silium reg ium locumtenentiale gratiose simul ac uberius informari digna-
bitur.

Quia igitur dicti contubernii petit um justum fore agnovissemus,
nobisque cives hujates pro omni posse in justis ac licitis secundare ex of-
ficio magistratuali incumberet, idem contubernium excelsi consilii regii
locunmtenentialis gratiosae ac praepollenti protectioni demisse commen-
dantes, pro eodemque ne eorundem privilegio, hucdumque observato usui
contrarii quid subarcensis judaeus moliri et attentare queat, humillime
intercedentes nosmet gratiis et patrocinio excelsi consilii regii locumte-
nentialis devovemus omni cum veneratione perseverando.

Excelsi consilii regii locumtenentialis humillimi et obsequentissimi:
Posonii, 27-a Augusti 1762.

N. N. judex, substitutus consuI, caeterique liberae
regiaeque civitatis Posoniensis senatores.

O. L. C. - 29. Lad. A. fasc. 22. folio 21-2.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a má-

sik oldalon ki nem vehető betűkkel és előlap on ezzel a feljegyzéssel: praesentata 30.
Augusti 1762., eadem relata.

A boríték a pecséttel együtt hiányzik.
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249.

1762. augusztus 30. előtt. Machold pozsonyváraljai zsidó szabó a m. kir.
hely tartó tanácshoz folyamodik védelemért, mivel a keresztény szabók el
akarják őt tiltani segédek és inasok tartásától, pedig ő főleg csak a neme-

sek számára dolgozik.

Excelsum consilium regium locumtenentiale Hungaricum!
Domini domini benignissimi gratiosissimi!
Quantumvis liberum artis sartoriae exercitium ex benigna excelsi

consilii regii locumtenentialis dispositione anno 1760. emanata mihi ad-
missi extitisset ac in consequenti per sententiam quoque sedis dominalis
postremo sub 17-a hujus mensis Augusti celebratae in eodem ultro stabili-
tus fuissem, quamvis inquam nullos civiles, ast potissimum pro nobilitate
labores perficerem, nihilominus tamen sarto res magistri contuberniales
in obversum praeattactae benignae ordinationis me miserum persequi
non cessant et in laboribus meis eo restringere cupiunt, ne soldales aut
tyrones servare audeam. Quia vero per hujusmodi restrictionem necessa-
ria subsistentiae media mihi ita praescinderentur, ut ne quidem commu-
nes datias, minus vero ipsam tolerantialem taxam dependere possem.

Ideo ad gratiam et benignitatem excelsi consilii regii locumtenen-
tialis humilis recurro profuna in submissione supplicando, dignetur idem
excelsum consilium locumtenentiale regium adversus memoratorum
sartorum impetitiones me benigne protegere, quo opificium meum
absque ulla praeinsinuata restrietione ulterius etiam libere et impertur-
bate exercere valeam. Pro qua gratia et benignitate emorior.

Excelsi consilii regii locumtenentialis humillimus :
Machold in plaga subarcensi degens judaeus.

Kívül: Ad excelsum consilium regium locumtenentiale Hungaricum,
dominos dominos benignissimos gratiosissimos humillima instantia intro-
scripti supplicantis.

O. L. C. - 29. Lad. A. fasc. 22. folio 27-8.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: liliom. míg a másik olda-

Ion: F. C. P. betűkkel, végül az előlapon ezzel a feljegyzéssal : praesentata 30.
Augusti 1762., eadem relata.

250.

1762. augusztus 30. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács értesíti Pozsony
megyét, hogya pozsonyváraljai keresztény és zsidó szabók közötti vi-
szályban még ez év febr. 5-én kiadott intézkedés továbbra is érvényben
marad, a megye tehát őrködjék afelett, hogy annak rendelkezéseit az ér-

dekeltek betartsák.

Comitatui Posoniensi.
Sartoribus Christianis in plaga subarcensi commorantibus in eo, ne

judaeus aeque sartor Machold dictus in praejudicium Christianorum
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sodales et tyrones asservare praesumat, remedium poni supplicantibus, e
contra judaeo praenominato praefatos supplicantes a petito suo veluti
prioribus consilii hujus dispositionibus adversante amoveri efflagitante.

Quandoquidem mediante consilii istius intimato abhinc ad praetitu-
latas dominationes vestras die 5-a Februarii anno 1760. elargito disposi-
tum extitisset judaeis sartoribus liberum omnino sit non solum communes
synagogae labores, sed et tales, quos pro re nata extranei horsum venien-
tes aut nefors nobiles ab ipsis desiderarent, perficere, imo cum nundinae
publicae omnibus liberae essent ac universis res et manufacturas suas in
iisdem distrahendi facultas admissa habere tur, licitum sit saepedictis
judaeis sartoribus paratas manufacturas suas in publicis, uti attactum
est, nundinis distrahere, ea nihilominus lege, ut in gremio loci pro inh abi-
tatoribus ejusdem Christianis opificium exercere aut extra nundinas
publicas manufacturas suas venum exponere praesumant. Casum in con-
trarium gravem omnino paenam subituri, quo admisso manifeste uti que
consequeretur iisdem judaeis sartoribus necessarios judaeos sodales et
tyrones admittendos ac in quantum parte in hac per sarto res Christianos
turbarentur, eosdem manutenendos fore.

Eapropter praetitulatis dominationibus vestris hisce intimandum
esse duxit consilium hoc locumtenentiale regium, quatenus reflexe ad
praecitatum 5-ae Februarii intimatum, cui nunc etiam insistit consilium
hoc locumtenentiale regium, judaei sartores in exercendo per se ipsos,
quam etiam sodales et tyrones praededucta modalitate opificio manu-
teneantur, Christi ani vero sartores a ponendis parte in hac obicibus et
impedimentis quibusve arceantur. Datum Posonii, die 30-a Augusti 1762.

Fabiankovich manu propria.

O. L. C. - 29. Lad. A. fasc. 22. folio 23-4.
Fogalmazvány.
A m. kir. helytartótanács 1762. aug. 30-i, tehát ugyane napi keltezéssel csak-

nem szószerint azonos, de mégis mutatis mutandis, leiratot intézett Pozsony váro-
sához is (uo. folio 25-6.).

25l.

1762. szeptember 27. Heimter Illés soproni kereskedő csődbe ment. Töb-
bek között zsidóknak 830 forinttal tartozott, amely összeg fedezet hiányá-

ban elveszett.

Anno 1762. den 27-ten Septembris ist ... herrn Eliae Heimlers kauff-
und handelsmanns allhier concursus debitorum angestellet und derensel-
ben liquidation und juxta prioritatern magistratualiter determinatae
privilegialitatis intabulationis atque aetatis contentation folgender mas-
sen beschehen ...

Zu obspecificirten vermögen (1490 fl. 47 % den) sein nachfolgende
creditores, alss
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Moyses Hertzfeld und compagnie von Stampfen lau th auszügl de dato
I-ten May 1761.20 fl. 75 den.

Moyses Hertzfeld et compagnie von Stampfen lauth charta bianca de
dato 22-ten Novembris 1761. 96 fl. 25 den.

Israel Frankl lauth charta bianca de dato 23. Novembris 1761. 70 fL
Idem lauth wechselbrief de dato 3-ten Marty 1762. 30 fl. 75 den.
Moyses Hertzfeld und compagnie von Stampfen lauth charta bianca

de dato 3-ten Marty 1762. 100 fl. 15 den.
Idem lauth deto den 2-ten May 1762. 78 fl. 5 den.
Israel Frankl lauth charta bianca de dato 2-ten May 1762. 93 fl.

65 den.
Idem lauth conto de dato 13-ten July 1762. 54 fl. 50 den.
Moyses Hertzfeld lauth conto de dato 13-ten July 1762. 98 fl. 25 den.
Koppel Mandellauth conto de dato 13-ten July 1762. 187 fL 95 den.
Summa deren passiv schulden 3657 fL 75 den.

Mivel a zsidók nyújtotta hiteleknek fedezetére már semmi sem maradt, ezért
rájuk is vonatkozik ez a megjegyzés:

Reserviret ... wie auch alle übrige in der liquidation specificirte,
hier aber leer ausgehende creditores ihre jura generaliter.

Sopron városi levéltár, Prothocollum judiciarium 1761-1763. - 162, 171-2,
174.

252.

1762. szeptember 27. A soproni városi bírói szék Löbl Joachim és Abra-
hám Joachim lengyel zsidókat az aranypénz beváltásánál tanúsított csa-
lárdságuk miatt börtönbe veti, ahonnét csak nov. 8-án engedi őket

szabadon.

Nomen et cognomen incaptivati: Joachimus Löbl.
Conditio: judaeus.
Religio: haebraeus.
Aetas: anno rum 56.
Locus nativitatis: Polonia.
Nomen et cognomen incaptivati: Joachimus Abrahamus.
Conditio: judaeus.
Religio: haebraeus.
Aetas: annorum 48.
Locus nativitatis : Polonia.
Tempus, quo incaptivatus est: 27-a Septembris 1762.
Delictum et causa, ob quam captus est: propter practicatas in permu-

tatione aurearum monetarum fraudulentas circumventiones.
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Exitus ex carceribus: posteaquam cum iisdem modolitate excelso
consilio locumtenentiali regio in submissione repraesentata processum
fuisset, 8-a Novembris 1762.dimissi sunt.

Soproni városi levéltár, 1763. évi Prothocollum conceptuum 6B-9.
Ugyanitt a 62. oldalon ez a bejegyzés kissé rövidebben megismétlődik.

253.

1762. szeptember 28. Sopron. A soproni tanács jelenti a m. kir. hely tartó-
tanácsnak, hogy Löbl Joachim és Abrahám Joachim lengyel zsidókat,
akik útlevéllel ellátva a városban amnypénzt áron felül vásároltak össze
és ékszerekkel keresked tek, miközben csalárdságot követtek el, fogságm
vetették. Kémek utasítást arra nézve, hogy engedjék-e őket tovább is

üzérkedni avagy tanácsolják el a városból.
Hasonló értelemben irnak a m. kir. kamarának is Pozsonyba.

Excelsum consilium locumtenetiale reg ium Hungaricum!
Domini domini et patroni gratiosissimi!

Polonici duo judaei, Joachim Laibl et Joachim Abraham vocati in
liberam et regiam civitatem isthane Soproniensem venientes ac passuali-
bus et respective recognitionalibus literis hic sub numeris 1-0, 2-o, 3-o et
4-o, 5-o originali advolutis provisi in civitate hac varias quidem a merca-
toribus hujatibus merces coemerunt et tam his, quam et clenodiis apud se
habitis quaestum exercuerunt, sub manu nihilominus apud diversos cives
hujates aureos superaddito praeter et ultra valorem intrinsecum ad
quodlibet frustum medio et quandoque integro etiam grosso commuta-
runt et conquisiverunt intentione dubio procul commutatos taliter aureos
e regno hoc in Poloniam aut alias etiam hostiles ditiones quaestus gratia
evehendi, quo inaudito nos praememoratos judaeos in praesentiam nostri
accersiri fecimus et licet quidem interrogati per nos judaei, cur nam
iidem, quave de causa monetam auream conquirant et pro eadem ultra
intrinsecum etiam valorem solvant, semet declarassent, quod hi jam huc,
jam illuc itinerantes monetam auream argentea caeteroquin leviorem
pure et praecise tantum majoris commoditatis causa conquirant, cum
nihilonimus totiesfati judaei in ipsa aureorum permutatione variis dolosis
artibus utentes cives et inhabitatores hujates defraudare studeant et bra-
xatori hujatis sub ipsa commutatione aureorum tri a frusta fraudulenter
surripuerint. Securitati publicae prospecturi eosdem sub custodiam
accepimus, alto excelsi consilii locumtenentialis regii Hungarici judicio
negotium isthoc substernentes et ulteriores eatenus gratiosos ordines
praestolaturi, num judaeos hos antelatis passualibus provisos in civitate
hac ultronee tollerare vel vero praeviis ex rationibus publico nocivos in'
patriam ipsorum remittere debeamus. In reliquo altis gratiis devoti pro-
fundissima cum submissione manemus excelsi consilii locumtenentialis
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regii humillimi servi: N. N. consul, judex et senatus liberae ac regiae civí-'
tatis Soproniensis, Sopronii, 28-a Septembris 1762.

Soproni városi levéltár, 1762. évi Prothocollum conceptuum 229.
A soproni tanács ugyane napról keltezve csaknem szószerint azonos Ieltcr-

jesztést intéz a m. kir. kamarához Pozsonyba. (Uo. 229-30.).
Mindkét felterjesztést a soproni tanács szept. 27-én megtartott tanácsülésében

határozta el (1762. évi Proth. Sen. Lat. 62.).

254.

1762. október 8. Pozsony. A m. kir. kamara a soproni tanács értésére adja,
hogy aranypénzt szabad vásárolni, de ha a két lengyel zsidó csalárdságot
követett el, úgy azért büntessék meg őket. Az ékszerekkel való kereske-

dés esetében a zsidók igazolják, hogyaharmincadot megfizették.

Prudentes ac circumspecti domini !
Praesciti judaei Polonici, si majoris praecise commoditatis causa

velut eatenus constituti declararunt, auream pro argentea moneta addito
praeterea superplure in gremio illius liberae ac regiae civitatis conquirant
et commutent, quin monetam vetitam benignis patentalibus praescriptam
per eosdem commutari et efferri posse observetur, rationem judaeos tales
asimili monetae alias libera permutatione inhibendi aut detinendi hoc in
passu subversari non advertentes praefatis dominationibus vestris ad per-
ceptas eatenus informatorias suas hisce reponimus: praeattactos judaeos
praevio ex capite quidem dimittendos. In quantum attamen per fraudu-
lentam aureorum trium subreptionem, non minus ac alios hac ratione
commissos dolosos actus semet reos effecissent paenalitate sibi alioquin
praecognita omnio plectendos esse.

Cum caeteroquin autem repetitos judaeos quaestum cum clenodiis
ibidem exercuisse referatur, de his vero facile praesummi possit: merno-
rata clenodia pari nefors fraude cum aerarii damnificatione in regnum
inducta fuisse. Ideo praefatis dominationibus vestris una committimus,
quo crebrofatos judaeos in praesentia loci tricesimalis officialis super eo
constituant, num attacta clenodia praemissa horum debita in officiis trice-
simalibus insinuatione et pertricesimatione induxerint? iisdemque injun-
gant, ut semet eatenus schedis tricesimalibus accurate legitiment. Poso-
nii, die 8-a Octobris 1762.

N. N. sacratissimae caesareo-regiae apostoli eae majestatis
regiae caesareae Hungarieae aulicae consiliarii.

Kívül; Prudentibus ac circumspectis dominis N. N. consuli, judici el
senatoribus liberae regiaeque civitatis Soproniensis Vienna Sopronium ex
officio.

Soproni városi levéltár, Repos. 1. fasc. 28. nr. 111.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye: az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon FAK betűkkel, zártatán födött kir. titkos pecséttel, bévül az alsó szélen: colla-
tionata, kívül pedig a címzés alatt: praesentata 16-a Octobis 1762. megjegyzésekkel.

Ezt a rendeletet a soproni tanács okt. 16-án megtartott tanácsülésében vette
tudomásul (1762. évi Proth. Sen. Lat. 64.).
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255,

1762, október It), előtt. A pozsonyi 28 magyar és 50 német szabómester
Mária Terézia királynőhöz benyújtott folyamodványukban sanyarú
anyagi helyzetüket ecsetelik. Amikor amúgyis sokan vannak és alig tud-
nak megélni, veszélyes verseny társaiknak kell tekinteniök a külön céh-
ben tömörült 25 pozsonyváraljai szabót és ott még egy zsidót, aki 6 segéd-
del dolgozik, ezenfelül a Káptalan-utca a kanonokok védelme alatt telve
van konuirokkal, úgyszintén a 6 nemesi kúria, köztük a' pálosok udvar-
háza, olyannyira, hogy ha lenne is munkájuk, nem tudnak segédeket fe'l-
fogadni, mert azok a kontároknál dolgoznak. üdvös lenne a 30 forintos
mesterjog helyett a mesterek záros számát megállapítani, miként Német-
országban ez így van, de legesleginkább a kontárok üzelmeinek betiltását

kérik.

Allerdurchleichtigiste, grossmachtigiste und unüberwündlichste
Römische kayserin, auch zu Hyspanien, Hungarn un Böheim königin,
ertzherzogin Oesterreich, herzogin in Lothringen und Baar, grossher-
zogin in Toscana etc.!

Allergnadigste kayserin, königin, landesfürstin und frau etc.!

Wür sammentliche getreygehorsamste burgerliche privilegirte hun-
garische und deütsche schneidermeistere in der königlich hungarischen
freystadt Prespurg unterwinden unss in aller tieffester demuth vor eüer
Römisch kayserlich und königlichen apostolischen mayestet allerhöch-
sten thron zu ihro geheylligten füssen zu legen und bitten demüthigist
und fussfalligist eüer kayserlich königliche mayestet geruhen in aller-
höchsten gnaden gegenwartige allerunterthánigste repraesentation unse-
rer angelegenheit in allertieffester demuth sich vortragen zu lassen und
wird eüer kayserlich königliche mayestet ohnehin in allerhöchsten an-
denkhen schweben, wie allerhöchst dieselbte vor ohngefahr einem jahr
den allergnadigsten befehl zu ertheilen geruhet haben, dass die allhiesige
zunfft deren burgerlichen stadt-schneider-meisteren alle und jede, wel-
che bey unserer handwerkhs-zunfft als meister sich einverleiben zu las-
sen dass verlangen tragen, wür solche gegen erlegung 30 fl. annemmen
sollen. Welch allergadígsten kayserlich königliche befehl wür in allertief-
fester submission nicht nur allein kniebiegend veneriren, auch darwider
etwa zu murren oder zu contradiciren ums keines weges unterfangen, vil
weniger es gesinnet seind, sondern nur einige wichtige puncta, welche
den ursprung daraus nemmen wurden, fussfalligst zur allergnadigsten
einsieht und beherzigung zu entdekhen und zu repraesentiren, undzwar:

Primo, nachdeme in allhiesiger sehr kleinen stadt ohnehin eine
grosse anzahl und überhaüffung deren burgerlichen schneider meisteren
sich befindet, dass wür unss wegen sothaner überhaüffung allschon zer-
theilen müssen und die hungarischen von denen deütschen abgeschiden
word en seind also, dass nunmehro aus einem würklichen zwey hand-
werkhszechen entstan den seind, aus welchen die helffte in soleher gros-
sen armuth leben, das sie kaum weder die königliche portiones noch

21 Zsidó ok levéttár XIV, 321



übrige praestanda gebührlicher massen abfihren und zu praestiren im
stande seind. Worzu noch pro

Secunda in allergnadigste consideration zu ziehen stehet, dass über
die erst gemelte anzahl denen burgerlichen stadtmeisteren noch eine ab-
sonderliche schneiderzunfft und handwerkh in ebenfahls zimlicher an-
zahl auf dem Schlossberg und Zukhermantel unter den schutz de grafens
Carali Palffy kayserlich königlichen feldmarschallens sich befinde, die
sich von ihrem grund alleinig zu nahrerr ausser stand seind, dahero sich
nicht entbeden unsere kundschafften von der stadt an sich zu ziehen und
uns ohnediss zahlreichen armen stadtmeistern und contribuenten mit
ihrer arbeith die nahrung entziehen und soleher gestalten stürtzen und
zu grunde richten. Hieran aber ist es noch nicht genug, sondern es ist pro

Tertio die allhiesige sogenannte Capitel gassen ebenfahls mit noch
anderen derley schadlichen brodentziehern, das ist stöhreren und pfu-
schern voll angefihlet, die sich unter den schutz deren allhiesigen herren
canonicarum in ihren behausungen, nicht minder auch noch in denen all-
hiesigen 6 freyhaüsern ader curien, worunter auch die in der stadt selb-
sten situirte curia Paulinorum begriffen ist, aufhalten, ja so gar zu 2 und
mehrere gesellen bestandíg halten und zu unseren schaden und nachtheil
protegiret und geschützet werden, alda offentlich und haüffig pfuschen
und sich auf ermelte freyheit schutz und protection verlassen, mithin
weder königliche portiones noch andere onera praestiren, unss stadtmeis-
tern und armen contribuenten die kundschafften abfischen und gleicher-
massen das brad von dem munde rauben, zu geschweigen noch deren bey
allhiesigen herrschafften in der livrée stehenden bedienten. So nun einem
stadtmeister etwa eine praessante arbeith, als var die kayserlich kö-
niglichen regimenter etc. zustosset, kan der meister zu beschleinigung
sothaner arbeith auf denen herbergen keine gesellen finden und bekom-
men, sondern stekhen alle bey ermelten stöhrern und pfuschern in der
arbeith. Wann aber solche stöhrer und pfuscher durhc eine allerhöchste
verordnung abgeschaffet wurden und die gesellen bey denen stadtmeis-
tern, welche sodan bestandíg arbeith hetten, in der arbeith stunden,
muste der meister var solche nicht nur allein die königliche portiones zum
nutzen des allerhöchsten kayserlich königlichen aerarii, sondern auch die
übrige onera der stadt praestiren. Zu deme werden solche gesellen in kei-
ner handwerkhs ordnung gehalten, mithin bey denen heylligen gottes-
diensten, nemlich quatember-messen, Corporis Christi umgangen und
dergleichen offentlichen uebungen, ja auch bey der bruderschaffts-laade
niemahlen erscheinen, auf ihre bestimmte herberg nicht gehen, sondern
sich alleine bey denen stöhrern und pfuschern in ihren schlupf-winkeln
aufhalten. Endtlichen so können wür pro

Quarto nicht umhin für eüer kayserlich königlichen mayestet auch
dises allerunterthanigst vorzustellen, das, wann es bey der jüngsthin al-
lergnadigíst ergangenen verordnung beruhen solte, das jedweder, so die
30 fl. erleget, meister werden könne, so beförchten wür leider eine allzu-
grosse überhaüffung zum nachtheil der ohne diss bey allhiesiger kleinen
stadt grossen anzahl deren schnei(der)meistern, da würkhlich schon
etliche 50 deutsche und über 28 hungarische stadtmeistere ohne denen,
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wie gemelt, auf dem Zukhermantel und Schlossberg in mehr als 25 beste-
henden schneidern, nebst extra einem juden daselbst, we(l)cher unter den
praetext vor die synagoge zu arbeithen, bestandig 6 gesellen förderet,
seine arbeith offentlich in die stadt traget und unss das brod abnimmt,
ohne deren gemelten 6 curien und Capitelgassen wohnenden pfuschern
zu gedenkhen, sich würklich vorfinden und wird endlich dahin kommen,
dass die schneidergesellen keine verwittibte meisterin noch ihre töchter
achten, welche demnach verstossener in ihren betriebten armuths standte
und miserie verlassener verbleiben werden müssen, sondern dass nachste
beste dienstmensch, die sich etwa 30 fl. erspahret oder wohl gar zu leihen
genommen, heyrathen und sich als meister in das handwerkh einzudrin-
gen trachten wird, sich sodan mit kindern beladen, entlich verderben ab-
sterben und seine erzeigte kinder schlüsslichen zum last des gemeinen
weesens bey der stadt als bettler hinterlassen oder aber nichts als leithe
ansezen, schulden machen, arbeit annemmen, solche sodan weithers ver-
sezen, auch wohl gar verkauffen, die zum handwerkh erlegte 30 fl. in fine
finali in den wind schlagen und sich mit der flucht unsichtbar machen,
wie es allschon die erfahrung allhier bezeiget und maniglich bekhant ist.

Dahingegen aber, wann es bey der bishero gepflogenen gewohnheit
verblibe, besonders aber, wan dem handwerkh ohnmassgeblích ist, von
allerhöchster stelle ein gewisse zahl deren bey dem handwerkh sein sol-
lenden meistern, wie es in anderen wohl regulirten stádten in ganz
Deutschland zu sein pfleget, gesezet werden möchte, so wurde nach ab-
sterben eines meisters denen hinterlassenen wittwen und waysen unter
die arme gegriffen, der wittib ein tauglicher geselle zugegeben und da
soleher die wittib oder tochter zu heyrathen und meister zu werden
suehete oder auch ein hinterlassener meisters-sohn wurde selbiger um die
helffte des ansonstig gewöhnlichen geld-erlags in dass handwerkh als
meister aufgenommen werden müssen, welches aber mit der taxa deren
30 fl. nicht erfolgen kann, sondern es werden nach absterben deren meis-
tern nichts als arme wittiben, waysen und die kinder als bettler zur last
der stadt und ganzen gemeinde, überbleiben müssen.

Wann nun allergnadigiste kayserin, königin, landesfürstin und fr au
wür bedrangte sowohl hungarische als deutsche burgerliche privilegirte
stadtschneider meistere in unseren gegenwartigen sehr calamitosen und
unss mit weib und kindern das verderben androhenden umstánden nach
Gott keine and ere zuflucht, beystand, hilffe und trost, als bey eüer kay-
serlich königlichen apostolischen mayestet, als unser allergnadigisten
kayserin, königin und landesmutter zu suchen und zu finden wissen, auch
in aller weldt khundbahr und geprissen wird, das allerhöchst dieselbte
aus angebohrner kayserlich königlichen elemenz und milde gegen die ar-
men und bedrangten, besonders aber gegen ihro getreye unterthanen nie-
mahlen ohne allergnadigiste hilffe ungetröst von sich gehen zu lassen ge-
wohnet seind.

Alss gelanget an eüer kayserlich königliche apostolische mayestát
unser allerunterthanigst gehorsamst und Iussfalligstes bitten allerhöchst
dieselbe geruhen unss armer getreye burgerliche unterthanen und privi-
legirte stadtschneider meistere in unseren allerunterthanigst repraesen-
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ti rt en 4 punct is in allerhöchsten kayserlich königlichen landesfürstlichen
gnaden zu erhören und, damit auch die oben allerunterthanígst nahm-
hafftgemachte und unter zerschidener unbefugten protection so hauffig
zu unseren allergrösten schaden und praejudiz eingedrungene pfuscher
eradiciret und abgeschaffet werden möchten, dessentwegen sowohl, der
besagten curien willen, an dass löblichen Prespurger comitat, als auch an
die übrige behörden dass erforderliche in allerhöchsten gnaden ergehen
und solch allergnadigsten befehl unseren dermahlen ohnedeme bereits
bey der renovation und allergnadigsten confirmation ligenden alten frey-
heiten, jedoch ohne allerunterthanigsten mass-verschreibung, allermil-
dest einverleiben zu lassen. Vor welche allergnadigste kayserlich könig-
liche gnade wür nicht allein guth und bluth, als getreye unterthanen vor
eüer kayserlich königlichen mayestat zu sacrificiren unss allerunterthá-
nigst anerbiethen, sondern auch mit wei bund kindern um höchst erwünsch-
lichen aufnahm dero allerdurchleüchtesten ertzhauses beglikhte lang-
würige regierung und gloriosen zuschikhenden sig über ihro feinde Gott
ohne unterlass lebenslang bitten und anflehen werden. Unss zu allergna-
digsten bitt-gewáhr empfehlende.

Eüer Römisch kayserlich königlichen apostolischen mayestat etc.
un terthanigst gehorsamste:

samentliche hungari sch und deutsche burgerliche stadtschneider
meistere in der königlichlichen hungarischen freystadt

Prespurg.

Kívül: An die durchleüchteste, grossmachtigíste und unüberwünd-
lichste Römische kayserin, frau frau Maria Theresia, auch zu Hyspanien,
Hungarn und Böheim königin, ertzherzogin in Oesterreich, herzogin in
Lothringen und grossherzogin in Toscana etc., allerunthánigst gehor-
samst und fussfalligstes bitten und arilangen sammentlicher hungarisch
und deütscher burgerlichen privilegirten stadtschneider meister in der
königlichen hungarischen freystadt Prespurg, prout allergnadigste ab-
schaffung deren sowohl in denen freyen curien, als anderen innen benan-
ten orthen in der königlichen hüngarischen freystadt Prespurg und
Schlossberg so hauffig zu unseren grösten schaden und ruin angewachs-
senen und sich aufhaltenden stohrern und handwerkhs pfuschern betref-
fenndt selbsten verfasset.

o. L. C.-29. Lad. A. fasc. 22. fali a 29-32.

4 ívrétű papiros, melynek előlapján ez a feljegyzés olvasható: prae-
sentata 10. Octobris 1762. Ugyanitt ez az elintézés található: Supplicantes
ad inclytum consilium locumtenentiale regium, cujus aliunde activitatis
est negotia opificum pro justo et aequo accomodare, remitti.

Ex consilio regio Hungarico aulico. Vienna, 14. Octobris 1762.
Ladislaus Batha de Watta manu propria.
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256.

1762. október 12. Kismartonban Adélffy Antal alispán elnöklete alatt ülé-
sező hercegi úriszék egyfelől gróf Paár János Vencel, másfelől Herz Löw
Manasses kismartoni zsidó között még 1740-ben 45 000 forintról kiállított
két váltó ügyében a peres felek között az alábbi egyezséget hozta létre: a
zsidó aláírta a gróf által megírt és f. évi okt. 8-án kelt reversálist, amely
megőrzésre az úriszék iratai között lesz 4 hónapig, de ha ennek elteltével
a zsidó számára kedvező döntést vagy intézkedést nem tudna felmutatni,
akkor ezt a reverzálist gróf Paárnak kiadják. A zsidó azonnal kiszabadult
a börtönből és a zsinagógában megesküdött, hogy 4 hónapig Kismartont

nem fogja elhagyni.

Anno 1762.die 12-a Octobris in commissione sui sede dominali celsis-
simi sacri Romani imperii principis Nicolai Eszterhazy de Galantha in do-
mo commissionali Kissmartoniensi sub praesidio domini spectabilis An-
tonii Adelffy celebrata.

In causa excellentissimi ac illustrissimi domini comitis Joannis Ven-
ceslai a Paar medio advocati sui egregii Josephi Blasovszky cum libello
sub A. A. comparentis contra judaeum Hertz Löv Manasses nunc Kiss-
martonii commorantem

deliberatum est:

Judaeo Hertz Löv Manasses penes binas anno 1740. emanatas literas
campsorias ad desumptionem 45 mille florenorum contra excellentisai-
mum ac illustrissimum dominum Joannem Venceslaum comiten a Paar
excelso judicio marechallatus Inferioris Austriae armis praeteritis proce-
dente evenit, quod idem judaeus in processu succubuerit et talem senten-
tiam acceperit, ut eaedem literae ad eassandum titulato domino comiti
restituantur, ad quem effectum obtinendum dominus comes a Paar be-
nignum a sua maj estate sacratissima sub dato 14. Aprilis anno 1762.man-
datum impetravit, in quo licet quidem de personali aresti nihil per ex-
pressum committeretur. judaeusque Manasses se literas easdem campso-
rias prae manibus non habere, verum easdem apud agentem suum- Hai-
merle Viennae habitantem existe re cum oblatione etiam desuper depo-
nendi juramenti declarasset: officiolatus nihilominus celsissimi principis
Eszterházy judaeum sub initium adhuc praeteriti mens is Julii in arestum
deduci fecit et hactenus etiam septuagenario seniorem et morbo quoque
affectum ibidem absque omni effectu detinuit, nunc vero eidem judaeo
ex parte domini comitis a Paar tales reversales ad subscribendum sub data
8-ae Octobris anni 1762. fuerant propositae, quod is intra annum et diem
easdem binas campsorias seu obligatoriales literas procurare et restituere
velit et si hoc non fecerit, eadem literae pro nullis habeantur, quas re-
versales judaeus in aresto constitutus quidem subscrípsit, sed ad manus
officiolatus dominalis usque dum commissio seu sedes dominalis celebrata
fuerit, conservandas et demum ibidem exhibendas deposuit. Quibus nunc

1A keresztnév helye üresen hagyva.
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productis existentibus et advocato quoque domini comitis a Paar compa-
rente, literasque reversales sibi resignandas postulante, judaeo vero ex-
tractum prothocolli supremi caesareo-regii justitiae tribunalis sub E.
super eo, quod causam ad sui integrum restitutionem in hoc negotio mo-
verit, sonantem exhibente, suique ex aresto dimissionem et medii anni
pro mododictae causae prosecutione respirium concendum et interea lite-
ras reversales prae manibus judiciariis asservandas expetente, in his cir-
cumstantiis ne judaeus in hocce and statum pendentem per in causam at-
tracturn coram tribunali caesareo-regio causam deducto praecipitetur et
suffocetur, ex alia vero parte domino comiti a Paar de securitate prospi-
ciatur, pro satisfactione partium sequens modus ponitur: ut ex parte domi-
ni comitis a Paar concinnatae, per judaeumque subscriptae et coram sede
dominali quoque ratihabitae reversales acceptentur, judaeusque erga eas-
dem et erga juramentalem de hinc non recendendo cautionem ex aresto
aliunde ingruentibus jam frigidioribus temporibus eidem ob grandae-
vam aetat em insupportabili dimittatur et eidem quatuor mensium spa-
tium pro lite illa coram supremo caesareo-regio justitiae tribunali inca-
minata concedatur, reversalesque literae interea inter acta sedis domina-
lis asserventur, intra quod tempus si idem judaeus nihil contrarii quoad
latas contra se sententias coram sede vel officiolatu dominali exhibuerit
vel vero campsoriales literas non restituerit. prae manibus judiciariis
eousque asservandae reversales domino comiti a Paar vel ejusdem homini
extradentur.

Judaeus Manasses in judiaca synagoga in praesentia dominalis et ad-
vocati Paariani ipse super eo, quod per quatuor mensium spatium hinc
nullorsum divertet, impositum juramentum deposuit, taliterque ex aresto
est dimissus et reversales inter acta judiciaria sequestratae et retentae
sunt.

Sopron megyei levéltár, 17G2.évi közgyülési iratok december havi csomójában.
Egykorú, egyszerű másolat ívrétű papiroson, melynek vízjegye. ugró hímszarvas

az egyik oldalon, míg a másik oldalon C. S. betűk vehetők ki.
Bemásolva ez az úriszéki ítélet megtalálható még az 1761-1764. évi közgyűlési

jegyzőkönyv 1516-9. oldalain is.

257.

1762. október 20. Pozsony. Rausch. János Antal főharmincados és Schmidt
Theodor harmincaclellenőr bizonyítják, hogy Lőbl Joachim és Abrahám
Joachim lengyel zsidók nemcsak jún. 18-án, hanem aug. 18-án is az álta-

luk Lengyelországba szállitott. áruk után a harmincadot lejizették:

Attestatum.

Wür endes unterschriebene beckenén hiemit der wahrheit zu stayer,
welcher gestalten die pohlnische handelsjuden, alss Joachim Ábraham
und Joachim Löwl annoch in diesen zu ende zillenden l762-ten jahr un-
tern l8-ten Juny sowohl, alss l8-ten Augusti nicht nur alleine sich allhier
befunden, sondern auch zerschiedene sachen und waaren, welche dieselbe
nacher Pohlen abgeschicket oder selbsten hinausgeführet, verdreissiget
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haben. Ein solches haben wür hiemit bekriifftigen wellen. Actum Press-
burg, den 20-ten Octobris 1762.
Johann Anton Rausch manu propria,

kayser lich-königlicher oberdreissiger.
Theodor Schmidt manu

propria, königlicher controlor.
Papiros, melynek vízjegye: koronás címerpajzs, előlapori két vörös viaszba nyo-

mott címeres gyűrűspecséttel.
Ez az irat csatolva van a m. kir. helytartótanács 1762. okt. 29-én kelt rendeleté-

hez, amelyet 258. sorszám alatt közlünk.
Bemásolva ez az irat megtalálható még az 1762. évi Proth conceptuum 277-8.

oldalain is.

258.

1762. október 29. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács közli a soproni ta-
náccsal, hogy Löbl Joachim és Abrahám Joachim lengyel zsidók esetét
jelentették a királynőnek, kinek az a parancsa, hogya két zsidóval szem-

ben a törvényes úton járjanak el és az ereiimérujt jelentsék.

Prudentes ac circumspecti nobis hono randi !
Intuitu judaeorum Joachimi Leibl et Joachimi Abraham in libera ac

regia hac civitate ex capite nonnullarum maleversationum inarestatorum
submissam civici hujus magistratus sub 28-va Septembris informationern
consilium hoc locumtenentiale regium una cum advolutis quindluplicis or-
dinis passualibus percepit et suae majestati sacratissimae repraesentavit.

Quo in passu siquidem sua majestas sacratissima clementer rescrip-
sisset, ut adversus praememoratos judaeos suo legali modo procedatur.

Idcirco civico huic magistratui penes specificam hic in originali rean-
nexorum transmissionem de benigno jussu regio hisce intimat consilium
hoc locumtenentiale regium, quatenus contra suprafatos judaeos suo
legali modo procedere ac de rei hujus eventu consilium hoc locumtenen-
tiale regium suo tempore informare noverit. Datum ex consilio regio 10-
cumtenentiali Posonii, die vigesima nona Octobris millesimo septingente-
simo sexagesimo secundo celebrato.

Eorundem benevoli :
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria,
Joannes Hlavách manu propria.

Kiciil: Prudentibus ac circumspectis N. N. judici primario, consuli,
caeterisque senatoribus ac juratis civibus, toti denique communitati libe-
rae ac regiae civitatis Sopronierisis nobis honorandis Vienna Sopronium
ex officio.

Soproni városi levéltár, Repos. 1. fasc. 28. nr. 119.
Ivrétű papi ros, malynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs. a másik

oldalon arabeszkkel. alatta F G P betűkkel, zárlatán födött kir. titkos pecséttel, mely
alatt e feljegyzés található: ex cansilia regio lacumtenentiali Hungarica, ezenkívü}
bévül a bal alsó sarokban: collationata, kívül pedig a jobb alsó sarokban: civita ti
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Soproniensi, végül a címzés alatt: praesentata 4-a Novembris 1762. megjegyzések
olvashatók.

Ezt a rendeletet a soproni tanács nov. 4-én megtartott tanácsülésében vette
tudomásul (1762. évi Proth. Sen. Lat. 66.)

259.

1762. november 8. Sopron. A soproni tanács jelenti a m. kir. hely tartó-
tanácsnak, hogya két lengyel zsidót nemcsak a sörfőzőmestertől elcsent
arany megtérítésére, hanem ezenfelül még a kir. kincstár javára 12 arany

megfizetésére ítélték el.

Excelsum consilium locumtenentiale regium Hungaricum!
Domini domini et patroni gratiosissimi!

Ex gratioso excelsi consilii locumtenentialis regíi Hungaricí sub 29-a
recens transacti mens is Octobris ad nos dato intimato humillime intelle-
ximus sacratissimam caesaream et apostolicam regiam majestatem in or-
dine ad judaeos ex capite observatae et in permutatione aureorum prae-
ticatae fraudis sub custodiam acceptos clementissime resolvisse, ut contra
eosdem legali modo procedatur. Ad exigentiam proinde clementissimae
hujus resolutionis regiae qualemnam fiscus civitatis hujus inquisitionem
peragi fecerit, quibusve ex motivis antelatos judaeos non tantum in refu-
sione unius ex subreptis braxatori civitatis hujus tribus frustis per eos-
dem adhuc retenti aurei convincerimus, sed et in duodecim aureis in mo-
dernis circumstantiis summa aerario obventuris et numerandis mulcta-
verimus, ex advolutis pluribus informari dignabitur. Super quo dum in
consequentiam praementionati gratiosi intimati excelsum consilium 10-
cumtenentiale reg ium demisse informamus, gratiis et alto patrocinio
devoti jugi cum venerationis cultu manemus excelsi consilii locumtenen-
tialis regii Hungarici humillimi servi: N. N. consul, judex et senatus libe-
rae et regiae civitatis Soproniensis. Sopronii, 8-va Novembris 1762.

Soproni városi levéltár, 1762. évi Prothocollum conceptuum 257.
Ezt a felterjesztését a soproni tanács nov. 7-i tanács ülésében határozta el (1762.

évi Proth. Sen. Lat. 68.).

260.

1762. november 13. Kismartonban ülésező hercegi úriszék: Obermayer Fe-
renc bécsi polgár és Lebel Aran nagymartani zsidó között békés egyezsé-
get hoz létre olyan formán, hogya zsidó azonnal lefizetett Obermayernek
100 forintot és ígérte, hogy legközelebb Bécsben még 150 forintot fog fi-
zetni, ezzel szemben Obermayer minden további követelésétől elállott.

Anno 1762-do die 13-ia mensis Novembris occasione sedis dominalis
celsissimi principatus Eszterházyani Kismartonii in domo commissionali
celebratae
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Item in causa Francisci Obermayr Viennensis civis et mantilium
confectoris, qua creditoris, ut A. contra et adversus judaeum Mattersdorf-
fensem Aronem Lebel, qua debitorern. velut 1., (in qua deliberatum est:)

Posteaquem praedictus actor vigore dupplicium campsorialium lite-
rarum de superque judicio proposita praetensarum expensarum specifi-
catione ultra 500 fl. in debitore desumi petiisset, eatenusque interventae
partium declarationes coram judicio perlectae et examinatae ac tam Ober-
mayr quam Aaron Lebel in figuram judicii vocati, sufficienterque pro et
contra quoad realitatem actoreae praetensionis auditi extitissent, partes
eaedem erga efficacem sedis dominalis interpositionem et adhortationem
ad sequentem coram judicio stipulatis manibus roboratam devenerunt
amicabilem compositionem, ut videlicet :

judaeus Aaron Lebel nunc statim creditori suo Francisco Obermayr
centum florenos et expost Viennae 150 fl., adeoque in toto 250 fl. deponat,
Obermayr vero in supra declaratis dupplicis ordinis campsorialibus con-
tentas praetensiones suas plenarie easset et judaeum ab omni nunc vel in
futurum formanda eatenus praetensione sua securum reddat. Quas camp-
soriales Obermayr coram judicio per totum etiam cassavit et in usu robo-
rationem hujus amicabilis ab Aarone Lebl 100 fl. effective sibi deponi
cura vit, de superque cum cautela, quod residuos 150 fl. Viennae levandi
facultatem reservet, judaeum quietavit. Actum Kissmartonii, de 15-a
Novembris 1762.

Relatum et praesentatum sub generali inclyti comitatus congrega-
tione die 22-da Decembris in libera regiaque civitate Soproniensi conti-
nuative celebrata per Joannem Stefanics inclyti comitatus Soproniensis
supremum judicem nobilium manu propria.

Sopron megyei levéltár, 1762. évi közgyűlési iratok december havi csomójában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye kétfejű sas, fején koronával.

261.

1762. november 18. Pozsony. A m. Teir.hely tartó tanács Sopron megye kö-
zönségének tudomására hozza, homl a kincstár Öesterreicher Sándor zsi-
dóval 600.000 mérő takarmány szállítására kötött szerzodést, ezért legye-
nek segítségére és őrködjenek afelett, hogy vámot és réupénzt szekerei

után ne szedjenek.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Siquidem de administrandis sexcentis millibus metretarum pabuli
annonarii ad rationem exercitus caesareo-regli contractus cum judaeo
Alexandro Öesterreicher initus, eidemque libera annonae coemptio in
regno hoc concessa haberetur.

Hinc idipsum praetitulatis dominationibus vestris finem in eum
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significat consilium hoc locumtenentiale regium, quatenus eidem judaeo
et hominibus ejus, qua ad rationem exercitus caesareo-regii juxta initum
eatenus contractum pabulum procuraturis requisitam, dum desidera-
verint, assistentiam praebere, unaque in gremo sui disponere noverint, ne
ab eodem et hominibus ejus, prout et currubus per eum conducendis nau-
Ium vel vectigal teloniale desummatur. Datum ex consilio regio locum-
tenentiali Posonii, die decima octava Novembris anno millesimo suptin-
gentesimo sexagesimo secundo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi:
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Joannes Hlavách manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium, juratis assessoribus, totique universitati dominorum
praelatorum, baronum, magnatum et nobili um comitatus Soproniensis,
dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyeí levéltár, 1762. évi közgyűlési iratok december havi csomójában.
lvrétü papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás círnerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét nyomával. ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio regio locumtenentiali
Hungarico, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül pedig a
jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzések találhatók.

Bemásolva ezt a rendeletet az 1761-1764. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1512-3.
oldalain is megtalálhatjuk.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1762. dec. 21-én Sopronban meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott, ahol ezt a határozatot hozta:

... quod per currentales publicabitur et observabitur.

262.

1762. november 18. Sopron. A soproni tanács jelenti a m. kir. kamarának.
hogy Löbl Joahim és Abrahá.m Joachim lengyel zsidók az ékszereket, ame-
lyekkel kereskedtek, az országban vásárolták össze, így szabályszerűen
jártak el, viszont azért, mert egy aranyat elcsentek. nemcsak ennek meg-
térítésére, hanem azonfelül még a kir. kincstár javára 50 forint megfize-

tésére ítélték el és azután őket szabadon engedték.

Excelsa camera regia Hungarico-aulíca!
Domini domini et patroni gratiosissimi!

Judaeos Polonicos Joachimum quippe Löbel et Joachimum Abraha-
mum hic propter fraudulentam aureorum permutationem inarestatos ad
exigentiam idcirco nobis gratiose emanati mandati in praesentia hujatis
tricesimalis officialis super eo examinatos, an videlicet clenodia, quibus-
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cum in regno hocce Hungariae, signanter vero civitate isthac quaestum
exercuerunt, ab extraneis provinciis cum debita in officiis tricesimalibus
insinuatione et pertricesimatione induxerint, fassos fuisse, se clenodia ea,
quae in civitatibus regni Hungariae vendiderant, non ex aliis provinciis
induxisse, verum in regno hocce coemisse, adeoque cum nulla fraudu-
lenta circumventione in relatione ad officia tricesimalia testimonio quo-
que in inquisitione hac praesentis officialis tricesimalis gravari potuis-
sent, eosdem hoc in passu sine mulcta liberos, in puncto aut em fraudulen-
tae subreptionis aureorum in quantum gravari poterant, in refusione
fraudulenter subrepti unius aurei damnificato restituti atque mulcta 50
florenorum in his necessitatibus dono gratuito ex parte civitatis istius
praestando adnumerandorum convictos, taliterque praestita praemissa
mulcta e carceribus dimissos esse humillime informamus. In reliquo nos-
met altis gratiis et patrociniis profundo cum obsequio substernentes ma-
nemus excels ae camerae regiae Hungarieae aulicae humillimi servi:
Christophus Josephus Ernst consui, Wolffgangus Artner judex, Leopol-
dus Artner, Franciscus Ignatius Pellican, Joannes Bartholomeus Ehrlin-
ger, Michael Beck, Leopoldus Ernst. Georgius Beck, Daniel Hochholtzer
liberae regiaeque civitatis Soproniensis senatores. Sopronii, 18. Novem-
bris 1762.

Sproni városi levéltár, 1762. évi Prothecollum conceptuum 259.
Ezt a felterjesztését a soproni tanács a nov. lB-án megtartott tanácsülésében

határozta el. (1762. évi Proth. Sen. Lat. 70.)

263.

1762. november 20. A soproni városi bírói szék Hirschl. Gábo?' nikolsburgi
zsidót lopás gyanúja miatt börtönbe veti, de mert a lopást rábizonyítani

nem lehetett, onnét még aznap szabadon engedi.

Nomen et cognomen incaptivati: Gabriel Hirschl.
Conditio: judaeus.
Religio: haebraeus.
Aetas: 52 annorum.
Locus nativitatis: Nikolsburgum in Moravia.
Tempus, quo incaptivatus est: 20. Novembris 1762.
Delictum et causa, ob quam captus est: furti cujusdam in nundinis

patrati insimulatus.
Exitus e carceribus: eodem furto non edocto incarceratus 20. Novem-

bris sine paena dimissus est.

Soproni városi levéltár, 1763.évi Prothecollum conceptuum 70-1.
Ez az eset ugyanitt a 62. oldalon is rövidebben leírva megtalálható.
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264.

1762. november 29. előtt. A pozsonyi magyar és német szabómesterek a m.
kir. hely tartó tanácshoz folyamodnak és azt kérik, hogy szabadítsák meg
őket a kontároktól, akikhez számítják a Pozsonyváralján dolgozó zsidó

szabót is, akinek 6 keresztény segédje van.

Hochlőbliches kayserlich königliches Hungarisches consilium locum-
tenentiale!

Ihro excellenz, gnadig und hochgebiethendeste herren herren !

Nachdeme wür samentliche, sowohl hungarische, als deütsche privi-
legirte burgerliche schneidermeistere annoch im verwichenen monath
Augusto bey einem hochlőblichen consilio locumtenentiali memorialiter
eingekommen, welche memoriale durch den allhiesigen lőblichen stadt-
magistrat begleitet worden und darinnen unterthanig gehorsamst gebet-
ten eüer excellenz und gnaden geruhen unss armen bedrangten burger-
lichen schneid(er) meisteren und contribuenten in hohen gnaden beyzu-
stehen und durch dero hohe authoritet und vermögen dass erforderliche
vorzukheren, damit die so haüffíge angewachsene handwerkhs pfuscher
oder stőrrer, worunter der jüdische synagog-schneider auf dem Schloss-
berg, so immer zu 5 und mehrere Christliche schneider gesellen förderet,
accidentaliter auch begriffen ist, welche sich grösten theils sowohl in dem
allhiesigen und auf dem schlossgrund situirten curien, als und beson-
ders in denen allhiessigen capitular haüssern unter solchen schutz und
protection ohnbefugt aufhalten und ihre wohnungen darinnen haben,
auch zu 2 und mehrere gesellen förderen und unss bedrengten burger-
lichen contribuenten samt weib und kindern soleher gestalten durch ihre
háuffige pfuscherey gewissenloss, auch sogar dem kayserlich königlichen
allerhöchsten aerario selbsten zum nachtheil und schaden, dass brod von
dem munde entziehen und abstellen, doch möchten restringiret und ab-
geschaffet werden.

Da wür aber mit keiner favorablen resolution begnadiget worden,
haben wür ihro kayserlich kőnizlichen mayestát unseren bedrangten und
wehemüthigen höchst scharilichen umstand allerunterthanigst fussfiil-
ligist veraestellet und repraesentiret mit allerunterthaniaster bitte unss
ihro allerhöchste kayserlich königlíche milde schutz und hilffe anaedeyen
zu lassen und in allerhöchsten smaden dass nöthige an ihre behörden des-
sentwegen ergehen zu lassen, damit ermelte, unss so schádliche pfuscher
und störrer abgeschaffet und restrinziret werden möchten.

Gelanget demnach an eüer excellenz und gnaden unser samentlich
unterthanig gehorsamstes anlanzen und bitten, hochdieselbe geruhen, fals
eine alleranadiglste resolution erfolgen möchte, unss in beherzigung un-
serer armuth in hohen gnaden beyzustehen und zu schützen. Welcher ho-
hen gnade wűr lebenslang inzedenkh bleiben und ersterben werden.

Eüer excellenz und gnaden unterthanig gehorsamste:
samentliche hungarische und deutsche burgerhche privilegirte
stadtschneider meister in der königlichen hungarischen frey-
stadt Prespurg allhíer.
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Kívül: An ein hochlöbliches kayserlich königliches Hungarisches
consilium locumtenentiale etc., ihro excellenz, gnadíg und hochgebie-
thendeste herren etc. unterthaníg gehorsamstes bitten samentlicher
hungari sch und deutschen burgerlichen privilegirten stadt-schneider-
meister allhier, prout intus.

O. L. C.-29. Lad. A. fase. 22. folio 33-4.
Ivrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs, míg 3

másik oldalon: F. A. R. betűkkel, előlapori e feljegyzéssel: praesentata 29. NO'l/embris
1762., eadem relata.

265.

1762. december 2. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács tudomásul veszi a
soproni tanácsnak a két lengyel zsidóra vonatkozó legutóbbi nov. 8-án kelt
jelentését, de mert a szept. 28-i jelterjesztésükben egyéb csalárdságokról
is említést tettek, ezekre nézve miként jártak el és milyen eredménnyel,

várják a kiegészítő jelentésüket.

Prudentes ac circumspecti nobis honorandi !

Ex literis civici huj us magistratus sub 8-va praeteriti Novembris ist-
huc datis, earumque accessorio intellexit consilium hoc locumtenentiale
regium certos judaeos ibidem ex capite nonnullarum maleversationum
detentos in una aurea ex tri bus a loci braxatore surreptis apud se adhuc
retento ac praeterea in 12 aureis summa aerario regio obventuris magi-
stratualiter convictos haberi.

Quoniam vero civicus hic magistratus contextu primaevae reprae-
sentationis suae sub 28-va ejusdem mensis isthuc factae plures malever-
sationum casus retulisset et signanter quod iidem judaei dum mercibus
ibidem coemptis et clenodiis apud se habitis quaestum exercuerint, etqui-
dem uti videretur, citra depensionem solitarum tricesimarum adeoque
cum damno et defraudatione aerarii regii, quodve aureos ultra etiam in-
trinsecum valorem permutaverint, permutatos dubio procul e regno hoc
in Poloniam aut alias etiam hostiles ditiones quaestus gratia evecturi. De
his autem qualiter investigatis et compertis ac de eo, quid, quoad personas
praefatorum ulterius disposuerit? quidve subesse potest, quod hi passuali-
bus suis hincinde comeantes solitas visas apponi non curaverint? civicus
hic magistratus in moderna sua informatione nullam facerent mentionem.

Ideo reflexe ad dispositionem consilii hujus locumtenentialis regii de
benigno jussu regio factam eidem hisce reintimari, quatenus super his
quoque qualiter investigatis, compertis et actis? requisitam consilio huic
locumtenentiali regio submittere noverit informationem. Datum ex con-
silio regio locumtenentiali Posonii, die secunda Decembris anno millesimo
septingentesimo sexagesimo secundo celebrato.
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Eorundem benevoli :
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Joannes Hlavách manu propria.

Kívül: Prudentibus ac circumspectis N. N. judici primario, consuli,
caeterisque senatoribus et juratis civibus, toti denique communitati libe-
rae regiaeque civitatis Soproniensis nobis honorandis Sopronium ex of-
ficio.

Soproni városi levéltár, Repos. 1. fasc. 28. nr. 128.
Ivrétű papíros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás círnerpaizs, a másik

oldalon arabeszkkel, zárlatán födött kir. titkos pecséttel, ahol ez a feljegyzés talál-
ható: ex consilio regio loc:umtenentiali Hungarico, míg bévül a bal alsó sarokban:
collationata H(lavách), kívül pedig a jobb alsó sarokban: civitati Soproniensi. végül a
címzés alatt: praesentata die 10. Decembris, 15-a responsum 1762. megjegyzések
olvashatók.

Ezt a rendeletet a soproni tanács dec. 10-én megtartott tanácsülésében vette tu-
domásul. (1762. évi Proth. Seu. Lat. 73.). és dec. 15-én válaszolta meg 1.a 268. sorszámot.

266.

1762. december 12. Pozsony. Lévi Salamon zsidó és két fia elismerik, hogy
Himberger és Wachtler pozsonyi kereskedőknek 1000 forinttal tartoznak
és ezt az összeget ígérik 10 éven belül megfizetni még pedig olyformán,
hogy 1763. év elejétől kezdve minden soproni országos vásárkor 25 forin-

tot fognak megadni.

Wir endes unterschrieben, einer für alle und alle für einem, also in
solidum bekennen hiemit für unsere erben und erbsnehmere, dass wir
vermög abgeschlossener rechnung herrn Himberger (und) Wachtler
schuldig verblieben gulden tausend, sagen fl. 1000, gleichwie nun wir
sothanne summa richtig befunden, so geloben wir selbe in zeit von zehen
jahren, undzwar in folgenden terminen, als alle Oedenburger marckt fl.
25, sagen fünffundzwaintzig zu bezahlen, undzwar hier zu den anfang
machen den folgenden 1763. Oedenburger fasten marckt und so lang zu
continuiren, biss obbemelte summa ganzlich getilget. Solte aber wider al-
lenfalls die obbemelten fl. 25 nicht bezahlet werden, wie oben gemel-
det, so sind die herrn creditores befüget sich um den ganzlichen betrag
von obbemelter summa sogleich zahlhafft zu machen an unsern gesarnm-
ten haab und güter, welches alles wir hiemit in specie et genere verhypo-
theeiren alles und jedes selective der licitation und an meistbiethenden;
praescissis omnibus juris remediis, juristitiorumque temporibus non ob-
stantibus zahlhafft zu machen. Pressburg, den 12-ten Decembris 1762.

Levi Salamon in jüdischer schrifft.
Lebl Levi Salamon.
Joachim Levi Salamon in Niclsburg.
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Dass obstehende abschrifft seinem vorgezeigtem originali gleichför-
mig und gleichlautend seye, bezeüget meine hieruntergestellte ausferti-
gung. Pressburg, den 19-den Decembris 1769.

L. S. Johann Caspar Puchovssky manu propria,
geschworner gerichtsactuarius allda.

Soproni városi levéltár, 1770. évi Prothocollum conceptuum 35-6.

267.

1762. december 13. Pozsony. A m. kir. helytartótanács meghagyja a sop-
roni tanácsnak, hogy Löbl Joachim és Abrahám Joachim lengyel zsidók

személyleírását küldjék meg.

Prudentes ac circumspecti nobis honorandi !

Circa judaeos Joachimum Löbl et Joachimum Abraham ex capite
nonnullarum maleversationum in libera et regia hac civitate detentos
siquidem occurentes eatenus circumstantiae exposcerent, ut persona-
rum eorum descriptiones horsum submittantur.

Noverit proinde civicus hic magistratus personas eorum genuine
describere, istíus modique descriptiones consilio huic locumtenentiali re-
gio indi late submittere. Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii,
die decima tertia Decembris anno millesimo septingentesimo sexagesimo
secundo celebrato,

Eorundem benevoli :
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Joannes Hlavách manu propria.

Kívül: Prudentibus ac circumspectis N. N. judici primario, consuli,
caeterisque senatoribus ac juratis civibus, totique communitati liberae
regiaeque civitatis Soproniensis nobis honorandis Vienna Sopronium ex
officio.

Soproni városi levéltár, Repos. I. fasc. 28. nr. 131.
lvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaízs, a másik

oldalon arabeszkkel alatta F. G. P. betűkkel, zárlatán födött kir. titkos pecséttel, ahol
ez a feljegyzés van: ex consHio regio locumtenentíalí Hungarico, míg bévül a bal alsó
sarokban: c.ollationata, kívül pedig a jobb alsó sarokban: civitati Soproniensi, végül a
címzés alatt: praesentata den 20. Decembris 1762. megjegyzések olvashatók.

Ezt a rendeletet a soproni tanács dec. 20-án megtartott tanácsülésében vette
tudomásul (1762. évi Proth. Sen. Lat. 75.) és dec. 24-én válaszolta meg 1. a 272. sor-
számot.
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268.

1762. december 15. Sopron. A soproni tanács jelenti a m. kir. helyta1'tó-
tanácsnak, hogy a két lengyel zsidót a soproni harmincados jelenlétében
kihallgatták és azok úgy vallattak, hogy az ékszereket akismartoni és a
környékbeli zsidóktól kapták eladásra és nekik csak csekély hasznuk volt
ebből. Azt nem tagadták, hogy árut szállítottak ki Lengyelországba, de ez
után harmincadot fizettek, amit bizonyítani is tudtak. Mivel egy arany
elcsenésén kívül mást rájuk bizonyítani nem lehetett, ezért törvényes el-
járást ellenük indítani nem állott fenn ok, miért az elcsent arany megtérí-
tésén kívül a kir. kincstár számára fizetendő 50 forintra büntették meg és
szabadon engedték őket azzal a figyelmeztetésseI, hogy Sopronban többé

ne merjenek kereskedni.

Excelsum consilium locumtenentiale regium Hungaricum!
Domini domini et patroni gratiosissimi!

In consequentiam gratiosi excelsi consilii locumtenentialis regii sub
2-a labentis in merito duorum ex capite in iisdem observatarum et in per-
mutatione aureorum practicatarum maleversationum sub custodiano ac-
ceptorum Polonicorum judaeorum ad nos dati intimati humillime signifi-
camus praememoratos per nos excelsae quoque camerae regiae Huriga-
rico-aulicae repraesentatos erga gratiosum sub 8-a praeteriti mens is Oc-
tobris anni currentis interventum intimatum camerale in praesentia hu-
jatis tricesimalis officialis desuper, an videlicet clenodia, mercesque alias
seu hic seu alibi divenditas cum debita in tricesimis insinuatione ex alienis
provinciis in regnum hoc invexerint, examinatos fassos esse, quod hi ele-
nodia, ut praemissum est, hic divendita non ex provinciis extraenis indu-
xerint, verum eadem a judaeis Kismartoniensibus et respective quaestus
gratia huc venire solitis coemerint, itidemque his Sopronii accepto ex
iisdem exiguo lucro divendiderint, quod ipsum etiam nunc memorati ju-
daei in praesentiam et consessum magistratus citati recognoverint. Porro
non negarunt, quod merces quaspiam e regno hoc in Poloniam evexerint,
ab iisdem tamen testantibus nobis reproductis et hic in humilitate copiali-
ter advolutis tricesimalium officialium Posoniensium testimonialibus
consuetam tricesimam dependerint, ut adeo in ordine ad fraudulentam
quampiam aerarii caesareo-regii circumventionem aut damificationem
recognoscente ipso etiam in praehabita cum iisdem inquisitione praesente
tricesimali officiale nulla in parte gravari, adeoque nec propterea, sed
nec ob repraesentatam commutatorum aureorum in Polo niam aut alias
ditiones hostiles evectionem, caeteroquin nec ex inquisitione ipsorum nec
aliunde eveniens em aut compróbatam poena legali affici, nec denique
propter praetensam in commutatione aureorum practicatam, sufficienter
tamen et adaequate ex parte duorum in transmissa inquisitione contento-
rum mercatorum Samuelis utpote Thiring et Petri Hoffer non edoctam
maleversationem mulctari poterant. Quod passuales eorundem excelso
consilio locumtenentiali regio transmissas attinet, interrogati, cur antelati
judaei hincinde itinerantes iisdem solitas visas per locorum judices apponi
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et superinscribi non curaverint? reposuerunt se passim ubique tantam
notitiam habuisse, ut passualibus ipsorum super inscribendas visas minus
necessarias esse judicaverint. Denique siquidem gratiosum sub 29-a prae-
teriti mensis Octobris anni labentis ad nos datum excelsi consilii locum-
tenentialis regii intimatum nos eo inviaverit, ut contra et adversus prae-
memoratos judaeos legali modo procedamus, ex transmissa vero inquisi-
tione praeter surreptionem trium aureorum apud civitatis hujus braxato-
rem in permutatione interventam null us alter casus forum seu jurisdic-
tionem nostram respiciens providisset. Nos eosdem deposita praevie
mulcta ipsis in 50 florenis in modernis circumstantiis aerario caesareo-
regio obventuris dictata ac restituto aurea ex praevio modo subtractis tri-
bus retento, reflexe etiam ad perpessos careeres citra ulteriorem poenam
liberos dimisimus ac in reliquo iisdem ulteriorem et in futurum hic Sop-
ronii ne fors practicandam aureorum permutationem, velut publico noci-
vam serio et sub comminatione majoris animadversionis interdiximus. In
reliquo nos altis gratiis et praepotenti patrocinio devovemus et profuri-
dissimo venerationis cultu manemus excelsi consilii locumtenentialis
regii Hungarici humillimi servi N. N. consul, judex et senatus liberae ac
regiae civitatis Soproniensis. Sopronii, die 15. Decembris 1762.

Soproni városi levéltár, 1762. évi Prothocollum conceptuum 276-7.

269.

1762. december 22. Sopron. Sopron megye közönsége a királynőnek felter-
jeszti azt a megegyezést, amelyet a kismartoni úriszék hozott létre Ober-

mayer Ferenc bécsi polgár és Lebi Aron nagymartoni zsidó között.

Sacratissima caesareo-regia apostolica majestas!
Domina domina clementissima!

Erga benignum majestatis vestrae sacratissimae ad humillimam
Francisci Obermayr civis Viennensis et textoris strophiorum instantiam
contra debitorem suum judaeum Matersterffensem Aronem Lebl die
12-ma mensis Julii anni delabentis infrascripti clementissime emanatum,
nobisque directum mandatum eas apud principatum Eszterhazianum
fecimus dispositiones, ut causa praelibati querulantis in sede dominali
ejusdem principatus assumatur, terminaturve. Qualiter autem eadem
causa accommodata sit, ex isthic humillime advoluto, nobisque per sup-
remum judicem nobili um nostrum Joannem Stefanics pro testimonio ad-
hibitum relato attactae sedis dominalis opere altefata majestas vestra
sacratissima clementissime informari dignabitur. Gratiae caesareo-regiae
devoti in profunda subditali reverentia emorimur. Ex generali congrega-
tione nostra die 22-da mensis Decembris anno 1762. Sopronii continautive
celebrata.
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Majestatis vestrae sacratissimae humillimi, perpetuoque fideles sub-
diti:

universitas comitatus Soproniensis.

Sopron megyei levéltár, 1762. évi közgyűlési iratok december havi csomójában.
Fogalmazvány papíroson néhány törléssel és betoldással a szövegben.
Bemásolva ez a felterjesztés megtalálható még az 1761-1764. évi közgyűlési

jegyzőkönyv 1525. oldalán is.

270.

1762. december 22. Sopron. Sopron megye közönsége a királynőnek [elier-
jeszti azt a megegyezést, amelyet a kismartoni úriszék hozott létre gróf

Paár János Vencel és Herz Löw Manasses zsidó között.

Sacratissima caesareo-regia apostolica majestast
Domina domina clementissima!

In causa domini comitis Joannis Venceslai a Pa ar contra judaeum
Hertz Lőv Manasses nunc Kysmartonii commorantem coram sede domi-
nali principatus Eszterhaziani mota qualemnam sententiam eadem sedes
dominalis tulerat, ex advoluta ejusdem copia summefata majestas vestra
sacratissima benignissime informari dignabitur. Clementiae caesareo-
regiae humillime commendati perseveramus. Ex generali congregatione
nostra die 22-da mensis Decembris anno 1762. Sopronii continuative cele-
brata.

Majestatis vestrae sacratíssimae humillimi, perpetuoque fideles sub-
diti:

universitas comitatus Soproniensis.

Sopron megyei levéltár, 1762. évi közgyűlési iratok december havi csomójában.
Fogalmazvány papi ros on egy törléssel a szövegben.
Bemásolva ez a felterjesztés megtalálható még az 1761-1764. évi közgyúlésí

jegyzőkönyv 1526. oldalán is.

271.

1762. december 23. Pozsony. A m. leü'. kamara súlyos megrovás ban része-
síti a soproni tanácsot, hogy Löbl Joachim és Abrahám Joachim lengyel
zsidókat megfelelő igazoltatás nélkül szabadon engedték, egyben figyel-

meztetik őket, hogy jövőben intézkedéseiket pontosabban tartsák be.

Prudentes ac circumspecti domini !

Commisimus equidem praefatis dominationibus vestris sub 8-a prae-
teriti mensis Octobris, ut praescitos binos judaeos Polonicos, utpote Joa-
chimum Löbl et Joachimum Abraham, nuper penes civitatem hane suis ex
rationibus inarrestatos velut circa clanculariam etiam clenodiorum, qui-
bus cum intra regnum quaestum exercuissent, inductionem suspectos
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super eo quoque constituant, num attacta clenodia praemissa horum
debita in officiis tricesimalibus insinuatione induxerint? iisdemque in-
[ungant, ut semet eatenus schedis tricesimalibus accurate legitiment.

Apparet interírn e submissa praevio in merito antelatarum domina-
tionum vestrarum informatione supradictos judaeos erga nudum eorun-
dem assertum in eo, quod quaestionata clenodia nullatenus ex aliis pro-
vinciis induxerint, ast in eodem hoc regno coemerint, quo super tamen
adminus schedis propriis provisi esse debuissent, libcre dimissi extiterint.

Cujusmodi igitur connivens factum quemadmodum a supracitata
ordinatione nostra muJtum discrepat, ita illud praefatis dorninationibus
vestris hisce improbantes easdern una hortamur, quatenus, a modo dein-
ceps dispositiones carnerales. signanter altissimum aerarium respicientes,
aceuratius observare non omittant. Posonii, die 23-a Decembris 1762-do.

N. N. sacrae caesareo-regiae apostolieae majestatis
carnerae regiae Hungarico-aulicae consilarii.

Kívül: Prudentibus ac circumspectis domin is N. N. consuli, judici et
senatoribus liberae regiaeque civitatis Soproniensis Vienna Sopronium
ex officio.

Soproni városi levéltár, Repos. 1. fasc. 28. nr. 135.
Ivrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon címerpaizs. a másik oldalon

FAR betűkkel, zárIatán a pecsételés halvány nyomával, míg bévül alul középen:
collationata per Sk, kívül pedig a címzés alatt: praesentata die 5-ta January 1763.
feljegyzések találhatók.

Ezt a rendeletet a soproni tanács 1763. jan. 5-én tartott tanácsülésében vette
tudomásul (1763. évi Proth. Sen. Lat. 2.).

272.

1762. december 24. Sopron. A soproni tanács a m. kir. heZytartótanács uta-
sításá'ra Sopronban fogságban tm'tott két lengyel zsidónak, Löbl Joachim-

nak és Abrahám Joachimnak személsfleirását fe/terjeszti.

Excelsum consili um reg ium locum tenen tiale Hungaricum !
Domini domini et patreni gratiosissimi!

Descriptionem Joachim Löbl et Joachimi Abraham judaeorum Polo-
nicorum praesentibus humillime annexam excelso consilio regio demisse
submittimus, nosque altis gratiis recommendantes profundissima devo-
tione manemus excelsi consilii regii locumtenentialis Hungarici humil-
limi servi: N. N. consul, judex et senatus liberae ac regiae civitatis Sopro-
niensis. Sopronii, 24-ta Decembris 1762.

Descriptio duorum in carceribus liberae ac regiae civitatis Sopro-
niensis detentorum judaeorum Polonicorum Joachimi utpote Löbl et Joa-
chimi Abraham.

Joachimus Löbl judaeus oblongae faciei, ossibus maxillaribus sola
pelle tectis et in declívern maciem abeuntibus, crinibus nigris, ad utrum-
que humerum pendulis et canitie intermixtis, statura supra mediocrita-
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tem, dentibus anterioribus aliquantisper prostantibus, barba rarescente et
toto corpore exhaustam et siccam hominis speciem prae se ferente, por-
tans pileum et vestitum judaicum, magnis manicis insartis, loquelam
habens praecipitem et indistinctam, ut vix intelligi possit, in reliquo frons
oculi vultus et gestilationes levem hominem prae se ferunt, qui per sin-
gula momenta fletum et risum absque sufficienti utriusque affectus ex-
pressione fingere didicit.

Descriptio Joachimi Abraham.

Joachimus Abraham calvescentis capitis rotundae et rubrae faciei,
staturam prae se fer ens mediocrem et pinguem, barbam densam et oblon-
gam et una cum superciliis ac capilitio eleganter ruffam et nonnisi in bar-:
bae finibus castaneo colore temperatam, vestes et biretum portans, velut
socius ejusdem judaicum et quocunque rabino dignum, pollens gravitate
judicii et loquelae, resque suas implicitas multum meditabundus tractat.

Soproni városi levéltár, 1762. évi Prothocollum conceptuum 280-1.

273.

1763. január 17. Sopron. Stefanics János sopronmegyei járási föszolgabír6
bizonyítja, hogy 1762. ápr. 17-én kiütött rettenetes tűzvészben Sopron-
keresztúrott 44 zsidó ház égett le bennük levő minden ingósággal együtt.

miáltal 7.000 forint kárt szenvedtek.

Infrascriptus praesentium per vigorem recognosco, quod posteaquam
penes gratiosam inclytae universitatis comitatus Soproniensis exmissi-
onem contribuentium Németh Kereszturiensium inclyto comitatui huic
Soproniensi adjacentium damna per incendium die 17-a mensis Aprilis
anni recenter evoluti 1762. sera nocte et fataliter in praefato oppido Né-
meth Keresztur erumpens illata die 2-da mensis Maii revidissem, una
repererim quadraginta quatuor judaicos incolas, quorum domus confla-
gratae ac in parte etiam exustae fuerunt. Non minus, quod in rebus mobi-
libus veluti mercibus et indumentis ac suppellectilibus ad fidem eorum
debitam in praesentia rabini eorum sub Bon dicto juramento revelatis in
specifico connotatis et per me singillative de frusto in frustum limitatis
damnum septem millium florenorum una cum concrematis domibus per-
pessi fuerint. Super quibus praesentem meam, eamque humillimam in-
clytae universitati facio relationem sub particulari inclyti comitatus con-
gregatione in libera regiaque civitate Soproniensi die 17-ma mensis
Januarii 1763. celebrata.

Joannes Stefanics inclyti comitatus Soproniensis
processualis supremus judex nobilium manu propria.

Sopron megyeí levéltár, 1763. évi részleges közgyűlés január havi csomójában.
Vizjegynélküli papiros, az aláírás mellett vörös viaszba nyomott homályos nyolc-

szögletű gyűrűspecséttel.
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274.

1763. január 31. Pozsony. A m. kir. helytartótanács Sopron megye kö,zön-
ségének értésére adja, hogy Oesterreictier Sándor hadseregszállító zsidó
kérésére a királynő megtiltotta Oppenheimer zsidónak, hogy Magyar-
országon terményt vásároljon. Sopron megye tegye azonnal közhírré ezt

a rendelkezést és őrködjék annak betartása felett.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Siquidem sua majestas sacratissima erga humillimam judaei Ale-
xandri Eszterreicher pabuli quaestoris instantiam clemen ter reselvissct.
ut judaeo Oppenhaimer adimpleta semel sibi incumbente pro statibus In-
ferioris Austriae administratione nulla amplius naturalium coemptio in
regno hoc Hungariae concedatur.

Ideo noverint praetitulatae dominationes vestrae benignam hane
resolutionem caesareo-regiam non exceptata generali vel paticulari con-
gregatione in gremio sui indilate publicam facere, neve eidem contra-
veniatur, debite invigilari curare. Datum ex consilio locumtenentiali regio
Posonii, die trigesima prima Januarii anno millesimo septingentesimo
sexagesimo tertio celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi:
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Joannes Hlavách manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generesis dominis N. N. supremo ac vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum ac nobilium comitatus Sopronieri-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1763. évi közgyűlési iratok február havi csomójában.
Ivrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét helyével, ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio reqio locumtenentiali Hun-
garico, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül pedig a jobb
alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzések vannak.

Bemásolva ez a rendelet megtalálható az 1761-1764. évi közgyűlési jegyző-
könyv 1583. oldalán is.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1763. febr. 17-én Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott, ahol ezt a határozatot hozta .

. . . quod pariter per currentales publicabitur.
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275.

1763. február 1. Hirschel Náthán, a nagymartoni zsidók soproni kóser ven-
déglőse, bírói figyelmeztetést kap, hogy Tröppel Rozinának kóser bOT

miatt járó 12 forint 17 112 dénár tartozását és pinceber dmén még 2 forin-
tot 15 napon belül fizesse meg.

Den 1-ten Februarii 1763. wurde Nathan Hirsehel garkoch der Mat-
terstorfer juden gemeinde allhier gerichtlich admoniret der Rosina
Tröpplin die derselben nach gepflogener verreehnung wegen behandlten
kascher wein annoeh schuldig verbliebene 12 fl. 17 [,'2 den. samt den kel-
lerzins per 2 fl. nach verlauff von 15 tagen zu bezahlen, im widrigen Iall
geschehen wird, was recht ist.

Sopron városi levéltár, 1762-3. évi Gcrichl s diarium 2U.

276.

1763. február 7. előtt. Balla Zsigmond sopronmegyei alszolgabiró előtt
Pitterhofer János Orbán neje, Rietli Anna Mária pert indít Jachiel Mátyás
farádi zsidó ellen, aki 400 forint adósság ból cswpán. 149 foTint 40 dénárt

iizctcu: meg.

Expositum est mihi Sigismundo Balla inclyti comitatus Sopronionsis
vicejudici nobilium nomine et in person a Annae Mariae Riedlin, Joannis
Urbani Pitterhoff contharalis. qualiter Matthaeus Jachiel in possessione
Farad inclyto comitatui hiece Soproniensi ingremiats actu degens judaeus
in anno adhuc 1758. partim a seniore Georgio condam Riedl, exponentis
videlicet parente, partim ejus noverca, Anna Maria quippe Freidlingin,
partim denique praenominato ejus marito, Urbano Pitterhoff diversis
vicibus insimul florenos 400 sub spe intra spatium duorum aut trium men-
sium una cum leg ali interusurio fiendae indubiae persolutionis, uli ex lit-
teris quoque obligatorialibus hiece sub littera B. adnexis pateret. mutuo
levando se se debitorem effecerit. Ex qua etiam summa neglectoque ejus
interusurio tametsi idem judaeus successive 149 florenos denarios 40 de-
purasset, residuitatem nihilominus ejusdem sumrnae, neglectique inter-
usurii erga iteratas quoque amieas exponentis requisitiones tantum abest,
ut persolvisset, ut potius diversos praetextus et subterf'ugia hinc et inde
quaeritando persolvere reeursaret damno et praejudicic exponentis sana
gravi ac manifesto.

Quia vero id, quod cuique suum esset, cuilibet juxta communom dis-
tributivam justitiam restitui deberet, neminemque cum damno alterius
locupletiorem fieri communis justitia permitteret, debitum autem juxta
leges patrias, signanter articulos 51. 1715., 31. 1659. una cum expensis et
neglecto interusurio persolvi deberet, proles deruque ten ore Ti t. 53. 1-ae
parentibus in omnibus rebus suis suecedererit.
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Hinc praedeclarata exponens et A. praenominatum judaeum Ma-
thaeum Jachiel, velut r. ratione et praevia coram me, tanquam in articulo
35. 1729. definito judice in jus et causam convenire, sibique intuitu prae-
missarum servatis de jude servandis in una certo, eo tamen competenti
termino imputatis, si quae forent imputandis et defalcatis defalcandis jus
et justitiam, debitumque juris et et justitiae complementum administrari
cuperet praecitatis, aliisque, si e re fuerit, uberius eitandis patriae legibus,
praxique judiciaria id ipsum jugiter et connexive exigentibus.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Riedl családnévnél, Tomi 3-tii nr. 9.
jelzésű iratcsomóban.

277.

1763. február 7. Jobaháza. - 1764. április 3. Nemeskér. Bella Zsigmond
sopronmegyei alszolgabíró Pitterhofer János Orbán neje, Riedl Anna Má-
ria és Jachiel Mátyás zsidó között folyó perben úgy ítélkezik, hogy a zsidó
csupán 2 forint 1112 kra,icárral tartozik és ezt köteles megadni, viszont per-
költséget nem köteles fizetni, mert felajánlotta a megegyezést, mit a fel-

peres nem fogadott el.

Anno 1763. die vero 7-ma mensis Februarii in possessione J obahaza
inclyto comitatui Soproniensi, districtuique fluvii Raba adjacente habita
coram perillustris ac generosis dominis Sigismundo Bolla praeattacti in-
lyti comitatus Soproniensis vicejudice nobilium, eidemque adjunctis
Emerico Törők et Joanne Alföldi juratis assessoribus levata est causa
honestae faeminae Annae Mariae Riedlin, Joannis Urbani Pitterhoff con-
thoralis, ut A. contra et adversus judaeum Mathaeum Jachiell actionete-
nus uberius denotatum, vel ut r.

A felperest Radó József, míg az alperest Szi lágyi István képviselte, akik egy-
mással végnélküli vitatkozásban álltak, melynek leközlését feleslegesnek véljük.

A per tárgyalását többször elhalasztották, így először 1763. nov. 14-én Kapuvárott
folytatták, 2-szor 1764. febr. 6-án Vadosfán, 3-szor ismét Kapuvárott 1764. márc. 13-án,
végül 1764. ápr, 3-án Nemeskéren ért véget ezzel az ítélettel:

Deliberatum est:

Licet quidem pars A. ad aquisitionem ex capitali florenerum quadríngen-
torum praetensive adhuc restantis summae debitorialis florenorum du-
centorum quinquaginta denariorum vero sexaginta causam praesentem
instituerit, inque hujus comprobationem intsrumentum originale sub NB.
juri exhibuerit ac vigore ejus praeattactam summam restantionalem sibi
una cum interusurio et expensis ad hunc processum factis adjudicari reali
executine mediante peteret et adurgeret, cum tamen instrumentum
idem actoreum sub NB. productum nonnisi summam ducentorum flore-
norum per partem r. obligatum in se complecteretur, eidemque immediate
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subnexis quietantionalibus elarum evaderet ex praeapposita summa debi-
toriali florenos centumquinquaginta septem cruciferos vero quinquaginta
duos et medium per part em 1. effective solutos fuisse, insuper ex extractu
libri mercantilis sub nro 7-mo juri exhibito pateret partem A. in defalca-
tionem praetensae actionalis summae anno 1759. merces a parte 1. in
valore 40 florenorum accepisse, hancque coemptionem manu propria in
libro mercantili descriptam in judicio recognovisse, taliter itaque cum
praeapposita quietantionali summa florenorum centum quinquaginta
septem, cruciferorum quinquaginta duorum et medii in defalcationem
praetensae summae ducentorum florenorum insimul florenos centum
nonaginta septem cruciferos quinquaginta duos et medium levatos exti-
tisse in aprico esset, ac ideo defalcatis modo scriptis florenis centum nona-
ginta septem cruciferis quinquaginta duobus et medio ex summa prae-
tensa ducentorum florenorum velut ri te solutis restantes adhuc florenos
duos cruciferos septem et medium parti A., pretio pennulae in allegato,
sed per partem 1. minime comprobato, exmisso ac eatenus eandern ad
suam competentiam relegato, adjudicari, executionemque decérni. Ac
demum, siquidem pars A. testante instrumento nri 3-tii ad computum
secum ineundum partem 1. in exordio adhuc litis hujus judieialiter admo-
neri fecerit, minime tamen ad eundem accesserit, expensas suas, velut
sibi sponte causatas ferre teneri.

Mindkét fél fellebbezett, amit a bíróság engedélyezett.
Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Riedl családnévnél Tomi 3-tii nr. 9. jel-

zésű iratcsomóban.

278.

1763. február 8. előtt. Sámuel Jakab szentmiklósi zsidó ifj. Nagy Pál sop-
ronmegyei főszolgabíró előtt elpanaszolja, hogy még 1760-ban 200 forin-
tot kölcsönzött gróf Karaffa Károly nejének, De Grűnne Má1'ia Terézia
grófnőnek, aki ezt az adósságát megadni nem akadja, miért kénytelen el-

lene pert indítani és ezért kéri eZÍ1-ányú intézkedését.

Exponitur mihi juniori Paulo Nagy de Bük inclyti comitatus SOPi'O-
niensis supremo processuali judici nobilium nomine et in persona judaci
Jacobi Samuel in oppido Szentmiklos praefato comitatui Soproniensi ad-
jacenti habito commorantis, qualiter illustrissima domina comitissa Maria
Theresia De Grünne, illustrissimi domini comitis Caroli Karalfa (tit.)
charissima consors anno adhuc 1760. die vero 20-a Januarii medio reve-
rendissimi domini Georgii Bilácz parochi oppidi Szentmiklós ab eodem
exponente judaeo Jacobo Samuel florenos Rhenenses 200 erg a legale sex
pro cento annuatim currens interesse mutuo et sub spe infallibilis perso-
lutionis levando semet debitricem effecisset, eadem nihilominus illustris-
sima domina comitissa immemor ejusmodi obligationis suae eandem sum-
mam capitalem ducentorum florenorum non ut erga benevolam etiam
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requisitionem, sed neque erga judiciariam admonitionem in praesen-
tiarum usque persolvisset, persolvereque intenderet de praesenti quoque,
quin ima arripiendi contra se processus et fundandarumque expensarum
ansam dedisset damno et praejudicio exponentis gravi admodum et mani-
festo.

Cum autem debita hujusmodi non modo data obligatione mediante,
verum etiam per articulos 144. 1647., 31. 1659. et 51. 1715. una cum re-
stanti interusurio, fatigiisque et expensis persolvenda venirent, eapropter
vellet antelatus exponens judaeus et A. illustrissimam dominam comitis-
sam Mariam Theresiam De Grünne, illustrissimi domini comitis Caroli
Karaffa conthoralem et 1. coram me dispositione articuli 35. 1729. in jus
et causam convenire ac ad mentem praeallegatarum regni legum tam de
capitali, quam et accessoriis summae praenotatae, expensis item et fatigiis
in considerationem assummendis cum imputatione nihilominus ne fors
imputandorum et defalcatione defalcandorum judicium et justitiam ad-
ministrari effectiva executione mediante .

. Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr. 10.
jelzésű iratcsomóban. .

279.

1763. [ebruár 8. Jobaháza. Alföldy János sopronmegyei esküdt bizonyítja,
hogy Jachiel Mátyás farádi zsidó kérésére Pitterhejer Orbán csornai lakos
nejét, Riedl Mária asszonyt figyelmeztette, hogy hagyjon fel perével, mi-
vel a zsidó nem tartja magát adósnak és éppen ezért már előre tiltakozik a

perköltség ellen.

Alább meghirtt praesentibus recognoscalom, hogy die 8-va mens is
Februarii anni infrascripti 1763. Farádon, ezen tekéntetes nemes Sopron
vármegyei helségben lakozó Jachiel Matyás zsidonak instántiajára Csor-
nán meghirtt Sopron vármegyei mezóvárosban lakozó Riedl Maria
aszony, Pitterhoff Orba(n) házostársa ellen coram figura juris ez ide alább
meghirtt tőrvényes admonitiot vittem végben: tudniillik torvényessen
admoneáltottya Farádon ezen tekéntetes nemes Sopron vármegyében la-
kozó Jachiel Mátyás zsidó ugyan emlétett tekéntetes nemes Sopron vár-
megyében Rábakőzben Csorna nevezetü mezővárosban lakozó Riedl Ma-
ria aszont, Pitterhoffer Orbán házostársát avigre, hogy minimü adosság-
béli processust indétott mostan nemzetes vitézlő Bolla Zsigmond uram,
ugyan tekéntetes nemes Sopron vármegyei viccebíró uram elott főntneve-
zett zsidó ellen, hogy azon kereskedésétül recedallon és hagya félben.
Egyébberánt a főnttnevezett zsidó minthogy magát adósnak nem tartya,
mindennek előtte és mind moston azon keresetrül tett és á főnttnevezett
aszony által okozott és okozandó kőtségekrül solenniter protestál és a tőr-
vény szine előtt is azokrul tőrvényessen elégtételt kivány. Ezen tőrvényes
admonitiora Riedl Maria admonita aszony igy felelt, hogy eő á kereseté-
tül ell nem áll, mert igaz lelkére mondja, hogy igaz keresete vagyon. MelYI
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általam vigben vitt törvényes admonitiorul és arra tett feleletrül adtam
ezen subscriptiommal és pőcsétemmel megherősített testimonalis levele-
met. Signatum Jóbahaza. die et anno, ut supra.

Alföldy János, tekéntetes nemes Sopron vármegyei eskütt manu
propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Riedl családnévnél. Tomi 3-hi nr. 9. jel-
zésű iratcsomóban.

Az aláírás mellett vörös viaszba nyomott nyolcszögletű gyűrűs címerpecsét
látható.

280.

1763. február 8. Röjtök. Dongó József sopronmegyei esküdt bizonyítja,
hogy ifj. Felsőbüld Nagy Pál főszolgabíró utasítására gróf Kamffa Károly
nejét, De Grünne Mária Terézia grófnőt Sámuel Jakab zsidó ellen márc.

16-ra Horpácera törvénybe idézte.

Infrascriptus rccognosco praesentium per vigorem. quod ego peril-
lustris ac generosi domini junioris Pauli Nagy de Fölsőbük, inclyti comi-
tatus Sopronierisis supremi judicis nobili um literas certificatorias una
cum actione ac acclusis sub subscriptione et sigillo ejusdem pro parte et ad
instantiam judaei Jacobi Samuelis in oppido Szentmiklós inclito comita-
tui Soproniensi adjacente habito commorantis emanatas, illustrissimae
vero comitissae Mariae Theresiae De Grünne, illustrissimi domini comitis
Caroli Karaffa consorti sonantes ac terminum diei 16-a mens is Martii anni
modo labentis inf'rascripti in se complectentes in possessionem Horpács
praefato comitatui Soproniensi adjacentem medio spani eiusdem illustris-
simae comitissae Joannis Michaelis Erth in oppido Sentmiklos in praefato
comitatu Soproniensi existente servientis legitime exhibuerim ac certi-
ficaverim. Super qua praevio modo per me peracta dictarum actionis et
certificatoriarum exhibicione ac in conformitate earundem subsecuta
citatione praesentes meas jurium supradicti judaei Samuelis futuram ad
cautelam deservituras sigilIo et syngrapha propriis comunitas extradedi
literas testimoniales. Signatum Rütök, die 8-a mensis Februarii 1763.

Josephus Dongo inclyti comitatus Soproniensis juratus accessor
manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr. 10.
jelzésű iratcsomóban.

Az aláírás mellett vörös viaszba nyomott gyűrűspecsét van.
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281.

1763. február 19. Sopron. Palkovics Mátyás sopronmegyei tÖTvényszéki
ülnök bizonyítja, hogy 3 évelőtt hallotta, amikor Pitte1'man Orbán mészá-
ros a kapuvári tiszttartói hivatalban kijelentette, hogy Hirschl Mátyás

farádi zsidó 200 iovinttal tartozik neki.

Infrascriptus per praesentes recognosco Urbanum Pittermán pro-
fessione sua lanionem ante annos circiter tres summam nonnisi ducento-
rum florenorum et nihil plus in Mathia Hirschl judaeo Faradiensi prae-
tensionis coram officiolatu Kapuvariensi firrnisse. Super quo praesentes
subscriptione et sigillo usuali communitas eid em Mathiae Hirschl extra-
dandas esse duxi litteras testimoniales. Sopronii, die 19, Februarii 1763.

Mathias Palkovics inclyti comitatus Soproniensis tabulae judiciariae
assessor manu propria.

Sopron rnegy ei levéltár, Acta iuridica, Riedl családnévnél. Torni 3-tii nr. 9. ~p.l·
zésű iratcsomóban.

Vízfoltos, nagyon el halványodott írású papiros. malynek vízjegye. F A fl bettik.
Az aláírás mellett fekete viaszba nyomott nyolcszögletű gyűrűspecséttel.

282.

1763. február 24. Hirsctü Náthán nagymartoni zsidó Tröppel Rozinának
jál'Ó 12 forint 17 1/2 dénár tartozását a soproni városi bírói szék előtt meg-
adja, míg a 2 fm'int pince bért akkor fizesse meg, amikor a borát elszállít ja.

Den 24. Februarii 1763. nachdeme Nathan Hirschl judn von Mattérs-
tod den 1. Februarii dieses jahrs gerichtlich auferleget werden der Ro-
sina Tröpplin 12 fl. 17 1/2 den. VOl' erkaufften kascherwein und 2 fl. keller-
zinss zu zahlen, als erlegte er 12 fl. 171í2 den. kauffschilling, den keller-
zinss per 2 fl. solle er, sobald er den wein wegschaffet, ihr Tröpplin eben-
fahis erlegen. Die 12 fl. 17 1/2 den. hat die Tröpplin von gerichtstisch allso-
gleich erhoben.

Sopron városi levéltár, 1762-3. évi Gerichts diarium 31.

283.

1763. március 11. Néhai Komáromi János Péter soproni orvos és neje, Art-
ner Katalin többek között Löb Mayer zsidónak 88 ,forinttal tartoznak. Ez

az összeg fedezetet nyer a ház ál'ából.

Anno 1763, den ll-ten Marty ... ist nachfolgende des verstorbenen
herrn Johann Petri Comaromy medicinae doctoris und dessen ehefrauen
Catharinae, einer gebohrnen Artneriri creditorum liquidation und sub-
sequeriter contentation gepflogen worden ...
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Summa des gantzen vermögens 10.537 fl. 25 den.
(Ezek között szerepel: 5 tagwerck wiesen bey den Juden freydhoff

420 forintra becsülve.)
A hitelezők között találjuk.

32. Jud Mayer Löb lauth ausszügl de dato 1758. rest nach abzug 49 fl. 50
den.

33. Idem lauth ausszügl de anno 1761. nach abzug 38 fl. 70 den.

Con ten ta tion :

23-0 jud Mayer Löb lauth ausszügl in 2 posten 88 fl. 20 den. wird gewisen
auf den hauss-rest per 489 fl. 36 den. mit 88 fl. 20 den.

. . .•.. .•• • ' .•••• _._0 ••••••••••••••• '., ••.••••••••••••••.••.•.•...•

Sopron városi levéltár, Prothocollum judiciarium 1761-1763.- 193-5, 200, 205.

284.

1763. március 14. A soproni tanács tudomásul veszi a m. kir. hely tartó-
tanácsnak Wolf Sámuel és Seligh Izrael zsidók, valamint Leeher Antal el-

len kiadott kőrözőlevelét, akik a prágai börtönből megszőkte1c.

1763. március 14-én megtartott tanácsülési jegyzőkönyvből:
Alius ejusdem excelsi consilii regii locumtenentialis sub 21-ma Fe-

bruarii cum adnexa descriptione personarum judaei Samuelis Wolff an-
nonae negotiatoris, item judaei Pragensis Israelis Seligh Hamburger et
Antonii Lechner e carceribus Pragensibus profugarum emanatum intima-
tum, ut adhibita solerti investigatione repertos unacum rebus et effecti-
bus magistratus marrestari faciat, excelsumque consilium e vestigio in-
formet.

Determinatum est, ut perillustris dominus judex investigari curet,
quo praemissis dispositionibus satisfieri et excels um consilium informari
possit.

Soproni városi levélfár, 1763.évi Prothocollum Senatorium Latinum 36.

285.

1763. március 18. Pozsony. A m. kir. kamara felszólítja Sopron megye kö-
zönségét, hogya megyebeli zsidók türelmi adójának 825 forintnyi hátra-

lékját hajtsa be.

Excellentissimi, illustrissimi, reve rend issimi, spectabiles ac magni-
fici, perillustres item et generosi domini nobis colendissimi, observan-
dissimi !

Judaeorum communitás in gremio inclyti comitatus illius degens ad
rationem taxae tolerantialis quanti sibi pro annis 1761. in 2.565 florenis
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et 1762. aeque in tot florenis adrepartiri conjunctim adhuc in florenis 82fi
den. 67 1/2 restantiaria est.

Velut autem ea esset altissima intentio regia, ut talismodi taxa in
ratis angarialibus a collectoribus quavis vice anticipato incassetur, prae-
fata econtra judaica communitas emensam sibi summam per integros
duos annos non depurasset, adeoque compulsi vis etiam mediis ad depu-
randorum depurationem adstringenda foret.

Ita praetitulatas dominationes vestras hisce requirendas esse duxi-
mus, quatenus praefatam in sui gremio degentem judaeorum communi-
tatern ad mox et illico praestandam restantem tolerantialis taxae sum-
mam suo modo adstringi facere ac collectoribus ad eorundem requisi-
tionem assistentiam suam praebere velint. Posonii, die 18-a Martii 1763.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad servitia et officia para-
tissimi:

sacratissimae caesareo-regiae apostoli eae majestatis regiae camerae
Hungarico-aulicae consiliarii.

Kívül: Excellentessimis, illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus
ac magnificis, perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et
vicecomitibus, judicibus nobili um , caeterisque juratis asessoribus, toti
denique universitati dominorum praelatorum, baronum, magnatum et
nobilium inclyti comitatus Soproniensis, dominis nobis colendissimis, ob-
servandissimis Vienna Sopronii ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1763. évi közgyűlési iratok május havi csomójában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon címerpaizs, .a másik oldalon

világosan ki nem vehető betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét
helyével, bévül a szőveg alatt legalul középen e feljegyzéssel: collationata.

Bemásolva ez a rendelet megtalálható még az 1761-1764. évi közgyűlési jegyző-
könyv 1641-2. oldalain is.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1763. máj. 30-án Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésben foglalkozott, ahol ezt a határozatot hozta:

... cujusmod assistentiam comitatus facta requisitione praebere non
intermi tti t.

286.

1763. március 22. Sopron. Peck János György soproni belső tanácsos és
mint a doktor Giinsel-jéle tanulóifjúsági alapítvány kezelője, a sop1'Oni
tanács előtt bevallja, hogy azt az 5 napszám nagyságú rétet a Zsidótemető
mellett, amelyet doktor Komáromy Péter ellen elrendelt csődből 420 fo-

rint értékben megkapott, ezért az összegért eladta Zügen Pálnak.

Den 22-ten Marty 1763.
Fatiret tit. herr Johann Georg Pöckh des inne ren raths allhier und

administrator der doctor Ganselischen studirenden jugend fundation,
dass er die bey weylandt herrn doctor Peter Komaromy fürgewesten
concursu nebst anderen vermögen pro contentatione substernirte und per
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420 fl. geschazte, auch auf oberwehnte fundation gekommene 5 tagwerck
wiesen bey den Judenfreidhoff an herrn Paul Zügen mit dem nemlichen
rechte, gleichwie obwohlgedachter herr administrator solche überkom-
men, um vorgesezten schatzungspreíss per 420 fl. verkaufft und übergeben
habe petendo ad librum fassionum zu nehrnen und den gewöhnlichen ex-
tractum zu extradtren. Acturu Sopronii in senatu anno dieque praemissis.

Soproni városi levéltár, 1761-1764. évi Fassionsprothocoll 37-lJ.

287.

1763. március 28. előtt. Bernsteiner János András soproni ke1'eskedő Gott-
lieb Jakab nagymartoni zsidó ellen, mivel az neki áru fejében 1703 forint
30 krajcárral tartozik, Palkovics Mátyás herceqi tiszttartó előtt, mint e

célra kijelölt bíró előtt, pert indit.

Actio prudentis ac circumspecti domini Joannis Andreae Bernsteiner
civis et mercatoris Soproniensis, ut A. contra et adversus judaeum Ma-
terstorffensem Gottlieb Jacob, ut I. spectabili ac generos domino Mathiae
Palkovics, qua per inclytam commissionem Essterházianam in hac causa
delegato judici exhibita et praesentata tenoris sequentis.

Qualiter videlicet praefatus judaeus Gottlieb Jacob doceritibus qua-
druplicis ordinis literis obligatorialibus sub nro 2-o, 3-o, 4-o et 5-o hic ad-
nexis armis praeteritis 1755-to quippe et 1756-to praenominatae parti A.
et affini ac socio eotum suo domino scilicet (Georgio) Limberger pro variis
ab iisdem acceptis mercibus in 1703-bus florenis 30 crucigeris debitor ef-
fectus, licet solutionem in certis terminis praestandam stipulasset, tantum
tamen abe st, ut stipulatos terminos observasset, ut potius praefata prae-
tensione post interventam partis A. a socio et affine suo separationem in
partem A. devoluta existente, non curatis iteratis amicis requisitionibus
in notabili adhuc summa restantiarius manserit damno et praejudicio
partis A. gravi ac manifesto.

Quia vero dictantibus legibus regni, signunter lVIatthiae decreti 6, ar-
ticulo 17. et Uladislai decreti 1. articulo 38. prouti quis se ligaret, ita etiam
jus ac judicium recipere teneretur, liquida vero debita tam ex ratione ces-
santis lucri et emergentis damni, quam de dictamine articuli 144. 1647. et
31. 1659. una cum interusurio et expensis adjudicari solerent et deberent.

Eapropter cuperet pars A. partem 1. pro una certo termino citandam
in jus conveniri, eoque adveniente sibi in conformitate praecitatarum le-
gum ac praeproductarum obligatorialium tam quod summam capitalem,
quam et legalia accessoria defalcatis nihilominus defalcandis et imputatis,
si quae forent, imputandis adaequatum jus et judícium executione quoque
mediante impendi et administrari cum generáli reservata.

Kívül: Actio prudentis ac circumspecti domini Joannis Andreae
Bernsteiner civis et mercatoris Soproniensis, ut A. contra et adversus ju-
daeum Mattersterffensem Gottlieb Jacob, ut 1.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Bernstatner családnév alatt fasc. 13. nr. 1.
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420 fl. geschazte, auch auf oberwehnte fundation gekommene 5 tagwerck
wiesen bey den Judenfreidhoff an herrn Paul Zügen mit dem nemlichen
rech te, gleichwie obwohlgedachter herr administrator solche überkorn-
men, um vorgesezten schatzungspreiss per 420 fl. verkaufff und übergeben
habe petendo ad librum fassionum zu nehmen und den gewöhnlichen ex-
tractum zu extradiren. Acturn Sopron ii in senatu anno dieque praemissis.

Soproni városi levéltár, 1761-1764. évi Fassíonsprothocoll 37-Il.

287.

1763. március 28. előtt. Bernsteiner János András soproni kereskedő Gott-
lieb Jakab nagymartoni zsidó ellen, mivel az neki áru fejében 1703 forint
30 krajcárral tartozik, Palkovics Mátyás hercegi tiszttartó előtt, mint e

célra 1cijelölt bíró előtt, pert indít.

Actio prudentis ac circumspecti domini Joannis Andreae Bernsteiner
civis et mercatoris Soproniensis, ut A. contra et adversus judaeum Ma-
terstorffensem Gottlieb Jacob, ut 1. spectabili ac generos domino Mathiae
Palkovics, qua per inclytam commissionem Essterházianam in hac causa
delegato judici exhibita et praesentata tenoris sequentis.

Qualiter videlicet praefatus judaeus Gottlieb Jacob docentibus qua-
druplicis ordinis literis obligatorialibus sub nro 2-o, 3-0,4-0 et 5-o hic ad-
nexis annis praeteritis 1755-to quippe et 1756-to praenominatae parti A.
et affini ac socio eotum suo domino scilicet (Georgio) Limberger pro variis
ab iisdem acceptis mercibus in 1703-bus florenis 30 crucigeris debitor ef-
fectus, licet solutionem in certis terminis praestandam stipulasset, tantum
tamen abest, ut stipulatos terminos observasset, ut potius praefata prae-
tensione post interventam partis A. a socio et affine suo separationem in
partem A. devoluta existente, non curatis iteratis amicis requisitionibus
in notabili adhuc summa restantiarius manserit damno et praejudicio
partis A. gravi ac manifesto.

Quia vero dictantibus legibus regni. signanter lVIatthiae decreti 6. ar-
ticulo 17. et Uladislai decreti 1. articulo 38. prouti quis se ligaret, ita etiam
jus ac judicium recipere teneretur, liquida vero debita tam ex ratione ces-
santis lucri et emergentis damní, quam de dictamine articuli 144. 1647. et
31. 1659. una cum interusurio et expensis adjudicari solerent et deberent.

Eapropter cuperet pars A. partem I. pro una certo termino citandam
in jus conveniri, eoque adveniente sibi in conformitate praecitatarum le-
gum ac praeproductarum obligatorialium tam quod summ am capitalem,
quam et legalia accessoria defalcatis nihilominus defalcandis et imputatis,
si quae forent, imputandis adaequatum jus et judicium ex ecu tione quoque
mediante impendi et administrari cum generali reservata.

Kívül: Actio prudentis ac circumspecti domini Joannis Andreae
Bernsteiner civis et mercatoris Soproniensis, ut A. contra et adversus ju-
daeum Mattersterffensem Gottlieb Jacob, ut 1.

Sopron megyei levéltár, Acta íurídíca, Bernstmner családnév alatt fasc, 13. nr. 1.
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288.

1763. rndrcius 28. - decernber 13. Sopron. - Nemeskér. Bernsteiner Já-
nos AndTás soproni keresketiimek Gottlieb Jakab naqumarum; zsidó elleni
perében. Palkovics Mátyás herceqi tiszttartó, mint elsőfokú bíTó, azt az 500
forint károsodást, amit a zsidó mézének bíTói zárlata miatt szenvedett el,
megítéli és így a zsidó tartozását 319 forintban állapítja meg. Ezt az ítéle-
tet Bernsteiner megfellebbezi, de a hercegi fellebbviteli bíróság azt jóvá-
hagyja, mire Bernsteiner a megyei bh'ósághoz fellebbez, amely viszont az

500 forintot nem ítéli. meg, miért rnost (l zsidó fellebbez a kir. táblához.

Anno 1763. die 28-a Martii in libera rcgiaque civitate Soproniensi co-
ram domino Mathia Palkovics celsissimi principatus irispectore levata est
causa prudentis ac círcumspectí domini Joannis Andreae Bernsteiner civis
et mercatrois Soproniensis, ut A. contra et adversus judaeum Matterstorf'-
fensem Gottlieb Jacob, ut 1.

Et pro praenominata parte A. egrcgius Carolus Neuhold sufficienti-
bus requisitis instructus legitim us procurator cum solitis cautelis et res er-
vatis de jure et praxi processuali reserveri consvetis, inhaerendoque legi-
bus regni producit actionem sub nro 1-0 et Iiteras obligatoriales quadru-
plicis ordinis sub nro 2-o, 3-o, 4-o et 5-o ac cupit in conformitate actionis.
ibidemque citatarum legum adaequatam satisfactionem reali cum effectu
sibi impendi et adrninistrari cum general; reserva.

Praenominatus judeaus Gottlieb Jacob in persona comparendo sémet
declarat, quod pro die 22. Aprilis dertuo comparere et defensam suam in
merito inchoare velit. Casu, quo autem procedentem dominum delegatum
judioem eotum abesse contingeret, etiam in absentia ejus apud procura-
torem partis A. comparere et agenda agere infallibiliter se obliget.

Pro A. oblationem partis I. accep tat. illucusque autern reservanda
reservet.

Deliberatum est.

Partibus ab utrinque ageritibus in diem 22. Aprilis consentientibus ea
lege causam praesentem differri, ut termino eodem adveniente sepositis
omnibus exceptíoníbus pars I. in meríto agenda agere obligata sit.

Mathias Palkovics inspector, qua in causa praesenti
judex manu propria.'

Anno 1763. die 10. May.
Pro A. idem, qui prius procurator, causam praesentern reassumendo

ad eruendam praetensionem suam sequentem duceret calculum:
Anno 1755. die 7. Januarii pars 1. a parte A. et socio eotem suo domino

Georgio Limberger merces excipiendo in 420 fl.
Debitor effectus solutionem intra trium mensium spatium docenti-

bus obligatorialibus sub nro 1-0 stipulat. quo termino non observato inter-
usurium quoque a tempore morae, id est 7-a Aprilis 1755. usque 14. Julii

11. oldal.
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1756. computandum et per judaeum I. obligatum jure praerenditur in 31
fl. 50 den.

Anno eodem die 3. May testante producto sub nro 2-o idem judaeus
denuo pro acceptis mercibus se obligat in 350 fl. intra trium mensium spa-
ti um persolvendis, quo termino non observato judaeus I. interusurium a
tempore non observati termini obligatum seu die 3. Augusti 1755. usque
14. Julii 1756. computandum persolvere obligabitur in 19 fl. 25 den.

Anno eodem die 2-a Augusti docente producto sub nro 3-o judaeus 1
erga terminum duorum mensium pro acceptis mercibus iterato semet ob-
ligat in 511 fl., sed nec hoc termino observato interusurium a tempore
morae obiigatum a die 2. Octobris 1755. usque 14. Julii 1756. per judaeum
I. pendendum computari debet, quod constituit fl. 22 den. 89.

Summa fl. 1354 den. 6.
Anno 1756. die 14. Julii judaeus 1. in defalcationem praeattactae sum-

mae semet deposuisse praetendit fl. 343., quam solutionem tamen legitime
comprobare debet.

Qua summa a priori detracta manerent adhuc fl. 1011 den. 64. Inter-
usurium a die 14. Julii 1756. usque 3. Martii 1757. efficeret per 7 112 men-
sem fl. 37 den. 93.

Anno 1756. die 29. Julii idem judaeus iterato testante producto sub
nro 4-o pro mercibus debitor effectus in fl. 422 den. 50. Terminum solu-
tionis trimestralem posuit, quo tamen per eundem non

Latus fl. 1462 den. 07.1
observato interusurium a tempore non observati termini obligatum a die
29. Octobris 1756. usque 3. Martii 1757. computari debet in fl. 4 den. 80.

Summa fl. 1486 den. 87.
Anno 1757. die 3. Martii judaeus se persolvisse praetendit. id quod

tamen legitime comprobare debet, fl. 300.
Qua a priori summa detracta restant fl. 1186 den. 87.
Interusurium a 3. Martii 1757. usque 14. Julii 1758. constituit per

unum annum 4 Ihmensem fl. 96 den. 85 213.
Summa fl. 1283 den. 722lJ..

Anno 1758. die 14. Julii judaeus in defalcationem hujus summ ae se
deposuisse praetendit fl. 300.

Qua summa 300 fl. a priori detracta restant fl. 983 den. 72 213. salvo
errore calculi, quam restantem summam 983 fl. 72 213 den. una cum
restanti interusurio a die 14. Julii 1758. computando, defalcatis tamen, si
quae forent adhuc defalcandis et imputatis imputandis sibi adjudicari
peteret et reservat.

Pro 1. producit sub litera A. computum cum Limbergio initum, ex
quo patet partem 1. eidem Limbergio debitorem mansisse in florenis mille
centum novem decim, id est fl. 1119. Hem exhibet sub litera B. quietan-
tionales Limbergianas remonstrantes in defalcationem praeviae summae
solutos fuisse florenos trecentos, id est fl. 300, adeoque summa capitalis
subsisteret quidem in fl. 819. Quia tamen per indebitam mellis per domi-
num Stanner nomine affinis sui Limberger coram judice civitatis factam

12. oldal.
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inhibitionem exlucrari, expost mellis distractione praeter effluxum in no-
tobili quantitate in 500 fl. demnificatum semet esse praetenderet, doceret-
que producto sub C. idem mel(l) ex 500 centenariis constans singulum a fl.
13 petitum fuisse, sed propter inhibitionem distrahi nequivisse, expost
vero docente sub D. producto nonnisi pro fl. 12 caeroplastae Paulo Schoff-
man divenditum esse, adeoque in singulo centenario floreni unius dam-
num sentisse, cupit praevium causatum in fl. 500 damnum in defalca-
ticnem summae debitortalis fl. 819 imputa ri reservando reservanda.!

A felperes ügyvédje természetesen az 500 forintnyi kár beszámítását nem fogadja
el, mely után a bíró a per további tárgyalását jún. 7-re halaszt ja eP

Elérkezvén az újabb tárgyalási idő Palkovics Mátyás bíró ítéletével a zsidónak
adott igazat és így annak adósságát 319 forintban állapította meg." Ez ellen a fel-
peres ügyvédje ad inclytam commissionem Eszterházianam appellat, mit a bíró meg-
enged.

1763. júl. ll-én volt a fellebbviteli bíróság ülése Kismartonban, mely az első-
fokú ítéletet jóváhagyta," mire a felperes ügyvédje Sopron megye törvényszékéhez
tellebbez."

A megye törvényszéke Nemeskéren dec. 13-án foglalkozott ezzel az üggyel és
ezt az ítéletet hozta:

Praetensione partis actoreae liquida praetensione e converso judaei
Illiquida existente, adeoque cum praetensione partis A. confundi
nequeunte, sed et inhibitione non divenditionem mellis verum tantum
securitatem deponendae pro melle summae usque ad vires actoreae prae-
tensionis afficiente, adeoque praetenso judaei damno ad factum inhibi-
tionis referri nequeunte judaeum 1. in totali 819 florenorum summa, ejus-
demque legalibus accessoriis interusurio quippe et expensis occasione
executionis eurendis et líquidandis convinci, fineque peragendae execu-
tionis praesentem processum ad altefati celsissimi principatus dominalem
sedem remitti.

Pro judaeo 1.lata inclytae sedis judiciariae sententia minus content us
eandem maturioris revisionis causa ad inclytam tabulam regiam judi-
ciariam appellat, sententionalesque transmissionales elargiri petit.

A megyeí törvényszék a fellebbezés hez hozzájárul."
A kir. tábla ítéletét nem ismerjük.
Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Bernstainer családnév alatt fasc. 13. nr. 1.
1 3. oldal, 2 4. oldal, 3 6. oldal, ~8. oldal, 5 9. oldal.
e 10. oldal.

289.

1763. május előtt. A sopronkeresztúri zsidó hitközség azzal a kéréssel for-
dul a sopronmegyi alispán hoz, hogy a szörnyű tűzvész okozta nagy károk-
ra való tekintettel adjon számukra ajánló írást, mert a m. kir. helytm·tó-

tanácshoz kívánnak fordulni segítségért.

Hochwohlgebohrner gnadíger herr!

Ewer hochwohlgebohrn und gnaden mit gegenwartiger instanz be-
schwerlich zu fallen dringet uns die bitte re noth und das unbeschreibliche
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elend, in welches wir durch die in April leczt abgewichenen jahres im
hochfürstlichen Esterhazischen markt Kreuz entstandenen erschreckli-
chen feuersbrunst sind verseczet worden. Wann wir nun bereits an ver-
schiedenen orten unsere noth geklaget und uns auch an das hochpreis-
würdige königliche consilium in tiefster unterthiinigkeit zu wenden ge-
denken, als ergehet an ewer hochwohlgebohrn und gnaden un sere fuss-
Ialligste bitte, hochdieselben geruhen uns gnadigst nochmahls einen be-
richt und attestat von unserm elende nach Pressburg in un sere eigene
haride mildest zustellen zu lassen um uns desselben zu unserer hülfe be-
dienen zu können, die wir in erwartung einer favorablen resolution in
fussfallígster unterthantgkeit beetandig ersterben.

Ewer hochwohlgebohrn und gnaden
N. N. die sarntliche jurlen gemein in Creuz.

Kívül: An dem hochwohlgebohrnen gnadigen herrn, herrn N. N. pro
tunc höchstmeritirten herrn vicegespann, unsern hochgebietenden gna-
digen herrn Iussfálligstes bitten, ut intus.

Sopron megyei levéltár, 1763. évi közgyűlési iratok május havi csomójában.
lvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaízs, a másik

oldalon arabeszkkel, alatta F. C. P. betűkkel.

290.

1763, május 2. Reischer András soproni polgár ígéri, hogy Hirsch Sámuel
csepregi zsidónak a tőle megvett bőr ára fejében járó 7 forint tartozását a

soproni Mm'git-napi vásárkor megadja,

Den 2-ten May 1763. verspricht meister Andre Reischer dem juden
Hirschen Samuel von Csapring diejenigen 7 fl., welche er demselben VOl'

erkauftes led er schuldig verblieben. nachstkornmenden Margarethen
marckht baar und richtig zu bazahlen.

Sopron városi levéltár, 17!)3-- -Lévi Ger ichts diarium 2.

291.

1763. május 2. Hoier Péter soproni droguista és Gstettmer Keresztély Tó-
biás bécsújhelyi kereskedő 600 mázsa hamuzsírra kötöttek szerződést Lá-
zár Jakab nagymartoni zsidóval, aki mostani országos vásárkor 2 hordó
hamuzsírt szállított le, amelyet Gstettner vett magához, de a legközelebbi
szállítmányt már Hofer fogja megkapni és így felváltva tovább a teljes
mennyiség átvételéig, mire Gstettner a két fuvaros fuvardíját. 14 forintot

kifizette.

Eodem (den 2-ten May 1763.) ist zwischen herrn Peter Hofer burger-
lichen materialisten und herrn Christian Tobias Gstettner burgerlichen
kauff- und handelsmann in Wiennerisch Neustadt folgender vergleich
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getroffen word en, nachdeme nemblichen Jacob Lazarus schutzjud von
Matterstorff wegen ablieferung 600 centner pottasche vermöge errichte-
ten contract sich beyderseits verbindlich gemacht, diesen seinen contract
aber bey herrn Gstettnern zwar gar nicht, bey herrn Hofer aber nur auf
100 centner zugehalten, ausser dass er bey gelegenheit dieses jahrmarkts
ad rationem des herrn Hofers 2 vass pottasche geliefert hat, welche der-
mahlen herr Gstettner als juris prioritatem praetendens zu und an sich
nehmen, nachstkünff'tige lieferung aber ihme herrn Hofer zugefallen
solle und solle mit dieser wechselsweise unter einander verstandenen
übernehmung der pottasche lieferungen so lange continuiren, bis beyde
theile in folge ihres yor sich habenden contracts vollstandíg befriediget
seyn werden. Worbey herr Gstettner auch gegen übernehmung vorbernel-
ter 2 vass pottasche denen fuhrleuten das fuhrlohn mit 14 fl. baal' bezah-
let und besagte fuhrleuth, als Csörge Pál und Szemenyei János zu ihren
sicheren handen empfangen haben.

Sopron városi levéltár, 1763-4. évi Gerichts diarium 2-3.

292.

1763. május 5. Pozsony. Am. kir. helytartótanács Polacsek Aron morva
zsidó ellen személyleírásos köröző parancsot ad ki, mivel bebizonyosodott

róla, hogy beteg állatok húsát mérte ki.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Caeterum siquidem certus judaeus Moravus, Aaron Polatsek cogno-
minatus de eo reus compertus, quod carneus bubulam ex pecoribus par-
tim infirmis, partim vero suapte intereuntibus vendiderit, fuga semet sal-
vaverit.

Ideo praetitulatis dominationibus vestris penes ejusdem judaei per-
sonae descriptionis isthic acclusionem intimari, quatenus in eundem ju-
daeum in gremio sui solerter inquiri, repertum actutum comprehendi et
sub secura custodia detineri facere, desuperque informationem consilio
huic locumtenentiali regio e vestigio submittere noverint. Datum ex con-
silio regio locumtenentiali Posonii, die quinta Maii anno millesimo septin-
gentesimo sexagesimo tercio celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi:
comes Ludovicus de Batthyan manu propria.
Franciscus Hatos manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sopronien-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.
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Sopron megyei levéltár, 1763. évi közgyűlési jegyzőkönyv május havi csomó-
jában.

fvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás cimerpaizs, a má-
sik oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir.
titkos pecsét halvány nyomával. ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio regio 10-
cumtenentiali, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata. kívül pe-
dig a jobb alsó sarokban: comitatuí Soproni ensi megjegyzések láthatók.

E körözéshez az alábbi személyleírás van csatolva:

Descríptio personae.

Est subditus Poszkoviczensis, in albo equo equitans, circiter 50 annorum,
altae macilentae staturae, Germanice et Bohemice loquitur. Habet casta-
nei coloris hinc inde canos capillos et similem barbam, portat longam
oleagini coloris viridem alba agnina pelle subductam chlamydem cum
flavis aeneis nodis, nigram ex pelle subuculam et caligas ex pelle vituli
ocreas, juxta relata delirus, apud judaeorum communitates jam hic, jam
ibi se detinere solet.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1763. máj. 30-án Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott éa miközben azt bemásoltatta a közgyűlési jegy-
zökönyvébe, ezt a határozatot hozta:

... quod per currentales publicabítur et re ad easum deveniente ob-
servabitur. (1761-1764. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1762-4.)

Ezt a rendeletet a soproni tanács is megkapta és azt 1763. máj. 30-án
megtartott tanácsülésben vette tudomásul és ezt a határozatot hozta:

Conc1usum est, ut descriptio dicti profugi judei in vernaculam linguam
valvis affigenda vertatur ac in quantum aliqui Bohemorum isthuc adve-
nirent, seseque legitimare nequirent, amandentur et ad loca nativitatis
eorundem invientur. (1763. évi Proth. Sen. Lat. 67.).

293.

1763. május 31. Nemeskér. Sopron megye közönsége arra való tekintettel,
hogya sopronkeresztúri zsidó hitközség a múlt évi óriási tűzvészkor 7.822
.forint 50 dénár kárt szenvedett, a m. kir. kamara támogatását kéri, hogya

királynőtől egyévi türelmi adó elengedését vinnék keresztül.

Excelsum camerale consilium reg ium Hungarico-aulicum!
Domini domini gratiosissimi, colendissimi!

Judaei in oppido Keresztur comitatui huic nostro ingremiato com-
morantes anno superiore 1762. exorto in eodem oppido nocte intempesta
fatali incendio, ignisque voragine absumptis domibus ac suppellectilibus
et mercibus, uti ex fidedigna relatione accepta damna revidentis, investi-
gantisve processualis supremi judicis nobilium nostri coram nobis facta
constaret, damnum fl. 7.822 den. 50 perpessi sunt. Ut damnificati aliquan-
tulum respirare, ferendisque oneribus publicis aptiores evadere poss int,
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attacti oppidi judaica communitas medio nostri ad gratiosum excelsi ca-
meralis consilii efficax patrocinium confugiendo humillime exorat,
dignetur semet apud suam majestatem sacratissimam pro illa paterne ac
una efficaciter interponere, quatenus altefata sua majestas sacratissima
ex ingenita sibi clementia eidem communitati unius anni taxam toleran-
tialem benigne relaxare dignetur, cujus miserandae sorti nos quoque
compatien do demisse supplicamus, dignetur excelsa camera regia apud
suam majestatem sacratissimam relaxationem praelibatae taxae toleran-
tialis potenti suo patrocinio gratiose effectuare, pro qua gratia et favore
perseveramus. Ex generali congregatione nostra die 31-ma Maii anno
1763. in possessione Nemesker continuative celebrata.

Ejusdem excelsi cameralis consilii regii Hungarico-aulici humillimi
obsequentissimi servi:

universitas comitatus Soproniensis.

Sopron megyei levéltár, 1763. évi kozgyűlési iratok május havi csomójában.
Fogalmazvány több törléssei és betoldással II szövegben papiroson.
Bemásolva ez a felterjesztés megtalálható az 1761-1764. évi közgyűlési jegyző-

könyv 1703-4. oldalain is.

E felirat tisztázata megtalál ható O. L. C. - 29. Lad. B. fasc. 1-6. fo-
lio 52-3. jelzés alatt ezzel a nagy eltéréssel:

... perpessi sunt. Cum proinde tam enormiter damnificatis et prope
ad perarn .exutis et aequitas et publici boni ratio subveniri svadeat hinc
miserandam eorum sortem, exploratae ejusdem excelsi cameralis consilii
aequanimitatí enixe recommendamus et in omni obsequio persevera-
mus ...

294.

1763. június 1.Bécs. Vogl Antal János Gáspár bécsi 'kir. közjegyző Gottlieb
Jakab nagymartoni zsidó kérésére jogai védelmére két bizonylatot átír és

ezekre vonatkozólag tanúvallomásokat is közöl.

In nomine Domini amen.
Im jahr Christi 1763. Römmer zünsszahl XI. zu latein indictio genant.

an einen mittwoch, als den I-ten Juny zu Wienn in Öesterreich, unt er
hersch und regterung des allerdurchlauchtigst, grossmachtigst und
unüberwindlichsten Römischen kayssers Francisci primi in Germanien
und zu Jerusalem königs, herzogen zu Lotharingen und Báar, grossherzo-
gens zu Toscana etc. auf requisition Gottlieb Jacob judens zu Matterstorff
habe ich offentlicher notarius nachmittag zwischen 4 und 5 uhr mich zu
herrn Johann Micháel Mosser burgerlichen leebzeiter und honighandlern
alhier in sein in dem sogenant Ruckhensadlischen hauss in ersten stokh
besizende wohnzimmer sowohl, als auch zu herrn Paul Schöffmann
gleíchfahls burgerlichen leebzelter und hönighandlern in seine beym
Greiffen in der Carthnerstrassen zu ebener erde innhabende wohnung
verfüeget und beeden ihre hiernoch von worth zu worth folgende attesta-
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ta de dato l3-ten Aprilis 1763. und respective l4-ten July 1758. zur recog-
noscirung vorgezeiget, auch selbe befraget, ab sie wohlgedachte beede
attestata ausgestellet und eígennhandig unterschrieben haben, auch selbe
durchaus die grundliche wahrheit in sich enthalten? Tenor primi attestati
de data 13-ten Aprilis 1763.

Ich endes unterschriebener attestiré hierrnit die wahrheit zu steüer.
wie dass ich unterschriebener von Gottlieb Jacob dass seinige hönig in
Oedenburg ligendt insgesamt belauff 500 cent en in jahr 1758. den Oeden-
burgischen Maymarklit erkauffen wolle, so mir der Gottlieb damahl den
centen per fl. 20 geschatzt, ich abel' von ihme Gottlieb solches ingesamt
á 13 fl. so gleich begehrt und weillen ich vermög gewis(s)en verba th von
ihme nicht behandlen habe können, als habe sogleich in Wienn von mei-
nen mitmeister alhier á fl. 15 erkaüffen müessen, beszeine hiermit.
Wienn, den 13-ten April 1763.

L. S. Johann Micháel Mosser, burgerlioher leebzelter und hönig-
handler alda.

Tenor secundi attestati de data 14-ten July 1758.
Hiemit bekanne ich unterschriebener, wie das ich erkaufft habe von

juden Gottlieb Jacob zerka 300 cent en hönig, als nemblich 70 cent en fain-
und 230 rauches hönig, den centen in Öedenburg abgeholter per zwölff
gulden. Mátterstorff, den 14-ten July 1758.

Paul Schöffmann.
Nach also vorgezeigt beeder seithigen attestatis haben mir beede,

undzwar der herr Mosser geantworttet:
Responsum : es seye dise sein würklich ausgesteltes attestatum und

habe selbes eigenhiindig unterschrieben und geferttiget, seye auch
durchaus die gründlíche wahrheit, weiters beyfüegend, dass andere ge-
dachtes hönig den centen per 15 fl. von ihme meinen requirenten erkau-
fen wolle, ja seine leibliche f'rau mutter aus besonderen gefahlen den cen-
ten á 15 fl. hinnach alhier in Wienn habe bezahlen müessen, weillen auf
des requirenten hönig schon dass verboth ware.

Herr Schöffmann erwiderete mir:
Responsum: gedachtes attestatum habe er ebenmássig selbst ausge-

stellet, habe auch sein vollkommene richtigkeit und seye sowohl die gott-
gefallige wahrheit, als seine eigene handunterschrifft.

Welch alles ich sohin tragenden ambts weegen getreülich ad notam
genohmen, meinen gewöhnlichen notariats-protocholl inseriret und zu
wahrer und offentlicher beglaubigung alles dessen dem gedachten Gott-
lieb Jacob gegenwiirttiges instrument unter meiner gewöhnlichen nota-
riats ferttigung extradiret. Actum anno, loco, die, mense ac hara, ut supra.

Antonius Joannes Casparus Vogl manu propria, authoritate aposto-
lica coesareo-regia notarius publicus juratus, agens et judiciorum advo-
catus in fidem praemissorum requisitus.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Bernstatner családnév alatt Iasc. 1:>-
nr. 1.

lvrétű papiros, melynek vízjegye. korona alatt az egyik sorban: B HAZ, mig
a másik sorban: V et V C betűkkel, az aláírás mellett rézmetszetbe vésett közjegy-
zői jeggye!.
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295.

1763. június 27. A soproni tanács értesíteni fogja gróf Grassalkovich Antal
kamaraelnököt, aki Simon Lázár zsidó és Barth József közti per mielőbbi
befejezését kívánja, hogy a pereskedő felek ügyvédei miatt nem lehetett

idáig ítéletet hozni.

1763. jún. 20-án megtartott tanácsülési jegyzőkönyvből :
Perlectae quoque sunt excellentissimi domini comitis Antonii Gras-

salkovics camerae regiae Hungarico-aulicae praesidis de dato 9-na Junii
emanatae literae, mediantibus quibus causae per judaeum Lazarum Si-
mon contra Josephum Parth motae accelerationem magistratui com-
mendat.

Super quibus rescribendum determinatum est: facto parti um lite
agentium procuratorum hoc hincinde excurrentis, altero vero morbo cor-
repto conflictante, non vero magistratuali praeattactam causam hucdum
finaliter decidi et terminari non potuisse.

Soproni városi levéltár, 1763. évi ProthocolJum Sénatorium Latinum 79.

296.

1763. június 27. A soproni tanács arm való tekintettel, hogy Mária Terézia
királynő Simon Lázár zsidónak Barth József ellen indított pere befejezé-
sét siirqeii, elhatározza, hogya kir. kancelláriának jelenteni fogják, hogy

eper elhúzódásának elsősorban az ügyvédek az okai.

1763. június 27-én meg tartott tan ácsülési jegyzőkönyvből:
Dein perleetum et acceptatum est benignum suae majestatis sacratis-

simae sub dato 18-vae decurrentis hujusce mensis ad instantiam Lazari
Simonis haebrei emanatum promotorium mandatum. ut causa ejus contra
Josephum Parth concivem hujatem anno 1760. mota et in merito judicio
jam submissa proximus assumatur et decidatur.

Conclusum est, ut excelsae cancellariae regiae rescribatur et reprae-
sentetur praeattactam causam ex eo, quod procuratores pro et contra alle-
gantes mox unus sub ipsis juris terminis per notabile tempus, alter vero
diuturniore morbo impeditus vel hoc enim restituto itidem sub decursu
terminorum juris ad diversos comitatus excurrerit et causas ibid em pro-
moverit, eo etiam accedente, quod in causam attractus ad quorundam offi-
eialium extra regnum constitutorum officialium testirnonia pro sui def'en-
sa necessaria provocaverit, eademque in praesens etiam obtinere nequi-
verit, adeoque pro iisdem conquirendis. legalem terminum sibi indulgeri
petierit, hucdum in judiclariam revisionem assumi et decidi nequaquam
potuisse. Commissum et determinatum etiam est, ut idem excellentissimo
domino camerae praesidi causae attactae acceleratíonem commendanti
mutatis mutandis rescribatur.

Soproni városi levéltár, 1763. évi Prothecollum Senaterium Latinum 81--2.
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297.

1763. július 1. Sopron. A soproni tanács jelenti a m. kir. kancelláriának,
hogy Simon Lázár zsidó és Barth József soproni polgár között folyó per
azért húzódik el, mert az egyik ügyvéd sokszor távol van, a másik ügyvéd
pedig sokat betegeskedik, azonkívül az alperes olyan tisztek vallomására
hivatkozik, akik az országon kívül tartózkodnak és ezért nehéz tőlük be-

szerezni a bizonyságukat.

Excelsa cancellaria regia Hungaríco-aulica!
Domini domini et patroni gratiosissimi!

Homagiali devotione percepto benignissimo suae sacratíssimae eae-
sareo-regiae et apostolieae majestatis de dato 18. recenter evoluti mensis
Junii erga Lazari Simonis haebrei in eo depromptam querelam, quasi vero
ob conniventiam nostram in causa sua contra Josephum Parth concivem
hujatem intuitu 6000 florenerum summae, quam mododicto debitori ad
rationem statuendorum equorum pro militibus Hungaricis aptorum nu-
meravit, coram nobis mota, proque ferendo finali judicio praetensive sub-
missa justitiae administrationem consequi haud possit, emanato promo-
torio mandato hum illime respondemus, quod estoquidem quaerulantis
haebrei causam quo celerius pro jurata obligatione mariereque judiciali
nostro legibus item et justitiae conformiter ex merito nos decisuros spe-
rassemus, idque unice in votis habuissemus, evenisse nihilominus, quod
procuratoribus in praedicta causa pro et contra allegantibus mox una per
notabile tempus sub ipsis juris terminis continuo abhinc absente, altero
vero vel diuturniori morbo domi detento vel hoc resanato similiter ad ter-
minos judiciarios et diversos comitatus excurrente, causasque promo-
vente non tam facto, quam ipsorummet procuratorum propria etiam culpa
eadem causa in tam longum protelata, inque praesens ex merito indecisa
haereat. Cui accederet et hoc, quod pars in causam attracta in ordine ad
ultimam eidem deliberative impositam probam, sine qua finale et decisi-
vum judicium ferri haud potest, ad nonnullos inclytorum regiminum extra
regnum Hungariae illocatorum officiales provocando sese eanden probam
ex distantiae ratione minime prae stare posse obverterit, proque conqui-
rendis ab iisdem officialibus ad eandem probam necessariis, defensaeque
juriurn suorum, sicut multum sperat, deservituris testimoniis terminum
legi conformem sibi indulgeri petierit, huncque eidem ex justi et aequi ra-
tione, ne vel juribus suis frustretur aut quoquo modo in iis praecipitetur,
ea tamen severa sub conditione et lege, ut in finale experiri velit judicium,
illico post juristitium messis sibi incumbentia agat, concedendum esse du-
xerimus, nulli dubitantes, quin idem in causam attractus strictissimae
obligationi sit satisfacturus, ipse vero quaerulans haebreus justitiae admi-
nistrationem in effectu quo otius cosecuturus, Nos in reliquo altis patro-
ciniis profundissima devotione substernentes manemus ejusdem excelsae
cancellariae regiae Hungarico-aulicae humillimi servi:

Sopronii, 1. Julii 1763.
N. N. consuI, judex et senatus liberae ac regiae

civitatis Soproniensis.
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Soproni városi levéltár, 1763. évi Prothocollum conceptuum 191-2.
Simon Lázár zsidó érdekében 1763. jún. 9-én gróf Grassalkovich Antal, il pú-

zsonyí m. kir. kamarai elnök is írt a soproni tanácsnak, kinek júl. 1-i kelettel a sop-
roni tanács a fentivel csaknem szószerint azonos levélben válaszolt. (Uo. 192-3.).

Ezt a két felterjesztést említi a soproni tanács júl. l-én megtartott tanácsülése
(1763. évi Proth. Sen. Lat. 83.).

298.

1763. július 19. Schlesinger Márk zsidó néhai Zuberka Katalin soproni
polgárnőnek és szűcsnek 124 forinttal adósa maradt katonai köpönyegek

béléseiért.

Anno 1763. den 19. July ist .... wegen verlassenschaft weyland frau
Catharina verwittibten Zuberkain gewesten burgerlichen kirschnern all-
hier gerichtliche abmittlung folgender gestalt geschehen:

Schulden in das guth:

Marx Schlesinger jud ist schuldig wegen gefütterten montour pel-
tzen 124 fl.

Sopron városi levéltár, Prothocollum judiciarium 1763-1764. - 5., 7.

299.

1763. július 30. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács figyelmezteti Sopron
megye közönségét, hogy két mármarosi zsidó, akik Szomolnokon rezet
kívántak venni, 10 tekercs hamis souverein dour aranyat hoztak forga-
lomba, amelyek, hogy mennyiben térnek el az igazaktól, ennek részletes
leírását adják, azonkívül csupán 2 forint 44 krajcárt érnek. Sürgősen tájé-

koztassák erről a lakosságot és amegye területén fekvő városokat is.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Szomolnokiense inspectoratus officium sua via demisse repraesenta-
vit suae majestati caesareo-regiae, quod ped duos fine coemendi cupri e
comitatu Maramarossiensi eorsum adventantes judaeos decem frusta
Ialsae monetae souverein dour cum inscriptione anni 1759. alla ta et ero-
gata fuerint, quae falsae monetae species vera non modo crassior, verum
etiam pars ejusdem interior argentea, in exteriori parte auro solum ob-
ducta esset atque a veris souvereins dor sequentibus signis apparenter
distincta, quod in falsis his effigies suae majestatis sacratissimae multo
elevatior ac in veris cernaturin inscriptione circa effigiem ad voces Imp.
G. Hun. Boh. R. nullibi punctum positum observetur. Loco literae G. apud
D. G. litera C. conspiciatur, in altera vero parte vox Brab. false separata et
punctum, quod in voce Brab posteriori literae b postponi debuisset, cum
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Ly Bra. b. praepositum habeatur. Ulterius demum falsitas monetae hujus
ex ipso tinnitu, utpote qui non tam clari soni ac in veris esset, dignoscibi-
lis foret, quod item ex suscepta Szomolnokini falsae hujus monetae probal
et valvatione evenerit, simile falsae monetae frustum octo granorum
defectum habere et in intrinseco valore absque aggio non plus, quam 2 fl.
44 cr. valere.

Proinde praetitulatis dominationibus vestris dc benigno jussu regio
hisce intimat consilium hoc locumtenentiale regium. quatenus eousque
etiam donec ulteriori, quae proximius subsequetur, valvatione per supre-
mum Viennense monetarum officium regium suscepta, figura falsae
hujus monetae cupro incidi, Iiteraeque patentales parari valeant. pro om-
nium in tempore habenda noticia et diredione de praemissa falsa moneta
requisitam actutum et non expectata generali aut parti culari congrega-
tione in gremio sui publicaticnem facere ac interea, doncc in hoc merito
etiam ad liberas et regias civitates intimata expedientur, medio vicecomi-
tis sui dispositionem hane civitatíbus sibi ingremiatis notam reddere no-
verint. Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die trigesima
Julii anno millesimo septingentesimo sexagesimo tercio.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi :
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Franciscus Hatos manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dorninis N. N. supreme et vicecomibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baron um, magna tum et nobilium comitatus Sopronien-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1763. évi közgyűlési iratok augusztus havi csornójában.
Ivrétű papiros. melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpajzs, a má-

sik oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir.
titkos pecsét helyével, ahol ez a fel jegyzés található: ex consilio regio locumtenen-
tiali Hungarica, míg kívül a jobb alsó sarokban: comitatui Sopl'oniensi megjegy-
zés van.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1763. aug. 29-érJ Nemeskérerr meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és azt bcmásoltatván a közgyűlési jegyzőkönyvébe
ezt a határozatot hozta:

.... quod per currentales publicatum est. (1761-1761. évi közgyűlési
jegyzőkönyv 1757-9.)

Megkapta ezt a rendeletet a soproni tanács is, amely aug, 11-ún megtartott tanács-
ülésében vette azt tudomásul és ezt a határozatot hozta:

Quod ipsum non solum officiis perceptoratus cassae contributionalis,
quam et reliquis civitatis istius perceptoribus significandum, sed et pro
omnium publica notitia valvis germanico idiomate affigendum esse deter-
minatum est (1763. évi Proth. Sen. Lat. 97-8.).
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300.

1763. augusztus 1. előtt. A sop1'Onkeresztúri zsidó hitközség a m. kir. ka-
marától a türelmi adó mérséklését kéri, mert azt megfizetni nem tudják.

Hochlöbliche kayserlich königliche Hungarische hofcamer!
Gnadigst hochgebieten te herren herren !

W.ür haben in aller submission öfters unsern nothfal klaglich ange-
bracht und nicht nur die unertragliche execution zu vermeyden, dan auch
uns eine gnad zuzutheilen. Dessen dannoch ohngeachtet ist uns die execu-
tion eingeleget worden und dahero uns gezwungen befunden 300 fl. schul-
den zu machen und die tolleranz tax abführen zu können. Anjezo abel' da
mir arme abrandter in grossen schulden steken, auch aus der stand seyn
die noch rukstandige 300 fl. tolleranz zu erlegen.

Bitten also allerunterthanigst eine hochlöbliche kayserlich könig-
liche Hungarische hofcamer geruhe uns an der tolleranz tax eine relaxa-
tion gnadígst angedeüen zu lassen, fül' welche hoche gnad ersterben.

Einer hochlöblicher kayserlich königlicher Hungarischer hofcamer
unterthanigste:

Creüzer juden gcmeinde.

Kívül: An eine hochlöbliche kayserlich königliche Hungarische hof-
camer, gnadigst hochgebietente herren herren unterthanigstes bitten in-
bemelt Creüzer juden gemeinde pro ein gnadigen tolleranz tax relaxi-
rung.

O. L. C. - 29. Lad. B. fase. 1-6. folio 58-9.
Ivrétű papi ros, malynek vízjegye az egyik oldalon: címerpaizs. míg a másik

oldalon: F. A. K. betűkkel, előlapon ezzel a feljegyzéssel: praesentata 1. Augusti
1763.

301.

1763. augusztus 16. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács megparan-
csolja Sopron megye közönségének, hogy mivel Neumann Károly Frigyes
Sándor keresztény hitre áttért zsidó az ország területéről száműzve van,
amennyiben a közölt személyleírás alapján mégis elfognák, ezt azonnal
jelentsék, hogy intézkedni lehessen Temesoárra történő eltoloncolásáról.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Ex quo sua majestaes sacratissima clementer decrevisset, ut quidam
per sacrum baptismum renatus judaeus Carolus Fridericus Alexander
Naimon cognominatus, velut homo ex projectis suis periculosus ex omni-
bus caesareo-regiis ditionibus, uti ex Hungaria et Transylvania penitus
amandetur et eliminetur ac ita quidem, ut si is alicubi in ditionibus cae-
sareo-regiis deprehensus fuerit, statim comprehendatur et Temesvári-
num deducatur.
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Hinc praetitulatis dominationibus vestris penes personae ejusdem
hominis descriptionis acclusionem hisce de benigno jussu regio intimat
consilium hoc locumtenentiale regium, quatenus ad effectum benignae
hujus resolutionis caesareo-regiae circa praefati judaei comprehensionem
in gremio sui necessaria disponant eaedem praetitulatae dominationes
vestrae. Pro casu ac idem in gremio comitatus istius interciperetur, consi.•
lium hoc informaturae fine illo, ut abhinc intuitu ejusdem Temesvarinum
promovendi apud obvios comitatus opportuna ordinari valeant, interea
vero idem sub secura custodia detineatur.

Datum ex consilio regio locumtenentiali Hungarico Posonii, die decima
sexta mensis Augusti, anno domini millesimo septingentesimo sexage-
simo tercio celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi :
comes Paulus Balassa manu propria.
Joannes Hlavách manu propria.

Kívűl: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomiti-
bus, judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domi-
norum praelatorum, baronum, magnatum ac nobilium comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1763. évi közgyűlési iratok augusztus havi csomó-
[ában,

Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs. a má-
sik oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir.
titkos pecsét helyével, ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locumtenen-
Hali Hungarico, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül
a jobb alsó sarokban: comitatui Sopl'oniensi megjegyzések olvashatók.

A csatolt személyleírás így szól:
Descriptio judaei Caroli Friderici Naümann, qui est parvae, maci-

lentae staturae, pallidae et oblongae faciei, parvorum oculorum, super-
ciliorum subrufforum, oblongi cuspidati nasi. Gestat album capillamen-
tum, 60 circiter annos natus.

Bemásolva ez a körözés megtalálható még az 1761-1764. évi közgyűlési jegy-
zőkönyv 1792-4. oldalain is.

Sopron megye közőnsége 1763. aug. 29-én Nemeskéren megtartott közgyűlé-
seben foglalkozott ezzel az üggyel, ahol ezt a határozatot hozta:

... quod per currentales publicabitur et re ad casum deveniente ob-
servabitur.

A soproni tanács szept. ő-én megtartott tanácsülésében foglalkozott ezzel <l
rendelettel és ezt a határozatot hozta:

Conclusum est, ut praeinsinuati intimati tenor unacum descriptione
praeattacti ex regnis suae majestatis sacratissimae haereditariis eliminati
hominis proxime convocandae communitati communicetur. (1763. évi
Proth. Sen. Lat. 110.).
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302.

1763. augusztus 18. Pozsony. A m. kir. helytartótanács a mármarosi zsidók
által forgalomba hozott hamis souverein dour aranyakról további tájékoz-

tatást ád Sopron megye közönségének.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi !

Caeterum ex priori aeque ex benigno jussu regio die 30-a ultimo
exacti mens is Julii abhinc expedito intimato jam perceperunt praetitula-
tae dominationes vestrae qualisnam falsa moneta souverain dor dicta Szo-
molnokini per quosdam judaeos e comitatu Maramarossiensi fine coe-
mendi cupri eorsum advenientes cum inscriptione anni 1759. allata et ero-
gata fuerint.

Quia vero medio tempore camera regia Hungarico-aulica aliud de
eodem 1759. anno praettactae monetae souverain dor falsum frustum in
valore intrinseco 2 florenos 40 cruciferos 3 3/4 denarios constituens suae
majestati sacratissimae submisisset, a veris nihilominus in eo distinctum,
quod pars illa cum effigie respectu alterius cum insignibus aequalis, non
autem quod in veris observaretur, inversa conspiciatur.

Hinc id ipsum interea etiam donec eatenus quoque necessariae paten-
tales parari potuerint, iisdem praetitulatis dominationibus vestris ita cle-
menter jubente caesareo-regia et apostolica maj estate praesentibus pro
notitia et directione, instituendaque eatenus indilata in gremio sui requi-
sita publicatione intimari. Datum ex consilio regio locumtenentiali Po-
sonii, die decima octava Augusti, anno millesimo septingentesimo sexa-
gesimo tertio celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi :
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Franciscus Hatos manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sopronien-
sis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1763. évi közgyűlési iratok december havi csomójában.
Ivrétü papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpajzs, a má-

sik oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir.
titkos pecsét helyével, ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio regio locumtenen-
tiali Hungarico, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül
pedig a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzések olvashatók.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1763. dec. l6-án meg tartott köz-
gyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatván a közgyűlésí jegyzőkönyvébe ezt a
határozatot hozta:

... quod per currentales publicabitur et observabitur. (1761-1764.
évi közgyűlési jegyzőkönyv 1870-2.)
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303.

1763. szeptember 1. Lázár Simon zsidó Parth József soproni polgár elleni
perében Laitner Gottliebet és Neuhouí. Károlyt nevezi meg ügyvédjéül.

Den 1-ten Septembris 1763. constituiret herr Lazar Simon herrn
Gottlieb Laitner und herrn Carl Neuhold zu seinen gevollmachtigten in
causa sua wider herrn Joseph Parth usque ad revocationem.

Sopron városi levéltár, 1763-4. évi Gerichts diarium 29.

304.

1763. szeptember 12. A soproni tanács, mint elsőfokú hatóság, Simon Lá-
zár zsidó és Parth József soproni sörfőző között folyó perben a 6.000 fo-
rintból, amit Parth kapott kézhez, 4.987 forintot jogosan felhasználtnak
mond ki, de 1.012 forintot és az ezután felszámítható kamatokat, összesen
tehát 1.458 forintot a zsidónak vissza kell fizetnie. Parth ez ítélet ellen a

tárnokszékhez fellebbez.

Anno 1763. die 12. Septembris deliberatum est ....
Hinc a praespecificatis parti I. numeratis 6.000 florenis primum qui-

dem pro acceptatis juxta productas sub G. et H. ac tum deliberative pro
sufficientibus agnitas, quam et per partem A. allegative pro tali bus re-
cognitas assentationis listas equis 24 pretio frustatim 44 florenis pactato
et insimul constituente 1056 fl.

Intertentione item 74 equorum teste praeattacto bellici commissarii á
Stöhr sub A. ad processum exhibito testimonio die 3-tia Januarii anni
1758-vi in hujatibus cassarmis habitorum per spatium bis 24 horarum
vigore contractus nro 2-do signati parti 1. incumbente, dein vero propter
eorund em equorum facto cujuscunque demum non interventam assenta-
tionem eandem partem A. feriente, adeoque a 5. Januarii usque 5-tam'
Februarii anni 1758-vi, adeoque per 32 dies pro singulo equo á 25 denariís'
computata 592 fl.

Mercede 11 servorum curam equorum 74 habentium per 32 dies á 25
denariis 88 fl.

Intertentione 12 teste producto litera H. notato 2-da Aprilis 1758-vi
assentatorum a 6-ta Februarii usque praeattactam 2-dam Aprilis dietim
reque pro singulo frusto a 25 denariis computata, adeoque pro 56 diebus
168 fl.

Pro duobus servis ad hos 12 equos necessariis singulo dietim a 25 de-
nariis, adeoque pro totidem 56 diebus 28 fl.

Pro intertentione 7 juxta idem productum sub H. 4-ta Aprilis assen-
tatorum equorum dietim pro singulo a 25 denariis computata, adeoque
pro 58 diebus 101 fl. 50 den.
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Et pro his equis necessarii unius servi 58 dierum competentia dietim
a 25 den. 14 fl. 50 den.

Juxta quietantiam sub D. ad processum exhibitam per partem judaeo
A. solutis 1325 fl.

Et denique teste alterius ordinis in processu sub litera E. producta
quietantia repetito judaeo A. restitutis 1614 fl. 30 den.

Adeo insimul 4987 fl. 30 den.
Per partem 1. judaeo A. praevia modalitate respective renumeratis,

respective vero pro intertentione equorum conversis ac denique pro as-
sentatis et acceptatis 24 equis competentibus et harum serie repetitae
parti 1. adjudicatis a praespecificatis 6.000 florenis defa1catis eandem
partem 1. in residua 1012 fl. 70 den.

Summa capitali, interusurio item a capitali 2627 fl. usque 3°·HamAp-
rilis 1758. restante. a 5-ta Aprilis 1758., die videlicet ultimae assentationis
usque 17-mam Junii 1759. pro una anno, duobus et una ter tíalitate men-
sis á 6 per centum computato in 188 fl. 26 den.

Et deruque a praespecificata 1012 fl. 70 den. summa capitali juxta,
praedeductum calculum usque 17-mam Junii 1759. restante. adeoque ab
eadem 17-ma Junii 1759. usque 12-a Septembris anni currentis 1763. pro
4 annis et dubous et quinque sextalttatibus monsis computato in 257 fl.
381/3 den.

Insimul vero salvo errore calculi in 1458 fl. 34 Ih den. convinci et
aggravari, convictamque et aggravatum pronunciari, intuitu 150 Il., quos
pars 1. in producto lit. B. notato partis A. affini administrationern equo-
rum parti 1. a judaeo A. procuranti titulo discretionis solvisse prae ten-
deret, hic locum habere et partern A. ferire nequeuntium ad praeattactum
partis A. affinem, si et in quantum semet eodem quidpiam obtenturum
speraret, regressu in salvo perrnanente.

Sopron városi levéltár, Causae civiles fasc. 34. nr, 525. - fl5-7. oldalszámok
alatt.

Az alperes ezt a soproni tanács által hozott bírói ítéletet megfellebbezte a tárnok-
székhez, amely 1766. márc. 12-én Pozsonyban hozta meg az ítéletét. Ez annyira ked-
vező volt az alperes részére, hogy nemcsak változtatás nélkül elfogadta Parth József-
nek 142. sorszám alatt leközölt elszámolását, aki 6000 forint előleget meghaladóan még
322 forint 18 krajcárt követelt Simon Lázár zsidótól, hanem ezenfelül a zsidót még
146forint perköltség megfízetésében is elmarasztalta. (Uo. 106-110. oldalszámok alatt.)

305.

1763. szeptember 26. Bécs. Hermann haditanácsi ügynök bizonyítja, hogy
Lázár Simon zsidó kijelentése szerint a 4.000 ló leszállításából még
hiányzó 416 lovat pótolni nem képes, éppen ez okból őt terhelii 12.000 fo-

rint adósság miait.

Ich endes gefertigter bekenne hiemit der wahrheit zur steuer, dass
nachdeme respectu deren untern ersten Novembris 1757. von einen hoch-
löblichen kayserlich-königlichen directorio in publicis et cameralibus mit
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dem auch kayserlich-königlichen rimonta pferd-oberlieferanten herrn
Lazar Simon zu stellen contrahirten 4.000 stuckh husaren pferde sich
nach der hand geaüsseret, dass wegen 416 derley pferden die behőrige
assentlisten abgangig, gedachter lieferant auch aus denen mehrfaltig an-
gezeigten umstanden diese weiters nachzutragen ausser stand ware, nicht
nur die hierwegen ihme angerechnete schuld per 10 187 fl. 6 cr., sondem:
auch wegen diesen nicht in tempore gelieferten 4.000 stuckh rimonten
annoch 1.812 fl. 54 cr., zusammen also 12.000 fl. sicherstellend und ich
mich pro superabundanti, als caventen mitfertigen müssen. Ein solches
habe mitt1s meiner eigenhiindigen nahmens unterschrifft und pettschaf'ts
fertigung bekriiftigen wollen. Wienn, den 26-en Septembris 1763.

Johann ... von Hermann manu propria,
hofkriegsrath agent.

Sopron városi levéltár, Causae civIles tasc. 34. nl'. 525. 195. jelzésű oldalszám
alatt.

Ivrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-
lon virágcsokor-féleség, alatta 1. C. P. betűkkel, az aláírás mellett vörös viaszba nyo-
mott ovális alakú címeres gyűrűspecséttel.

306.

1763. október 2. előtt. Az oroszvári zsidó hitközség azt kéri a m. ki». hely-
tart6tanácst6l, hogy anagy tűzvész okozta káruk miatt néhány évre men-

tesiiljenek a türelmi adó megfizetése alól.

Excelsum consilium locumtenentia1e regium !
Domini domini benignissimi gratiosissimi!

Vix Deo auxiliante vires nostras, quas ignis ante quinquennium die
20-a Augusti Ooroszvarini exortus nimium quantum attenuaverat, ali-
quantulum recollegimus, dum infaustum incendium die 21-a Julii circa
prim am noctis vigili am in oppido Oroszvár exortum nos quoque miseros
ex quotidiano quaestu viventes adeo oppressit, ut flammis intern am etiam
domiciliorum nostrorum et fornicum mercantilium corripientibus tota
quanta substantia nostra, quae ob ignis vehementiam et adjutorii defec-
tum nullo modo salvari poterat, combusta et in nihilum red acta. Afflictus.
status noster autem eo miseriarum deductus sit, ut praeter exiguum vesti-
tum, quem e somno evigilantes in summa terrore corporibus nostris inje-
cimus, nihil nobis remanserit, nobisque dura necessitas imposita sit quotí-
dianum victum nostrum ex aliorum benevolentia et commiseratione ob-
tinendi.

In his proinde extremis nostris miseriis ad excelsi consilii regii 10-
cumtenentialis benignitatem supplices recurrimus et profundissima cum
submissione per Deum omnipotentem gratiosum ejusdem patrocinium
exoramus in eo, ut cum his binis jam vicibus nos opprimentibus exitíali-
bus flammis ad infimum paupertatis statum detrusi nec quaestui priori
continuando pares nec vitae mediis prospiciendi, multo minus vero huc-
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dum praestitis publicis oneribus ulterius quoque supportandis sufficien-
tes simus, rem nostram sibi benigno cordi summere, eoque inviare dígne-
tur, ut ex clementia suae majestatis caesareae regiae taxae tollerantialis
solutio, quae nos in florenis ducentis triginta octo cruciferis quadraginta
quinque annuatim tangebat, per aliquot annos, donec ex benedictione
divina amissas vires reassummere poterimus, benigne relaxetur. Pro qua
benignitat et gratia supplices emorimur.

Excelsi consilii locumtenentialis reg ii subjectissimi et índigníssimí
servi:

communitas judaica Oroszvariensis.

Kívül: Ad excels um consilium locumtenentiale reg ium etc., dominos
dominos benignissimos gratiosissimos supplex instantia introsertae
com(m)uni ta tis judaicae Oroszváriensis.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 54-5.
lvrétű papíros, melynek vízjegye az egyik oldalon városi címer, a másik olda-

lon: IGLAV feUrással, előlapon ezzel a megjegyzéssel: praesentata 2. Oc.tobris 1763.,
3-a ejusdem relata.

307.

1763. októbe1'19, Oroszvár.Nagyabonyi Csiba János mosonmegyei alispán
bizonyítja, hogy folyó évi júl. 22-i tűzvész az oroszvári zsidó hitközség
minden értékét annyira elhamvasztotta, hogy néhány éven át képtelenek

a türelmi adó megfizetésére.

Infrascriptus tenore praesentium fateor et recognosco, quod postea-
quam oppidum Oroszvár inclyto comitatui Mossoniensi adjacens die 22-da
Julii anni currentis nocturno quidem tempore ignis voragine totaliter
ferme consumptum fuisset, hujusce fatalitatis occasione omnis judaica
comunitas hic loci degens universis domesticis suppellextilibus suis ac
rebus etiam mercantilibus, ne unica quidem familia excepta, totaliter
adeo incinerata exstiterit, ut praeter vitam iisdem penitus nihil super-
manserít, unde etiam coguntur nunc quoque apud alias hincinde degentes
judaicas communitates ostiatim, respective vitae media sibi quaereri.
Taliter itaque iisdem tam extreme realiter damnificatis merito tantisper
a quibusvis solutionibus privatis et publicis inmunitandi essent, nam intra
defluxum trium aut quatvor anno rum semet ad statum priorem vix aut
plane non reponere valebunt, sed ne que ob hunc eorum statum calamito-
sum, omnibusque mediis destitutam communitatem his in circumstantiis
cum taxa tolerantiali ex 238 florenis 45 (denariis) consistente etiam cum
qualicunque executione praemendam ultra progradi posse, nisi obtenta
quapiam ex clemen ti a caesarea regia aliquot annorum relaxata. Tali ete-
nim adjuvamine subsecuto fors rursum sub tempore immunitatis vires
suas haecce comunit as restauratura esset, ut ita hujusce taxae tolle ran-
tialis debi tam solutionem juxta ipsorum consuetudinem continuare pos-
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set. Caeterum super praemissorum realitate hasce eidem judaicae com-
communitati extradedi ex officio Iíteras testimoniales manu propria sub-
scripta et sigillo meo usuali roboratas. Oroszvarini, die 19-a mensis Octo-
bris anno domini 1763.

Joannes Csiba de Nagyabony, sacratissimae caesarae
regiae apostolieae majestatis consiliarius et inclyti co-
mitatus Mossoniensis vicecomes.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 56-7.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye: címerpaizsos koronás kétfejű sas, az aláírás

alatt vörös 'viaszba nyomott ovális alakú gyűrűs címer pecséttel, míg az előlapon ezzel
a feljegyzéssel: praesentata 24. Octobris 1763., 27-a eju.sdem relata.

308.

1763. november 10. Alsó-Ausztria területéről Magyarországba kitoloncol-
tak között volt Blau Wolf pozsonyi zsidó is, aki hamis játékos.

Specification

deren unt ern l0-ten Novembris 1763. zufolge von hochlöblichen kayser-
lich- königlichen Nieder-Österreíchíschen regierung ergangenen hohen
verordnung von hierauss mit dem herbst haubtschub in das königreich
Hungarn etc. abgeschobenen schubmassigen personen, wie folgt:

Blau Wolff, 26 jahr alt, von Prespurg gebührtig, ein jud, leedig wegen
falschen spiellen.

Sopron megyei levéltár, 1764. évi közgyűlési iratok január havi részleges köz-
gyűlési iratai között.

309.

1763. november 14. Kapuvár. Ifj. Felsőbüki Nagy Pál sopronme-gyei fő-
szolga bíró Sámuel Jakab zsidó ellenében gróf Karaffa Károly nejét, De
Grünne Mária Terézia grójnőt 200 forint tartozása, az elmaradt kamatok

és 40 forint perköltség megfizetésére ítéli el.

Anno 1763. die vero 14-ta mensis Novembris in oppido Kapuvár in-
clyto comitatui Soproniensi adjacenti habito coram perillustri ac genere-
sis dominis juniore Paulo Nagy de Feölsöbük inclyticomitatus Sopronieri-
sis supremo judice nobili um, necnon Antonio Bene et Ladislao Balogh
juratis assessoribus antelati comitatus levata est causa judaei Jacobi Sa-
muel, velut actionetenus uberius declaratae partis, ut Aócontra et adver-
sus íllustríssimam dominam comitissam Mariam Theresiam De Grünne,
illustrissimi domini comitis Caroli Karapha charissimam consortem, ve-
lut I,
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A felperest Lukinich György ügyvéd, míg az alperest Tieftrunk Zsigmond ügy-
véd képviselte, ki az adósságot elismerte és csupán azt kérte, hogy a lefizetésre dec.
Iü-íg adassék idő.

Deliberatum est.

Debito actionali per partem 1. coram figura juris allegative recognito,
adeoque expositione actionis clare conprobata existente eandem illustrís-
simam comitissam 1. in conformitate etiam legum actionalium tam in
summa capitali ducentorum florenorum, quam vero restantisinterusurii
et expensarum sub litera E. productarum judieialiter tamen ad florenos
40 limitatarum refusione judieialiter convinci et aggravari, exequendo-
rumque executionem in conformitate pro parte A. in allegatae declara-
tionis et per partem 1. non difficultatae decerni.

Junior Paulus Nagy de Bük inclyti comitatus Soproniensis supremus
judex nobilium manu propria.

Ladislaus Balogh ejusdem inclyti comitatus Soproniensis adjunctus
juratus assessor manu propria.

Sopron megyeí levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr. 10.
jelzésű iratcsomóban.

310.

1763. november 21. Gersil Dávid nagymartoni zsidó a soproni városi bírói
széktől engedélyt nyer egy vásári árusbódé felállítására.

Den 21. dito (Novembris 1763.) ist dem Gerstl David juden von Mat-
terstorr ein platz zu aufricthung einer markht hütten gerichtlich verwil-
liget worden.

Sopron városi levéltár, 1763-4. évi Gerichts diarium 41.

311.

1763. december 8. Veitl Márkus nagymartoni zsidó a soproni városi bírói
szék előtt azt a 15 forintot, amivel Linzer Mátyás soproni polgárnak tarto-

zott idei bor árában, lepecsételten leteszi.

Den 8-ten dito (Decembris 1763.) erlegte der jud Marcus Veitl die
dem Matthias Lintzer vor erkaufften heurigen wein anno ch schuldigen 15
fl. versigelter zu gerichts handen.

Sopron városi levéltár, 1763-4. évi Gerichts diarium 52.
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312.

1763. A nagymartoni, a sopronkeresztúri, alakompaki és a kismartoni zsi-
dó hitközség Sopron városával a szabad kereskedésük megengedése céljá-
ból kötött szerződésük értelmében ebben az évben 100 forintot fizet le.

Empfang von juden contract.
Den í-ten May überbrachte die juden gemeinde von Matterstorff das

halbjahríge contractgeld von 1-ten Novembris 1762. bis ende Aprilis 1763
mit 15 fl. - den.

Von 1-ten May bis lezten Octobris 1763. empfienge ich von derselben
auf das 2-te halbe jahr 15 fl. - den .... 30 fl. - den.

Den 1-ten May bezahlte die juden gemein von Creutz das halbjáhrige
contractgeld wegen derselben in dieser stadt zugelassenen handels von
I-ten Novembris 1762. bis lezten Aprill763. mit 10 fl. - den.

Ferner erhielte ich auf das anderte halbe jahr von 1-ten May bis lez-
ten Octobris 1763. 10 fl. - den .... 20 fl.

Den 1-ten May überbrachte die juden gem ein in Lackenbach das
halbjahrige contractgeld von l-ten Novembris 1762. bis ende April 1763
mit 10 fl. - den.

Mehr dieselbe auf das anderte halbe jahr von I-ten May bis ende Oc-
tobris 1763. 10 fl. - den ... 20 fl. - den.

Latus 70 fl. - den.
Den 1-ten May erlegte die juden gemein von Eisenstadt das halbjah-

rige contractgeld von 1-ten Novembris 1762. bis lezten Apri11763. mit 15
fl. - den.

Abermahl dieselbe auf das anderte halbe jahr von 1-ten May bis ende
Octobris 1763. 15 fl. - den ... 30 fl. - den.

Latus per se.
Summa diesel' rubric 100 fl. - den.

Soproni városi levéltár. 1763.évi Cammer rechnung 101-2.

313.

1764. január 10. Pozsony. A m. kir. helytartótanács felszólítja Sopron me-
gye közönségét, hogy mivel a megyebeli zsidók immár 1490 forint türelmi
adóval vannak hátralékban, ennek behajtásáról gondoskodjanak, a tűz-
vész által kárt szenvedett sopronkeresztúri zsidókról pedig részletes jelen-

tést terjesszenek fel, hogy int~zkedni lehessen.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Quandoquidem judaei in gremio comitatus hujus Sopronienses ma-
nentes ad rationem taxae tolerantialis jam duorum et quod excedit, anno-
rum spatio florenis 1490 den. 75 restantiarii forent, hinc, ne per ulte-
riorem ejusmodi restantiarum accumulationem earum exactio difficilior
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evadat, praetitulatis dominationibus vestris reflexe etiam ad praecedanea
intimata praesentibus porro quoque intimari, quatenus praenotatarum
restantiárum celeriori exactioni et depurationi omnimode intentae esse,
neve hae dehinc etiam accrescant, verum potius memorata tolerantialis
taxa in re et tempore adjustetur, perquam sollicite curare noverint
eaedem praetitulatae dominationes vestrae.

Caeterum erga literas praetitulatarum dominationum vestrarum ju-
daeos in oppido Keresztur manentes atque anno superiore 1762. per exor-
tum in praefato oppido nocte intempesta incendium ad florenos 7.822 den.
50 damnificatos et prope ad peram exustos pro alleviatione commenda-
tium sub 31-a Maii et anni ultimo transactorum ad excels am cameram re-
giam Hungarico-aulicam datas, illinc vero ad consilium hoc locumtenen-
tiale regium transpositas praetitulatis dominationibus vestris hisce rein-
timari, quatenus antequam in ordine ad sublevandos repetitos judaeos hic
loci ulteriora agantur, super eo, an omnes omnino vel saltem aliqui et qui
de nomine et cognomine praefatorum judaeorum, quamve graviter quili-
bet eorum per occasionem illiusmodi incendii damnificati ac utrum domus
et quot ac ipsa etiam illo rum synagoga eotum combusta fuerit? quantum
item singulus damnificatorum hoc modo juadaeorum titulo quottae tole-
rantialis sibi annue adrepartitum habuerit, solvereque consveverit? cele-
riorem investigationem et respective conscriptionem peragandam ordi-
nare, taliterque peractam consilio huic locumtenentiali regio quantocyus
submittere noverint. Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die
decima Januarii anno millesimo septingentesimo sexagesimo quarto cele-
brato.

Praetitulatarum domniationum vestrarum ad officia paratissimi:
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Franciscus Hatos manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis domin is N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobiIium et juratis assessoribus, toti denique universitati domi-
norum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1764. évi közgyűlési iratok április havi csomójában,
lvrétü papiros. melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét nyomával. ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilto regio loc:umtenentiali
Hungarico, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül pedig Ll
jobb als6 sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzések találhatók.

Bemásolva ez a rendelet megtalálható az 1764-1767. évi közgyűlésí jegyzőkönyv
143-4. oldalain is.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1764. ápr, 2-án Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott, ahol ezt a határozatot hozta:

Peracta per processualem supremum judicem nobili um Joannem
Steffanits praeattactorum investigatione et conscriptione eadem excelso
consilio transmittetur et cum comitatus in puncto incassationis taxae tole-
rantialis et restantiárum requisitus fuerit, assistentiam suppeditare non
intermittet.
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314.

1764. január 11. A soproni tanács azt a 180 forint 75 dénárt kitevő adóssá-
gát és ezután megegyezés alapján felszámított 25 .forint kamatot, amely
Peüsch János András soproni polgárt és szappanfőzőt terheli még atyja

után, Mahr Abrahám sopronkeresztúri zsidó kérésére betáblázza.

Den ll. Januarii 1764.
Ist pro parte Abraham Mahr hochfürstlich Eszterhazischen schutz-

juden in Teütschcreütz dasjenige capital, welches Jacob Peüsch burger-
licher ungarischer hutmacher alhier den 9-ten Januarii 1748. demselben
schuldig geworden per 180 fl. 75 den. und dann die von diesel' summa per
fünffundzwanzig gulden verglichener massen gesezte interessen wider
Johann Andre Peüsch seiffensiedermeister alhier, als we1cher von erst
gedacht seine vatter einen hauss-antheil und zugleich erwehnte schuld
den 9-ten Januarii 1764. übernohmen, ad mentem legis vorgemercket und
intabuliret worden.

Soproni városi levéltár, 1761-1770. évi Intabulationsbuch 41.

315.

1764. január 23. előtt. A bonyhádi zsidók azt kérik Mária Terézia királynő-
től, tegye lehetővé, hogy Baranya megyében szabadon kereskedhessenek,

mert másképpen megélni nem tudnak.

Sacratissima etc.
Semper quidem priscis temporibus etiam judaeis in regno Hungariae

existentibus quaestus exercitium liberum erat et nec per articulum 29.
anni 1741. ab alio, quam vini quaestu in partibus regni Hungariae supe-
rioribus excercendo inhibentur, potissimum autem ab eo tempore, quo
taxae tolerantialis regulata est, in usu hujus beneficii manutenebantur,
quin immo etiam opificiorum exercitium suo modo regulatum ipsis ad-
missum habetur, cum justum sit, ut in tot partes contribuere debentibus
necessariae subsistentiae et onera publica ferendi media neutiquam prae-
scindantur.

Nec nos in inclyto comitatu Tolnensi, signanter autem in possessione
Bonyhad residentes judaei, caeteroquin hoc in passu ansam querulandi
habemus, praeterquam quod inclytus comitatus Baranyiensis in gremio
sui ab omni quaestus exercitio nos arceat ea quidem ratione, ut si quis
nostrum in locis eidem inclyto comitatui íngrerniatís ovinam aut caprinam
pellem vel aluid aliquid emat aut vendat, per officiales aut serviteres
comitatus non modo res empta aut vendita detinetur aut sequestratur,
verum peculiaris insuper poenalitas desumitur ac ita beneficium quaestus
nobis praecluditur.

Clementissima domina! Possessio Bonyhad stat in limitibus
praefatii comitatus Baranyiensis et propter viciniam, situmque loci absque
quaestu in his partibus exercendo subsistere non possumus nobisque et
publica deficiemus, nisi modus aquirendi nobis admittatur.
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Et quamvis haec procedendi norma in praejudicium publici quaestus
nobis alias in toto regno admissi vergat, quamvis item excelsum locum-
tenentiale consilium de admittendo judaeis quaestu apud eundem incly-
tum comitatum reiteratas fecisset dispositiones, hae tamen in praesens
etiam omni effectu destituuntur et dum fiducia factarum dispositionum
unus, alterve eo excurrisset, loco sperati alicujus obelli formalitate prae-
declarata est damnificatus.

Accidit insuper in ultimis Sanctae Catharinae nundinis Quinqueeccle-
siis celebratis, quod quidam judaeus aliquas pelles ovinas emerit, eas nihi-
lominus jam effective emptas iterum restituere et depositum pretium re-
cipere debuerit, ut adeo impedimenta quaesturae etiam ad publicas nun-
dinas per indirectum extendantur.

Pro inde qua contribuentes, aliaque onera publica ferentes altissimam
majestatis vestrae protectionem e genibus humillime imploramus, digne-
tur altefata majestas vestra apud praelibatum inclytum comitatum Bara-
nyiensem ben igne et efficaciter disponere, ut sicut per regnum alibi, ita
ibidem quoque liberum quaestus exercitium nobis admittatur et hactenus
desumptae res et poenalitates restituantur. Pro qua gratia emorimur.

Majestatis vestrae sacratissimae infimi subiti :
Judaei in possessione Bonyhad inclyto comitatui

Tolnensi adjacente residentes.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folio 126.
Egykorú egyszerű másolat.

316.

1764. január 23. Bécs. Ferenc német császár megparacsalja a m. leir. hely-
tartótanácsnak, hogya bonyhádi zsidók panasza tárgyában hallgassa ki
azokat, akiket ki kell hallgatni és erről tegyen jelentést javaslatával

együtt.

Franciscus dei gratia electus Romanorum imperator, semper Augus-
tus ac Germaniae, Hierosolymorumque rex, qua corregens etc.

Reverendissime, reverendi, spectabiles, magnifici, magnifici item et
egregii, fideles nobis dilecti! Ex copialiter advoluta judaeorum in posses-
sione Bonyhád degentium humillima instantia et ejus allegato uberius
percepturae sunt fidelitates vestrae, quam sensibiliter in eo conqueran-
tur, quod esto eisdem etiam opificiorum exercitium suo modo regulatum
admissum habere tur, hoc tamen non obstanteipsos comitatus Baranyen-
sis in gremio sui ab omni quaestus exercitio in universum arceat et ea qui-
dem ratione, ut si quis ipsorum ovinam aut caprinam pellem vel aliud
aliquid emat aut vendat, per officiales aut servitores comitatenses non
modo res empta aut vend ita detineatur et sequestretur, verum peculiaris
insuper poenalitas ab eisdem desumatur, pro qualive idcirco sibi adferen-
do remedio supplicent.

Quapropter fideliates vestrae hoc in passu audiendos audire, sub-
mittendamque sibi circumstantialem informationem isthuc cum depro-
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menda opinione sua quo celerius fieri potuerit, transmittere noverint.
Quibus de reliquo gratia et clemen ti a nostra caesareo-regía benigne, [ugi-
terque propensae manemus. Datum in archiducali civitate nostra Vienna
Austriae, die vigesima tertia mensis Januarii anno domini millesimo sep-
tingentesimo sexagesimo quarto.

Franciscus manu propria.
comes Franciscus Eszterhazy.
Ladislaus Batta manu propria.

Kívűl: Reverendissimo, reverendis, spectabilibus ac magnífícís,
magnificis item et egregiis N. N. praesidi et consiliariis consilii nostri reg ii
locumtenentialis Hungarici, fidelibus nobis dilectis Posonii ex officio.

O. L. C.-29.Lad. B. fasc. 1-6. folío 127-8.
lvrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs, míg a

másik oldalon: arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott klr,
titkos pecsét töredékévei, a szöveg alatt legalul a jobb sarokban: B(atta) feljegyzés-
sel, végül előlapori ez olvasható: praesentata 1. Feb1'Uarii 1764.,3-a relata.

317.

1764. február 3. A m. kir. hely tartó tanács felszólítja Baranya megyét,
hogya bonyhádi zsidók panasza tárgyában tegyen jelentést.

Comitat ui Baranyiensi.
Ex copialiter advoluta judaeorum in possessione Bonyhád degentium

humillima ad majestatem suam sacratissimam introporrecta instantia et
ejus allegato uberius percepturae sunt praetitulatae dominationes ves-
trae, quam sensibiliter in eo conquerantur, quod esto eisdem etiam opiíi-
ciorum exercitium suo modo regulatum admissum habere tur, hoc tamen
non obstante ipsis praetitulatae dominationes vestrae in gremio sui ab
omni quaestus exercitio in universum arceant et ea quidem ratione, ut si
quis ipsorum ovinam aut caprinam pellem vel aliud aliquid emat aut ven-
dat, per officiales aut servitores comitatenses non modo res empta aut
vendita detineatur et sequestretur, verum peculiaris insuper paenalitas
ab eisdem desumatur, pro qualive idcirco sibi adferendo remedio suppli-
centur.

Penes cujus communicationem praetitulatis dominationibus vestris
de benigno jussu regio hisce intim at consilium hoc regium locumtenen-
tiale, quatenus super merito praemissae instantiae circumstantialem ist-
huc auditis audiendis submittant informationem eaedem praetitulatae
dominationes vestrae. Datum ex consilio die 3-a Februarii 1764.

Fabiankovich manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folío 129-30.
Fogalmazvány.
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318.

1764. február 7. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács meghagyja Sopron
megye közönségének, hogy Ösierreicher Lázár Sándor zsidónak követelé-

sei behajtásában minden segítséget megadjanak.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Caeterum judaeo Alexandro Lazaro Oester(r)reicher in ordine ad id,
ut is praetensiones suas apud diversos respectu pabuli administrationis in
annis praeteritis 1761. et 1762. ad rationem caesareo-regil exercitus
assumptae subcontrahen tes etiamnum habitas citra graviores sumptus con-
sequi possit, assistentiam concernentium magistratuum per suam majes-
tatem sacratissimam clementer sibi ordinari supplicante praetitulatis do-
minationibus vestris de benigno jussu regio hisce intimari, ut si et in
quantum suprafatus judaeus intuitu praedenotatarum praetensionum
suarum semet apud comitatum quoque hunc suo modo insinuaverit, ejus-
modique praetensiones suas rite legitimaverit, sibi hoc in passu omnis pro
re nata assistentia praebeatur et justitia prompte administretur. Dátum
ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die septima mens is Februarii
anno millesimo septingentesimo sexagesimo quarto celebrato.

Praetítulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi :
comes Paulus Balassa manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Franciscus Hatos manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domina-
rum praelatorum, baronum, magnatum ac nobilium comitatus Sopronieri-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1764. évi közgyűlési iratok április havi csomójában.
lvrétü papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaízs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét halvány nyomával. ahol ez a feljegyzés látható: ex consilio regio locumtenen-
tiaH Hungarico, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kivül pedig
a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzések olvashatók.

Bernásolva ez a rendelet megtalálható az 1764-1767. évi közgyűlési jegyzőkönyv
181-3. oldalain is. ,

Sopron megye kőzönsége ezzel a rendelettel 1764. ápr, 2-im Nemeskórert meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és ezt a határozatot hozta:

... quae utriusque ordinis puncta observabuntur.
Ezt a rendeletet a soproni tanács is megkapta, amely márc. 28-án

meg tartott tanácsülésében foglalkozott vele ezt a határozatot hozván:
conclusum est, ut pro re nata eidem praeinsinuato intimato satisfiat.
(1764. évi Proth. Sen. Lat. 32.)
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319.

1764. [ebruár 7. A soproni VáTOSi /cözgyíilés kifogásolja, hogy a zsidók
egész héten át a városbasi tartózkodnak, a kóser vendéglős pedig kiszol-

gálja őket. aki több haszon bért iizetnetne.

Den 7-ten Februaiii 1764. (közgyulési jegyzőkönyv.)

8-o nachdeme vormahls die juden sich dahier über dem freytag, ja
VOl' mehr jahren auch über nacht nicht aufhalten dörffern, zu data abel'
seIbe gantze wochen dahi er verbleiben, die sogenante char-kuchler auch,
denen es pur allein in denen marken auszukochen erlaubet wahr, bestan-
dig denen juden dahier die kost geben, so fragt es sich, ob die juden nicht
auf den in vorigen jahren gehabten gebrauch reduciret, die char-kuchler
abel' auch nicht ein mehrercs bezahlen sollen.

Sopron városi levéltár, 1764. évi Rathsprotocoll 327.

320.

1764. [ebruár 13. Pécs. Baranya megye közönsége jelenti a m. kir. hely-
tartó tanácsnak, hogy a zsidókat a nyilvános vásárok kivételével valóban
nem tűrik meg amegye területén, mert erre szabályrendeletük van,
egyébként a felpanaszolt büntetést el szokuik: engedni, ha a zsidó földes-
ura ezt kéri. A pécsi Szent Katalin-napi vásál'kor azért vették el a juh-
bŐTőket egy zsidótól, mert a mészárosok: ezt jogtalanul adták el neki, mivel
szerzödésiuc érteimében a szűcsö1cnek /cell minden bőrt átadniok. Egyéb-

ként a zsidó visszakapta pénzét és büntetést sem fizetett.

Excelsum consilium regium locumtenentiale!
Domini domini gratiosissimí colendissimi!

Erga querimoniam judaeorum in possessione Bonhád vicino Tolnensi
comitatui adjacente residentium primo in eo, quasi vero praeter mulctam,
si quis extra tempus nundinarum quidpiarn intra gremium istius nostri
comitatus mercetur aut vendat, res ejusmodi isthic per officiales aut ser-
vitores comitatenses detineantur, 2-do quasi vero non obstante excelsi
consilii reg ii iterata dispositione quaestus eis non admitteretur ac denique
tertio, quod in postremis festo Sanctae Catharinae servatis nundinis qui-
dam judaeus emptas cutes ovinas vendenti restituere sit coactus, suae ma-
jestati sacratissimae suplice libello nobis penes gratiosum excelsi consilii
regii de dato 3-a ultima evoluti mensis Januarii intimatum advoluto posi-
tam humillime referendum habuimus. Etquidem ad primum ejusdem
querimoniae punctum: in hocce comitatu nostro statutum jam a multis
retroactis armis usque praesens illibate vigere, quo judaei non ab incolatu
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tantum arcentur, sed et praeter tempus anniversale nundinarum, si de
loco ad locum divagari, tanto magis quaestum exercere velint, omnio re-
pellantur, publica utilitate hoc ipsum merito exposcente, siquidern alias
materialia, ex quibus gremiales nostri opifices manufacturas suas pro-
ducunt, domestieae necessitati eriperentur hacque ratione, quod domes-
tica tellus fert et parciore sumptu domi comparari potest, alibi majore
pretio emptum caristiam lege quoque damnatam propigneret. Hinc duo-
bus ante annis factum, ut judaeo de possessione in possessionem quaestus
gratia commeanti, in ipsaque cutium educatione deprehenso ob praevari-
cationem supramemorati diuturno usu firmati statuti erga praeviam
determinationem nostram mulcta floreriorum 12 fuerit írrogata, restitutis
tamen ei, quasquas pen es se habuit, mercibus. Et hunc unicum fuisse,
quoad reminisci possumus, birsagiationis casum, qum judaei querulantes
ad pluralitatem sinistre ampliant. Reliquís autem, si unus altérve casus
occurrit, citra ullam mulctam, ubi domini eorum terrestres apud vice-
comitem nostrum se se insinuassent, simpliciterque condonatam fuisse
ejusmodi transgessíonem. Porro quoad secundam querimoniam: illud de
pIano a veritate alienum est, quod videlicet nobis unquam sive directe a
sua maj estate sacratissima seu abs excelso consilio regio impositum fuis-
set, ut improbae huic nationi cum lucro quippe suo in defraudationem
cumprimis miserae plebis semper intentae liberum extra tempus nundi-
narum admittamus quaestum. Nitebantur quidem illi crebrius importunis
suis apud excelsum consilium regium preci bus hoc ipsum exoperari, at,
postquam excelsum consilium regium motiva nostra queis eos gremio
nostra in perpetuum extorres esse debere remonstraveramus, gratiose
percepisset. iis hactenus acquiescere dignabatur. taliterque illi hactenus
voti sui compotes nunquam fieri poterant, ut adeo existimari debeat, quod
intervenientibus ab ultima talismodi periclitatione aliquot annis, dum
rursus excitantur obliteratam saepius tentati postulati seu apud nos sive
excels um consilium regium esse memoriam sibi blandiantur. Quod de-
mum receptas occasione ultimarum festo Sanctae Catharinae celebrata-
rum nundinarum pelles ovinas attinet, illas erga legitimam pellionum
Quinqueecclesiensium in eo querelam, quod hi cum lanionibus Quinque-
ecclesiensibus stabilem eatenus contractum esto habeant, laniones tamen
judaeo ejusmodi cutes clam vendiderint, ab eodem judaeo currui uni, alter
enim CUlTUS clandestine elapsus fuerat, impositas omnino receptas, pecu-
niamque ipsi restitutam fuisse, quin mulctam ullam subiverit, quam alias
praementibus ipsae leges patriae dictant, quod illicitae tum ex contractu,
quam et ob vetitam praeemptionem venditionis factum lanionibus in
praesentiam nostri occasione hac statutis, culpamque suam in praesenfia
mentionatorum pellionum isthic confitentibus serio improbavimus. Qui
in reliquo gratiis, gratiosaeque protectioni enixe commendati manemus.
Datum ex generali congregatione nostra die 13. mensis Februarii anno
domini 1764. Quinquecclesiis celebrata.

Excelsi consilii reg ii locumtenentialis obsequentissimi, humillimi
servi:

universitas comitatus de Baranya.
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Kívül: Excelso consilio regio locumtenentiali, domin is domin is nobis
gratiosissimis colendissimis Vienna ex officio Posonii.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. Iolio 131-2.
lvrétű papi ros, melynek vízjegye: kétfejű sas, zárlatán zöld viaszba nyomott

kerek pecsét helyével, előlapon e feljegyzéssel: prae sen ta ta 3. Martii 1764.,8-a ejusdem
relata.

321.

1764. február 17. A soproni városi tanács kimondja, hogy a zsidókat csak
hétfőtől péntekig tűri meg a városban, a k6ser vendéglősök vagy új szer-

ződést kötnek a várossal vagy bezárják a vendéglőjüket.

Den 17-ten Februarii 1764. ist denen juden magistratualiter aufge-
tragen worden, dass selbe von mont ag an nur bis freytag sich dahier auf-
halten, in freytag abel' sich von hiel' wekhpakhen sollen, die charkuchler
aber, als welche gegen einer geringen arenda die charkucheln halten, sol-
len entweder einen neüen contract einigehen oder es wird ihnen nicht er-
laubet seyn die charkuchel dahier zu halten.

Sopron városi levéltár, 1764. évi Rathsprothocoll 47.

1764. február 21. Kreichei János György soproni polgár és szíjgyártó, va-
lamint neje, Katalin Jakab József sopronkeresztűri zsidónak 44 forinttal

tartoznak, amely adósság kiegyenlítést nyer az árusbódéjuk árából,

Anno 1764. den 21-ten Februarii , .. ist meister Johann Georg Krei-
chel burgerlichen riemers allhier und Catharina dessen ehewürthin ere-
ditorum liquidation und contentation vorgenohmen worden ...

Schulden aus dem guth.

Joseph Jacob jud von Creuz lauth obligation de dato 13-ten July
1757., intabuliert 2-ten Marty 1761. capita135 fl.

Interesse rest auf 4 jahr 7 monath 9 fl. 61 1/3 den.

Contentation.

Joseph Jacob Creutzer jud an capital und interesse 44 fl. 61 1/3 den.
wird gewiesen auf dem halben laden-rest per 145 fl. 331 % den. mit 44 fl.
611/3 den.

Sopron városi levéltár, Prothocollum judiciaríum 1763-1764. - 110-1.
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323.

1764. március 13-26. Hirschl Abrahám bazini zsidó Stei er János veperdi
jobbágyot lopáera beszéli rá és a lopott holmit tőle megveszi. Ezél·t a sop-
roni városi bírói szék mindkettőt börtönbe veti, egyenként 40 botütést

kapnak és a város területéről kitiltják őket.

Nomen et cognornen: Joannes Steüer.
Conditio: subditus.
Religio: romano catholicus.
Aetas seu annorum: 43.
Locus nativitatis: possessio Vepersdorff comitatui Soproniensi íngre-

miata .
. Tempus, quo incarceratus est: 13. Martii.
Delictum et causa, ob quam captus est: quod cuidam mercatori Poso-

niensi Vachtler nominato, apud quem videlicet in nundinis hujattbus
vices mediastini egit, merces aliquas furatus sit et judaeo vendiderit.

Exitus ex carceribus cum expressione qualiter mulctatus extiteriL?
Mercibus majori in parte restitutis 26-ta Martii 40 baculis punitus et Sop-
ronio relegatus est.

Nomen et cognomen: Abrahamus Hirschl.
Conditio: judaeus.
Aetas seu annorum : 40.
Locus nativitatis: Bazinium.
Tempus, quo incarceratus est: 13. Martii.
Delictum et causa, ob quam captus est: quod dictum Joannem Steüer

ad furandum animaverit et res, mercesque furtivas ab eodem scienter
emerit.

Exitus ex carceribus cum expressione qualiter mulctatus extiterit?
26-ta Martii parit er 40 bacuIis exceptus, ex civitate relegatus et ex aresto
dimissus est.

Soproni városi levéltár, 1764. évi Prothocollum conceptuum 147-8.
Hirschl Ábrahám zsidó kihallgatási jegyzőkönyvét 327. sotszám alatt közöljük.
E két bűnös esetének leírását megtaláljuk még az 1765. évi Prothocollum con-

ceptuum 36-7. oldalain is.

324.

1764. március 14. Kapuvár. Schenk János Mátyás hercegi tisztviselő bizo-
nyítja, hogy az elhunyt Riedl Györgynek Mátyás csornai zsidó 200 forint-

tal tartozott, aki után ez az adósság lányára, Annára szállt.

Dass in inventario nach ableiben des herrn Georg Riedl die schuld,
von Csorner jud Máttyás mit zweyhundert gulden Reinisch geschriben
stehen und der tochter Annae zugetheillet word en seye, bescheine hiemit.
Schlos Kapuvár, den 14-ten Marty 1764.

Johann Michael Schenk manu propria.
Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Riedl családnévnél Tomi 3-tii nl'. 9. jel-

zésű iratcsomóban.
Az aláírás mellett vörös viaszba nyomott ovális alakú gyűrűspecsét van.
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325.

1764. március 15. Jobaháza. Bolla Zsigmond sopronmegyei alszolgabíró
ifjabb Komjáthy Istvánt Mátyás beledi zsidó és neje, Izsák Marinka elle-

nében Nemeskérett ápr. 3-ra kitűzött tárgyalási napra megidézi.

Istentül sok jokat kivánok kegyelmednek!

Méltóságos groff Cziráky uraságh Beledben lakozó Matyás nevezetü
arendás sidoja és felesége, Isák Marinka minemő törvényes processust in-
dítot előttem kegyelmed ellen es azon processus az utolsó törvénynek al-
kalmatosságával mi karban maradott, elhiszem, frisen emlékezik kegyel-
med reá. Minthogy pedigh azon processusnak mindeddig vége nem sza-
kadván annak további continuatióját az fölpörösök előttem sürgetik, azért
azoknak törvényes kívánságoknak és az magam biroi hivatalomnak is ele-
get tenni kivánván azon kijelentett processusnak ujravalo reassumptió-
jára, discussiojára és finalis decisiojára rendeltem ezen 1764-ik esztendő-
beli proxime következő Aprilis hová nak 3-dik és több elégséges törvényes
napjait ezen tekéntetes nemes Soprony vármegyében lévő Nemeskéry
helységben terminusul meglenni, mely napra és helyre kegyelmed jól szá-
mot tartván, hogy maga szükséges védelmezésére előttem és adjunga-
londo esküt uram előtt megjelenni el ne mulasson praesentibus általam jo
idein reflexorie citáltotik és certificáltotik. Maradván töbnyire kegyel-
mednek igaz joakarója:

Jobaháza, die 15-a Martii 1764.
Bolla Sigmond. tekéntetes nemes Sopron vármegyei vicebiro manu

propria.

Kívül: Beledi helységben lakózo nemes ifjabb Komláti István uram-
nak adassék ezen reflexorio certificatoria levelem Beled.

Sopron megyeí levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr. 9-o
jelzésű iratcsomóban.

Papi ros vfzjegy nélkül, zárlatán vörös viaszba nyomott kerek gyűrűspecséttel
és hátlapján ez egykorú feljegyzéssel: Terminus in Nemeskér 3. Aprilis 1764.

326.

1764. március 16. Kapuvár. Bolla Zsigmond sopronmegyei alszolgabíró ki-
hallgatja Kéthely István farádi nemest, ki elmondja, hogy Jachiel Mátyás
zsidó elismerte, hogy 400 forinttal volt adós a Riedl családnak, de ebből

már kevés van hátra.

Aláb megirattak praesentíbus recognoscallyuk, hogy ez most folyó
1764-dik esztendőben Martius havának 16-dik napján Kapuvárri, ezen
tekintetes nemes Sopron vármégyei mezzővárosban, ugymint törvényes-
sen praefigált terminuson és helyen az tőrvén szine előtt Farádi most irtt
vármegyei helységben resideálo nemes Kethély István uram személye
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szérint megjelenvén hitinek letitele után általunk Riedl Maria aszszony,
Pitterhoff Orbán házastársa instantiajára arra kerdesztetett, hogy ha tud-
gya-é? avagy hallotta-é? s kitül, hogy hán száz forintokat kirtt főlllégyen
mastanságh Farádi helységben lakozó Jachiel Máttyás néhai eőreg Raidl
György csornai ispán uramtul, ugy annak eőszvedgyitül, Freindling
Mária aszszontul, ugy nemkulőmben annak veitül, Pitterhoff Orbántul.
Melyre most irtt Kéthely István uram azt felelte, hogy ezelőtt esztendő-
vel emlitet Jachiel Máttyás zsido fatens Kéthely István uram házánál ne-
vezett Pitterhoff Orbányal és Radó Joseff urammal megjelenvén azon al-
kalmatosságal sokszor emlitet zsidó kerdesztetett arra, hogy menyi
pinzt vett főll nehai eöregh Riedl Győrgy uramtul és annak felesígitül,
ugy nemkülőmben Pitterhoff Orbántul, melyre is fatens Kéthely István
uram fülő hallattára ezen szokkal felelt á zsidó: igenis négyszáz forintok-
kal ados voltam mind az eőregh Riedl Györgynek, mind felesiginek és Pi t-
terhoff Orbánnak, de megfizettem, ha volna is valami hátra, nem sok.
Vessünk számot abbul, ki teczik, menyi marat még főnt.

Mely praevio modo á törvény szine előtt tett vallásárul adtuk főntirtt
instans Riedl Maria asszony, Pitterhoff Orban házastársa jussainak jö-
vendőbeli cautelajára szolgálandó testimonialisunkat. Anno, die, locove,
quibus supra.

Bolla Sigmond procedens vicebiro manu propria.
Törők Imre adjunctus eskütt manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta Iuridlca. Riedl családnévnél Tomi 3-tii nr. 9. jel-
zésű íratcsomöban.

327.

1764. március 17. Hirschl. Abrahám bazini zsidó kihallgatási jegyző-
könyve, akit lopott holmi megvételével vádolnak. A zsidót deresre húzták,
17 korbácsütést mértek rá, de még ezután is megmaradt tagadása mellett.

1764. den 17-ten Marty.
Wie inquisit heisse, wie alt, was standes, glaubens und von wannen

er seye?· .. .
.. Responsum : Abraham Hirschl, 40 jahr alt, ein jud von Posing.

Was dessen verríchtung dahier gewessen seye? Responsum: er habe
umb etliche gulden messerl und hemtknöpfel zum verkauffen hieher auf
dem markt gebracht, selbe auch theils verkaufft, theils aber und die über-
bliebene zweyen ihme ohnbekanten juden auf borg gegeben, von welchen
er aber, weillen er in arest gekommen, das geld nicht bekommen.

Warumen inquisit in arest gekommen? Responsum: herr Wachtler
habe ihn in arest nehmen lassen, weillen er in verflossenen Elisabeth
markt von Johann Steürer, einem Weperstorffer bauren hemt-bsetzeln
und bandln gekauffet.

Ob inquisit in verflossenen Elisabeth markt von den Weperstorffer
bauren hemt-bsetzeln und bandl erkaufft und in was für gattungen solche
bestanden? Responsum: ja, er habe 16 stükl hemt-bsezeln und 8 stükl Nic-
derlander bandl zusammen per 10 fl. erkaufft.



Ob inquisit gewust, dass der Weperstorffer bauer bey herrn Wacht-
lel' ein helffer gewesen und da ss die erkauffte hemtbsezel und bandl ge-
stohlene wahr seye? Responsum: inquisit habe weder gewust, dass der
Weperstorffer bauer bey herrn Wachtler ein helffer noch auch dass die
erkauffte wahr gestohlen seye, sondern der Weperstorffer bauer seye bey
den brauhaus zu ihn gekommen und ihn diese waar feilgebothen, und-
zwar das stükl VOl' 75 den. Inquisit fragte ihn, woher er solche genohmen,
worauf er erwiederet, da ss er ein fuhrmann seye und solche gefunden
habe.

Ob inquisit nicht au ch in diesen fassten markt gedachten bauern an-
gederet, dass er etwas verkauffen bringen solle, weillen er bey denen in
verflossenen Elisabeth markt von ihn erkaufften bandl und hemt-bsezeln
schaden gelitten und verlohren und ob er auch in diesen markt etwas von
ihn erkaufft? Responsum : nein, er habe den bauern nicht angeredet, dass
er ihm etwas zu verkauffen bringen, sondern der bauer seye selbts zu ihn
gekommen und inquisiten gemeldet, er habe einige bandl zu verkauffen.
Inquisit sagte ihn, er solle selbe bringen, hierauf gienge inquisit fort. Nach
der hand aber habe bauer solche an einen anderen juden verkaufft, zu in-
quisiten aber habe der bauer nichts gebracht und er habe auch von ihn
weder etwas gekaufft nich mit ihn umb etwas gehandlet.

Facta confrontatione saget der Weperstorffer bauer all dasjenige
dem juden unter das gesicht, was er in seinem güttigen examine in anse-'
hung deren zweymahligen diebstahlen und der en verkaufften waaren fa-
tiret hat und verharet auf seiner aussaage addendo und reflectiret den
juden noch darauf, dass er ihn ja nebst einen klein en stükl Bachus, auch
2 kreitzer auf brandwein gegeben, dass er ihn nur etwas zu verkauffen
bringen solle.

Der jud aber laugnete alles.
Inquisit solle nun die wahrheit bekommen und dasjenige gestehen,

welches ihme der bauer in das gesicht gesaget, widrigen fahls wird mann
ihn mit scharffe angreiffen.

Responsum : es könne nichts andern gestehen, alss was er bereits aus-
gesaget.

Endlichen ist inquisit auf den deres gezegen und unter empfangenen
17 korbatsch-streich befraget worden, ob er die wahrheit bek enn en wolle,
allein verharéte in negativa.

Kívül: Inquisition des Abraham Hirschl judens, 1764. purisirt.

Soproni városi levéltár, Lad. XLVII et XX. fase. 6. nr. 296.
Két ívrétű papiros. a szövegben számos javítással és betoldással.
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328.

1764. március 26. Lopás miatt soproni börtönbe került egy zsidó és egy ve-
perdi lakos, akik 40-40 botütést kapnak, azonkívül az utóbbit 25 évre ki-

tiltották Sopron területéről.

Den 26-ten Marty 1764. der Wepersdorfer und der jud, so in puncto
furti eingezogen worden, sind jeder, undzwar der erster cum relegatione
ad 25 annos mit 40 stockstreich abgestrafet worden.

Sopron városi levéltár, 1764. évi Rathsprotocoll 76.

329.

1764. március 30. Gottlieb Jakab nagymartoni zsidónak a soproni városi
tanács meghagyja, hogy Neumayer József szatócstól kibérelt árusbódét

azonnal ürít se ki és amennyiben lenne követelése, ám azt keresse.

Den 30-ten Marty 1764. dem Gottlieb Jacob hochfürstlich Eszter-
hazischen schutzjuden in Mattersdorf, welcher des Joseph Neumayers
burgerlichen greisslers laden vermög errichteten contracts auf 3 jahr auf-
genom men, hat ein wohledler rath aus ursachen, dass kein jude berech-
tiget seye einig gewölb in arenda aufzunehmen und ein depositorium zu
machen, auferleget, dass derselbe das mit dem Neumayr getroffenen con-
tracts ungeachtet ihme widerholten Neumayer alsogleich einráumen und
falls der jud an ihn was zu ford ern hatte, sich mit demselben verrechnen
und contentiren lassen solle.

Sopron városi levéltár, 1764. évi Rathsprotocoll 82.

330.

Eodem (den 31-a Martii 1764.) a soproni városi bírói szék Kreichel
Tóbiás és János György testvérek bolthelyiségét nyilvános árverésen 500

ft-ért eladván e vételárból Kreichel János György hitelezői közül

Joseph Jacob jud von Creutz, in dessen nahmen herr Ignatz Pöckh
das geld bey gericht erhoben, fl. 44 den. 611/3 kapott.

Sopron városi levéltár, 1763-4. évi Gerichts diarium 83.

25 Zsidó oklevéltár XIV. 385



331.

1764. március. A sopronkeresztúri zsidó hitközség amidőn megköszöni
Sopron megyének a két év óta tanúsított jóindulatát, azt kéri, hogy né-

hány éven át még mentesüljenek az adófizetés alól.

Hoch und wohlgebohrne, hochedelgebohrne, hochgebietende gna-
dige herrn! Hochlöbliche session!

Einer hochlöblichen session fallen wir endes unterzeichnete verrnit-
te1st gegenwartiger unterthanigster supplique zu füssen und érstatten
dem demüthigsten danckh fül' die grosse und verehrungswürdige güte,
welche hochdieselbe seit zwey jahren uns durchs feurs so sehr mitgenom-
menen arrnen Creuczer juden angedeihen lassen. Wie wir nun auf keine
weisse vermögend sind solche grosse elemenz anders alss mit fuss-
falliget tiefster demuth zu verehren und yor aller welt zu verkündigen.
Alss ergehet an eine hochlöblichen session unser fussfalligstes bitten,
hochdiesselbe geruhen in betracht unsers unaussprechlich erlittung
schadens ferner unser in gnaden eingedenkh zu sein und etwan noch ei-
nige jahr der abgaaben wegen einen nachlass zu machen, indeme wir uns
biss dato nicht auss unsern nőthen helffen kannén. Die wür in erwartung
einer favorablen resolution in Iussfálligster demuth verharren.

Einer hochlőblischen session unterthannigste:
N. N. samtliche juden gemeinde in Creucz.

Kívül: An eine hochlőblichen session des hochlőblichen Oedenburger
comitats, unsern hochgebietenden gnádigen herrn fussfálligstes flehen
und bitten, ut intus, die samtliche juden gemeinde in Creucz betreffendt.

Sopron megyei levéltár, 1764.évi közgyűlési iratok április havi csomójában.
Eredeti kérvény ívrétű papiroson, melynek vízjegye az egyik oldalon címer-

paizs, a másik oldalon A. B. betűkkel.

332.

1764. április 3. Pozsony. A m. kir. kamara megkeresi a m. kir. heLy tartó-
tanácsot, mivel a mosonmegyei zsidó hitközség ek a türelmi adó [izetésé-
ben igen késedelmesek, ezért az a kívánsága, hogy katonai végrehajtás

mondassék ki ellenük.

Sacratissimae caesareo-regiae apostolieae majestatis dominae domi-
nae clementissimae regiae camerae Hungarico-aulicae nomine ejusdem
altefatae suae majestatis excelso consilio regio locumtenentiali Huriga-
rico peramice insinuandum: communitates judaeorum in comitatu Mos-
soniensi degentes in depuranda impositae sibi taxae tolerantialis rata eo
morositatis devcnisse, ut praeterquam hane ad rationem pro praeterito
et currente anno nullam penitus praestiterint solutionem. easdem adhuc
pro anno 1762. in florenis 307 restantiarias esse comperiatur.
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Tametsi interim praedictae judaeorum communitates via camerali
per constitutos taxae illius collectores ad praestandorum praestationem
crebrius stringerentur, comitatus illius assistentia iteratis vicibus expe-
tatur. Quia nihilominus hane non usque adeo stricte impendi aut suffi-
cere observetur ex eo, quod in restantiarum incassatione ullus in praesens
subsequatur effectus.

Praelibatum idcirco consilium locumtenentiale regium hisce per-
amice requiri, quo praedictas restantias a morosis judaeorum communi-
tatibus assistentia comitatensi, ut patet, non sufficiente brachio etiam
militari stricte incassandas disponere haud gravatim velit. In reliquo regia
haec camera aulica praelibato consilio regio locumtenentiali Hungaríco
ad quaevis mutui officii genera prompta, parataque manet.

Ex consilio regiae camrae Hungarico-aulicae Posonii, die 3-a Aprilis
anno 1764.

Ludovicus de Konkel manu propria.

Kívül: Sacratissimae caesareo-regiae apostolieae majestatis dominae
dominae clementissimae regiae camerae Hungarico-aulicae nomine ejus-
dem altefatae suae majestatis excelso consilio regio locumtenentiali Hun-
garico peramice assignandum.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 60-1.
!vrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: címerpaizs, míg a másik

oldalon F. A. R. betűkkel, a címzés alatt vörös viaszba nyomott ovális alakú pecsét
nyomával és bévül a szöveg alatt legalul collationata per S. K. feljegyzéssel, végül
előlapon praesentata 9. Aprilis 1764., eademrelata felírással.

333.

1764. április 3. Neumayr József soproni szatócs Gottlieb Jakab nagymar-
toni zsidó részére a soproni városi bírói szék előtt 135 forintot lefizetett,
azonban a zsidó a szerződés betartását követeli, miért a letett összeg a bí-

róságnál marad.

Eodem (den 3-n April 1764.) erlegte Joseph Neumayr burgerlicher
greissler alhier vor einen löblichen alhiesigen stadtgericht den Gottlieb
Jacob Materstorffer juden 135 fl. ladenzinnss, nachdeme soleher contract
magistratualiter cassiret worden und ist bemelter jud ad levationem be-
rührter summam gerichtlich admoniret worden. Auf welche gerichtlichen
admonition obbemelter jud protestiret und sich seine jura in ansehung
des mit bemelten Joseph Neumayr auf 3 jahr errichteten mündlichen
contra ct wegen bemelten laden generaliter reserviret, einfolglich sind die
135fl. bey gerichts hand en liegen verbliben.

Sopron városi levéltár, 1763-4. évi Gerichts diarium 84.
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334.

1764. április 9. A m. kir. hely tartó tanács felszólítja Moson megyét, je-
lentse, mi az oka annak, hogya megyebeli zsidó hitközségek a türelmi adó

megfizetésében annyira hátramaradtak?

Comitatui Mossoniensi.
Camera regia Hungarieo-auliea consilio huie regio lomuntenentiali

insinuavit, qualiter communitates judaeorum in comitatu hocce degentes
in deputanda impositae sibi taxae tolerantialis rata eo morositatis deve-
nerint, ut praeterquam hane ad rationem pro praeterito et currente anno
nullam pen itus praestiterint solutionem, easdem adhuc pro anno 1762. in
florenis 307 restantiarias esse eomperiatur.

Tametsi interim praedietae judaeorum communitates via eamerali
per constitutos taxae illis collectores ad praestandorum praestationem
crebrius stringerentur, praetitulatarumque dominationum vestrarum
assistentia iteratis vicibus expetatur, quia nihilominus han c non usque
adeo stricte impendi aut non suffieere observetur ex eo, quod in restan-
tiarum incassatione ullus in praesens subsequatur effectus, hinc praetitu-
latis dominationibus vestris hisce intimat consilium hoc regium locum-
tenentiale, ut quid in toto hocce praemisso negotio subsit, isthue eireum-
stantialiter submittant informationem eaedem praetitulatae domina-
tiones vestrae. Datum ex consilio die 9-a Aprilis 1764.

Fabiankovich manu propria.

o. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folío 62-3.
Fogalmazvány.

335.

1764. május 10. Farád. Szekfü Pál sopronmegyei esküdt bizonyítja, hogy
Beledi Mátyás zsidó és neje, Izsák Marinka, az ő jelenlétében Tóth Ferenc
beledi mészárostél. még 1762-ben barátságosan is és tövényes úton is kér-
ték az 50 forint megadását, ki azonban fizetni nem tudott, hanem haladé-

kot kért.

Aláb meghirtt vigore praesentium recognoscálom, hogy Beledi
Máttyás zsidó és ennek felesége, Isák Marinka azon 50 ft-ból állo adossá-
gokat, mellyel Tooth Ferencz akkori beledi mészáros néki ek tartozik, mí-
nek előtte az actiokat általam nem exhibeáltatták, az elmult 1762. eszten-
dőben mind magok az én jelenlitemben szépségessen, mind pedig általam
törvényessén is fönt megnévezétt Tooth Ferenctől kértik és keretettik,
áki is mindazonáltal akkor még nem füzethetett, hogy még egy kevis vá-
rakozassal legyenek, az adossagott ném tagadván. eőket kérte. Mellyről
adom ezen hiteles testimonialis levelemet saját kezem irásával és usualis
pöesetemel corrobálván. Signatum Farád, die 10-a Maj 1764.
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Szekfü Páll tekéntetes nemes Sopron vármegyei eskütth manu pro-
pria.

Sopron megvei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomi 2-di nr. g_.Q
jelzésű iratcsomóban.

Papiros, melynek vízjegye: ugró hímszarvas. Az aláírás mellett vörös viaszba
nyomott gyűrűspecsét töredékével.

336.

1764. május 16. Beled. Bolla Zsigmond sopronmegyei alszolgabíró ifjabb
Komjáthy Istvánt bírói ítélet alapján végrehajtja 82 forint erejéig Mátyás
beledi zsidó és neje, Izsák Marianna javára, ki a zsidó házaspárnak átad
Beled határában 3 db ingatlant és azonkívül 10 forintról szóló váltói.

Infrascripti praesentium per vigorem recognoscismus et attestamur,
quod in processu illo judiciario, quem judaeus Mathias et consors ejusdem
Marianna Isák, ut A. contra et adversus Franciscum Toth possessionis Be-
led inclyto comitatui huicce Soproniensi ingremiatae lanionem, velut
primi ordinis 1., non secus nobilem juniorem Stephanum Komeáty, velut
2-di ordinis 1. die 19-a mensis Februarii anni 1762. in possessione Beled
modofato comitatui adjacenti habita coram nobis intuitu liquidi debiti
florenorum 88 in processu uberius declarati moverant et suscitaverant ac
sub termino judieiario in possessione Farád memorato huicce comitatui
Soproniensi adjacenti 7-ma et subsequentibus diebus mensis Maji anni
modo currentis 1764.habito vigore in hocce processu judieiario latae finalis
sententiae praememoratus nobilis junior Stephanus Komeaty in florenis
octuaginta duobus convictus extiterat ac virtute ejusdem sententiae judi-
ciariae executio quoque exequendorum ad saepefatam possessionem Be-
led pro die 16-ta mensis Maji anni delabentis 1764. praefixa fuerat, extunc
praevia legali insinuatione praemissa nos ad modofatae possessionis Be-
led faciem exeundo saepenominatum nobilem juniorem Stephanum Ko-
meáty, tanquam convictam partem 2-di ordinis 1. judieialiter admonuí-
mus, quatenus ad vires praememoratae summae convictivae, florenorum
utpote 82 fundum sufficientem assignare velit. Qua praemissa judiciaria
admonitione totiesfatus nobilis junior Stephanus Komeaty coram convo-
catis et ad latus nostrum assumptis nobili Georgio Kovács, provido Geor-
gio item Kovács judice loci, providis item Stephano Horváth, Stephano
Kozma, Adamo Németh, Joanne Buty et Joanne Füzi juratis praeattacti
loci sequentes fundos per modonominatos convocatos aestimatos in sort em
summae convictivae respective ipse, respective vero mater ejusdem He-
lena Szabó, relicta nobilis condam Joannis Komeati assignarunt:

Primo fund um certum vulg o Feőlsőkert nominatum in territorio
praeattactae possessionis Beled situatum, inque vicinitatibus tam supe-
riori, quam inferiori relictae dominae Alexandro Dividianae existentem
praememorata mater convictae partis 1. tanquam ad se jure hereditario
pertinentem loco filii ex amore maternali assignavit, qui etiam fundus per
saepememoratos convocatos limitatus extitit ad florenos 25.
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Item ipsa pars convicta 1. portionem suam avitam et divisionaliter
sibi obventarn vulgo Pusztakert nominatam, inque vicinitatibus ab
oriente fratris sui nobílis Joannis Komeati, ab occidente vero fratris pari-
ter sui Andreae Komeáty aeque in territorio saepefatae possessionis Beled
situatam assignavit, quae etiam per suprafatos convocatos limitata est
ad fl. ll.

Demum pars eadem 1. assignávit terram arabilem trium cubulorum
capacem in diverticulo Arokköz nuncupato una cum seminatura autum-
nali pariter in territorio Belediensi in vicinitatibus ab orien tc nobilis do-
mini Nicolai Vörös, ab occidente vero providi Francisci Hanczel coloni
illustrissimi domini comitis Ladislai Cziraki, tanquam propriam jureque
divisionali sibi obventam et per praescriptos convocatos limitatam ad
fl. 36.

Postremo in adaequatam praeattactae summae convictive exconten-
tationem parte triumphante A. non contravertente assignavit pars 1. car-
thabiancam super florenis 10.

Qui punctatim appositi assignationales fundi exportant insimul fl. 82.
Taliter totali summa convictiva eveniente fundi praedeclarati parti

A. per nos jure executionali possidendi assignati sunt. Super quibus
etiam praesentes quoque nostras testimoniales dedimus in possessione
Beled anno et die, quibus supra.

Sigismundus Bolla inclyti comitatus Soproniensis vicejudex nobi-
lium manu propria.

Emericus Török ejusdem inclyti comitatus juratus assessor manu
propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomus 2-di nr.
9-o jelzésű iratcsomóban.

Ivrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon: círnerpaizs, a másik oldalon
1 1 K betűkkel.

337.

1764. május 22. Nemeskér. Sopron megye közönsége a m. ki». hely tartó-
tanácsnak felterjeszti a tűzvész által kárvallott sopronkeresrtúri zsidók
névsorát, egyben azt kérik, hogy e zsidók több éven át merüeeiitieneí: a

türelmi adó megfizetése alól.

Excelsum consilium locumtenentiale regium '
Domini domini gratiosissimi, colendissimi!

Ex advoluta conscriptione gratiose perspecturum est excelsum consi-
lium locumtenentiale regium, quinam judaeorum in oppido Keresztur co-
mitatui huji nostro ingremiato commorantes, qualiave damna per exortum
in praefatc oppido incendium anno superiore 1762. acceperint, qualiter
item synagoga quoque illorum eotum combusta fuerit, quant um denique
singulus damnificatorum judaeorum titulo quottae toierantialis annue
solvere consveverit, penes cujus submissionem humillime supplicamus,
dignetur excelsum consilium locumtenentiale regium semet apud suam
majestatem sacratissimam paterne ac una efficaciter interponere, quate-
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nus altefata sua majestas sacratissima ex ingenita sibi ben ignita te antela-
tis damnificatis judaeis taxam tolerantialem per aliquot annos clemen-
tissime relaxare dignetur, ut clementia caesareo-regia respirantes ferendo
publicae contributionis oneri aptiores evadant. Gratiis et favoribus de-
voti in profunda veneratione perseveramus. Ex generali congregatione
nostra die 22-da mensis Maii 1764. in possessione Nemesker continuative
celebrata.

Ejusdem excelsi consilii locumtenentialis regii humillimi, obsequen-
tissimi servi:

universitas comitatus Soproniensis.

Sopron megyei levéltár, 1764. évi közgyűlési iratok május havi csomójában.
Fogalmazvány néhány törléssei a szövegben papiroson, melynek vizjegye : ugró

hímszarvas.
Tisztázatban ez a fogalmazvány megtalálható még az 1764. évi közgyülési iratok

Miscellanea című csornójában is.
Bemásolva ez a felterjesztés megtalál ható még az 1764-1767. évi közgyűlési

jegyzőkönyv 335. oldalán is.
E felterjesztésben emlí tett jegyzéket a tűzkárokról 226. sorszám alatt közöljük.

338.

1764. június 14. A m. kir. helytartótanács Moson megye értésére adja,
hogya tiizuész által sújtott oroszvári :?:sidóktürelmi adóját őfelsége nem

engedte el, mivel a zsidók egymásért kezességet vállaltak.

Comitatibus (sic!) Mossoniensi.
lis, quae ad suplicem judaeorum Oroszvariensium ob perpessum ex

incendio damnum a taxa tolerantiali semet immunitari petiverunt, abhinc
suae majestati caesareo-regiae relata exstiterunt, altefata sua majestas
sacratissima clementer rescribere dignuta est, ut siquidem universi in
regno hocce Hungariae degentes judaei respectu iisdem impositae tole-
rantialis taxae unus pro omnibus et omnes pro uno in solidum cavissent
et fundamento similis obligationis id, quod communitas judaica Oroszva-
riensis per fatale incendium omnibus facultatibus, vitaeque mediis pri-
vata solvere nequiret, reliqui in Hungaria degentes judaei supportare et
solvere tenerentur.

Atque hinc quemadmodum similis relaxatae nullum hactenus exsta-
ret exemplm, sed et ob mal am consequentiam, aliasque exemplifica-
tiones taxae tolerantialis relaxatio judaeis Oroszvariensibus admitti haud
potest, ita praemissam benignam resolutionem caesareo-regiam praetitu-
latis dominationibus vestris pro notitia et directione ac respective praefa-
torum suplicantium insinuatione praesentibus intimari. Datum ex consi-
lio die 14-a Junii 1764.

Fabiankovich manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. Iasc. 1-6. folio 64-5.
Fogalmazvány a szövegben elég sok törlés sei, betoldással és javítással.
Ezt az intimatum-ot eredetileg Moson és Sopron megyék részére akarták ki-

adni. Sopron megye nevét valami okból törölték, de a címzésben a "eomitatibus" szó-
ban ezt kijavítani elfeledték.
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339.

1764. június 14. A m. kir. hely tartó tanács közli a m. kir. kamarával, hogy
a királynő sem az oroszoári. sem a sopronkeresztúri tűzvész által sújtott
zsidó hitközség türelmi adóját nem engedte el, mivel a zsidók egymásért

kezességet vállaltak.

Excelsae camerae caesareae regiae Hungarico-aulicae peramice insi-
nuandum sacram caesareo-regiam et apostolicam majestatem erga pro-
thocolIum comissionis mixtae in negotio judaeorum taxae tolerantialis or-
dinatae signanter circa judaeos Oroszvarienses ob perpessum ex incendio
damnum a taxa tolerantiali per triennium immunitandos sibi submissum
clementer resolvisse, ut siquidem universi in ... (szószerint azonos uz
előző irat megfelelő részével.) relaxatio non tantum judaeis Oroszvarien-
sibus, sed et judaeis Kereszturiensibus recentissime isthuc medio comi-
tatus Soproniensis recurrentibus aeque per incendium damnificatis ad-
mitti haud potest.

Praemissam itaque benignam resolutionem caesareo-regiam praeli-
batae camerae regiae Hungaríco aulicae fine sibi praecognito hisce per-
amice insinuati praedictorum locorum judaeis abhinc conformitate prae-
tactae benignae resolutioni regiae medio suprafatorum concernentium
comitatuum sub hodierno insinuatis existentibus. Ex consilio die 14-a
Junii 1764.

Fabiankovich manu propria.

O. L. C. - 29. Lad. B. fase. 1-6. folio 66--7.
Fogalmazvány a végén két betoldással.

340.

1764. június 14. Pozsony. A m. kir. helytartótanács Sopron megye közön-
ségének értésére adja, hogy miként az oroszvári zsidók nem kaptak türel-
mi adó kedvezményt a tűzvész okozta káruk után, ugyanez a kiTályi intéz-

kedés vonatkozik a sopronkeresztúri zsidókra is.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
itern ac generosi domini nobis observandissimi!

Quandoquidem sua sacra caesarea et regio-apostolica majestas ad
humillimam judaeorum Oroszvariensium in comitatu Mossoniensi degen-
tium atque pariter ac Kereszturienses judaei ob perpessum ex incendio
damnum a taxa tolerantiali per aliquot annos immunitari supplicantium
instantiam sub 9-a labentis clementer resolvere dignata fuerit, quod, siqui-
dem universi in regno Hungariae degentes judaei respectu iisdem imposi-
tae tolerantialis taxae unus pro omnibus et omnes pro una in solidum ca-
vissent et fundamento similis obligationis id, quod communitas judaica
Oroszvariensis per fatale incendium omnibus facultatibus, vitaeque me-
diis privata solvere nequiret, reliqui in Hungaria degentes judaei suppor-
tare et solvere tenerentur, sed neque similis relagatae ulIum hactenus
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extaret exemplum. Idcirco ob malam etiam consequentiam, aliasque
exemplificationes petito repetitorum Oroszvariensum judaeorum deferri
haud possit.

Veluti proinde memorati Oroszvarienses judaei abhinc conformitate
praeattactae benignae resolutionis regiae medio suprafati concernentis
comitatus sub hodierno inviantur, ita ex identitatis ratione a modofatis
judaeis desumpta praedeductam, benignam resolutionem caesareo-re-
giam praetitulatis quoque dominationibus vestris erga earundem isthuc
sub 22-a praeteriti Maii quoad exustam gremialium judaeorum Keresz-
turi ensium communitatem datas literas praesentibus reintimat consilium
hoc locumtenentiale regium. Datum ex consilio regio locumtenentiali
Hungarico Posonii, die decima quarta mensis Junii anno domini millesimo
septingentesimo sexagesimo quarto celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi :
comes Joannes Erdody manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Carolus Fabiankovich manu propria.

Kívül; Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus, judi-
cibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati dominorum
praelatorum, baronum, magnatum ac nobilium comitatus Soproniensis,
dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1764. évi közgyűlési iratok július havi csomójában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpajzs, a másik

oldalon arabeszk, zártatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét halvány nyoma-
val, ahol ez a feljegyzé", olvasható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarico, míg
bévül a szőveg alatt a bal alsó sarokban: collationata F(abiankovich), kivül pedig a
jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzések vannak.

Bemásolva ez a rendelet megtalálható még az 1764--1767. évi közgyűlési jegyző-
könyv 375·-7. oldalain is.

Sopron megye közgyűlése semmiféle megjegyzést sem fűzött ehhez a rendelethez.

341.

1764. június 14. Scheich Fülöp lakompaki zsidó 52 forint kölcsönt vett fel
Hüpfel Gottlieb soproni polgártól, melynek biztosítására ezüst tárgyakat
adott zálogba. Mivel a zsidó a kölcsönt nem fizette vissza, e tárgyak bírói
becslés alapján Hüpfel birtokába mentek át, aki tartozik a többletet, 14

forint 31 1h dénárt a zsidónak kifizetni.

Den 14-ten Juny 1764. nachdeme herr Gottlieb Hüpffl den Philip
Scheuch juden von Lackenbach auf ein und andere silber versátz, als auf
einen scokolade tátzen 19 loth wegend 16 fl., dann auf einen silbernen
schreibzeug 25 fl., item auf einen vorleeg lőffel 12 3fr" loth im gewicht 11
fl., zusammen alss 52 fl. vorgestrecket, welcher nach wiederholden ge-
richtlichen admonitionen obspecificirte versátze nicht ausgelőset, als
wurde zur übermaas und ex superabundanti eine quindena gerichtlich
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indulgiret. Nach verflüssung dessen in falI derselbe sich noch weiters
weichern solte, der versatz pro parte des herren inhabers gesetzmassig
abgeschatzet und ad vires debiti demselben zu exequiret werden solte.

Da nun bemelter jud auch diese quindenam nicht observiret, als
wurde der versatz durch herren Andreas Kanecker burgerlichen gold-
schmid allhier geschatzet und bestunde der gantze vers atz in 58 1/2 loth á

23 groschen betraget in geld 67 fl. 31 1/3 den.
Die schuld hingegen des versatz inhabers 53 fl.
Verbleibet den juden hinauszuzahlen 14 fl. 31 1/3 den., welche auch

herr Hüpffl ihme juden zu zahlen haben wird, dahero auch der vers atz
herren Hüpffl, als innhabern, gerichtlich zugesprochen und ausgehandi-
get worden.

Sopron városi levéltár, 1764-6. évi Gerich ts diarium 20-2.

342.

1764. június 25. Pozsony. A m. kir. helytartótanács arra való tekintettel,
hogy Sáros megyében egy keresztény csecsemő kegyetlen meggyilkolása
miait merő gyanúból 30 zsidónál többet börtönbe vetettek, akiknek érde-
kében a pozsonyváraljai zsidók közbevetették magukat, egyben kérték ez
esettel kapcsolatban megindult féktelen zsidógyűlölet továbbterjedésé-
nek a megakadályozását is, Sáros megyében szükséges intézkedések meg-
tétele után felszólítja Sopron megyét, hogy amennyiben ilyen zsidógyiílö-

let terjesztéséről tudomást szerezne, azt csírájában erélyesen jojtsa el.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
et generosi domini nobis observandissimi!

Communitate judaeorum in plaga subarcensi Posoniensí degentium
facto ad consilium hoc locumtenentiale regium recursu querulante in eo,
quod ob certum Christianum infantem in comitatu Saarossiensi crudelis-
sime trueidatum et taliter repertum ex mera suspicione 30 judaeis plures
in eodem comitatu Saarossiensi in careeres magistratuales conjecti et. in
praesens in iisdem detenti habeantur, quin imo 'funestum hunc casum eo
vulgus jam inundasse, ut nullus judaeorum utut innocentissimus sive in
praefato Saarossiensi seu etiam aliis regni comitatibus vitae, fortunarum-
que suarum securitatem sibi polliceri queat, nullaque aetatís aut demeriti
habita ratione ex publica odio ele gente hac judaica vel ideo concepto,
quod per viles quosdam croci et aromatum circumforaneos venditores et
vel ex hac identitate quaestus judaeis infensos imago trucidati illius in-
fantis Christiani circumferatur, taliterque vulgus magis, magisve ad
odium erga judaeos habendum provocetur.

Ut proinde malo huic ex ipsa publicae securitatis subversante ra tione
obex ponatur, quemadmodum apud praelibatum comitatum Saarossien-
sem circa casum hunc funestum sua modo debi te ac quo celerius cognos-
cendum et dijudicandum opportuna quaequae abhinc sub hodierno dis-
ponuntur.
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Ita praetitulatis dominationibus vestris hisce intim at consilium hoc
locumtenentiale regium, quatertus in gremio sui mox et illico efficaciter
disponere noverint, ne judaei in regno hoc commorantes et onus taxae
tolerantialis eisdem impositae ferentes in commeatu ex odio solum ex
praededucto casu per vulg us concepto indiscriminatim detineantur, com-
prehendantur aut quovis alio modo divexentur et molestentur. Similium
porro imaginum trucidati illius infantis Christiani per ejusmodi circum-
foraneos attentata, uti exponeretur, venditio et in vulgus taliter data di-
manatio sistatur et penitus quam severissime interdicatur, deque prae-
missorum effectu consilium hoc locumtenentiale regium inforrnetur. Da-
tum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die vigesima quinta men-
sis Junii anno millesimo septingentesimo sexagesimo quarto celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum ad officia paratissimi :
comes Ludovicus de Battyan manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Franciscus Hatos manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sopronieri-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1764. évi közgyűlési iratok julius havi csomójában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címer paizs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét halvány helyével, ahol ez a feljegyzés található: ex consilio reqio locumtenen-
tiali Hungarico, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül pe-
dig jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzések vannak.

Bemásolva ez a rendelet megtalál ható az 1764-1767. évi közgyűlési jegyzőkönyv
421-3. oldalain is.

Sopron megye közönsége 1764. júl. 30-án Nemeskéren megtartott közgyűlésében
foglalkozott ezzel a rendelettel, mellyel kapcsolatban ezt a határozatot hozta:

... quod per currentales jam publicatum est et perscribetur ex-
celso consilio judaeos ab odium simile gentis null am hactenus in comitatu
isthoc persecutionem passos fuisse.

Ez a rendelet megtalálható a Soproni városi levéltárban is Repos. I.
fasc. 30. nr. 71. jelzés alatt. A soproni tanács júl. 16-án megtartott tanács-
ülésében foglalkozott ezzel a kérdéssel, ahol ezt a határozatot hozta:

Deterrninatum est: ut praevia excelsi consilii reg ii ordinatio lingua
vernacula pro omnium notitia valvis publicis ex ratione securitatis ju-
daeorum et publicae affigantur, circumforanei autem, si qui isthuc veni-
rent et dictam imaginem venderent, eatenus severissime inhibeantur ac
pro casu et re nata idem excels um consilium regium informetur (1764. évi.
Proth. Sen. Lat. 64-5.).
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343.

1764. július 18. Sopron. A soproni tanács jelenti a m. kir. helytartótanács-
nak, hogy Sáros megyében megölt csecsemő esetével kapcsolatban Sopron
városában semmiféle olyan gyanús jelenséget tapasztalni nem lehet, ami

a zsidók biztonságát legcsekélyebb tnériékben. is veszélyeztetné.

Excelsum consilium regium locumtenentiale Hungaricum!
Domini domini et patroni gratiosissimi!

In ordine ad judaeos in regno hoc commorantes et tolleratos, ne vide-
licet iidem propter cujusdam Christi ani infantis in comitatu Sarossiensi
interventum trucidationis casum quacunque ratione molestentur aut
divexentur, gratiosos ejusdem excelsi consilii locumtenentialis regii sub
2f-ta praeteriti mensis Junii nobis impertitos ordines modalitate consueta
publica notos reddidimus. Velut autem de praesenti, sed nec occasione
recentius hic Sopronii celebratarum nundínarum publicarum imago illius
trucidati infantis vendita est, ita pro munere nostro magistratuali ex sub-
versante etiam publicae securitatis ratione invigilaturi et necessaria dis-
posituri sumus, ne seu hoc in passu gratioso excelsi consilii mandato per
quemcunque.contraveniatur seu vero judaei eatenus inconvenienter trac-
ten tur aut modalitate quacunque demum divexentur, verum potius plena
securitate frui passi nt ac valeant. In reliquo profundissima veneratione
manemus.

Excelsi consilii regii locumtenentialis Hungarici humillimi servi:
Sopronii, 18-a Julii 1764.

N. N. judex, substitutus consui et senatus
Iiberae regiaeque civitatis Sopronierisis.

Soproni városi levéltár, 1764.évi Prothecollum conceptuum 159.

344.

1764. július 20. Hüpfel Gottlieb soproni polgár a soproní városi bírói szék
előtt Scheich Fülöp zsidónak kifizeti a neki járó 14 forintot.

Eodem (den 20-ten July 1764.) erlegte herr Gottlieb Hüpffl diejeni-
gen 14 fl., welche derselbe lauth gerichtlichen adjudication und abschat-
zung des ihme von juden Scheuch sub dato 14-ten Juny versatzten silbers
hinauszuzahlen schuldig verblieben, welche der jud Scheuch auch erho-
ben hat.

Sopron városi levéltár, 1764-6. évi Gerichts diarium 31
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345.

1764. augusztus 3. előtt. Az oroszvári zsidók azt kérik a m. kir. hely tartó-
tanácstól, hogy egyrészt állapítsa meg, hogy a tűzvész miatt hány évig
mentesek a türelmi adó megfizetése alól, másrészt helyettük milyen

arányban fizessék azt meg a többi zsidó hitközségek.

Excelsum consilium regium locumtenentiale!
Domini domini benignissimi gratiosissimi!

Altissimam clementiam caesareo-regiam in eo, ut, quod nos utpote
ob fatale incendium omnibus facultatibus, vitaeque mediis privati titulo
impositae nobis taxae tolerantialis solvere nequimus, id ipsum reliqui in
Hungaria degentes judaei supportare et solvere teneantur, sub dato 14-ae
Junii anni labentis 1764. inclyto comitatui Mossoniensi gratiose intima-
tam, gratiosam item efficacemque excelsi consilii reg ii locumtenentialis
in exoperanda benígna hacce resolutione regia adhibitam operam immor-
tali submisissimaque cum gratiarum actione suspicimus.

Quamquam autem clementissima haec resolutio regia afflicto statu
nostro imensum solamen attulerit, congruo attamen ejus effectu potiri
non speramus, nisi ulterior excelsi consilii regii locumtenentialis benigni-
tas accesserit eo, quod citra concursum altae authoritatis et dispositionis
excelsi consilii regii locumtenentialis in nostris viribus non consistat, tum
quidem praedec1aratos reliquos judaeos ad persolvandam ratam nostram
tolerantialem compellendi, tum vero tempus et durationem praestandae
loco nostri talismodi taxae definiendi.

Proinde humillimum refugium nostrum porro quoque ad excelsum
consilium reg ium locumtenentiale dirigimus in profunda subjectione
supplicantes, dignetur non solu(m)modo tempus, quamdiu videlicet reli-
qui in Hungaria degentes judaei loco nostri taxam tolerantialem depen-
dere obligabuntur, gratiose determinare, ver um et, ut haec supportatio
realem quoque sortiri effectum valeat et debeat, suis in locis aeque gra-
tiose disponere et comittere. Pro qua benignitate et gratia profunda cum
subjectione emorimur.

Excelsi consilii regii locumtenentialis subjectissimi et humillimi
servi:

N. N. judex, totaque communitas judiaca
Oroszvariensis.

Kívül: Ad excels um consilium regium locumtenentiale etc., etc.,
dominos dominos benignissimos gratiosissimos humillima instantia intro-
scriptae communitatis judaicae Oroszvariensis.

O. L. C. - 29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 68-9.
Ívrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, alatta

B. W. betűkkel, rníg a másik oldalon RORBACH szóval, előlapon pedig e feljegyzés-
sel: praesentata 3. Augusti 1764.
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346.

1764. augusztus 16 előtt. A bonyhádi zsid6k Mária Terézia királynőtől még
január hónapban jelterjesztett kérvényük kedvező eluitézését kérik, hogy

Baranya megyében szabadon keresketihessenek,

Sacratissima etc.
Praeterito mense Januario anni currentis in facto impediti per comi-

tatum Baranyiensem omnis generis quaestus querelas nostras ad gra-
tiarum et justitiae thronum deponere et pro ferenda medela e genibus
instare necessitabamur. Cum autem intra gremium praelibati comitatus
omnis emptio aut venditio, omneque quaestus exercitium nunc quoque
simpliciter impediatur, nos vero quaestus beneficio destitui ad praestan-
dam taxam tolerantialem, ferendaque alia onera jamjam inhabiles effici-
mur et nisi eatenus ex gratia majestatis vestrae remedium positum fuerit,
plene ad incitas redigemur.

Idcirco reflexe ad praeallegatam humillimam instantiam nostram
liberum quaestus exercitium nobis indulgeri e genu humíllime supplica-
mus emorientes.

Majestatis vestrae sacratissimae infimi subditi:
judaei in possessione Bonyhád inclyto comitatui

Tolnensi adjacente residentes.

O. L. C. - 29. Lad. B. fase. 1-6. folio 133---4.
Egykorú egyszerű másolat.

347.

1764. augusztus 16. Bécs. Mária Terézia királynő a bonyhádi zsidók kérvé-
nyét elintézés céljából a m. kir. helytartótanácsnak leküldi.

Maria Theresia etc.
Reverendissime etc. Fidelitatibus vestris hic copialiter adjacentem

judaeorum in possessione Bonyhád comitatui Tolnensi adjacente degen-
tium instantiam in consequentiam prioris benigni mandati nostri eisdem
sub 23-a mensis Januarii anni currentis expediti ea ratione ben igne com-
municamus, quatenus circa querimoniam att actorum judaeorum audien-
dos proximius audire, capiendamque eatenus informationem nobis cum
opinione, votoque suo proximius submittere noverint. Quibus caeteroquin
etc. Datum Viennae, die 16-a Augusti 1764.

Maria Theresia manu propria.
,comes Franciscus Eszterhazy manu propria.

Ladislaus Batta manu propria.

O. L. C. - 29. Lad. B. fase. 1-6. fali o 135-6.
Egykorú egyszerű másolat, elöl ap on ezzel a feljegyzéssei : 23-a Augusti 1764.

relata.
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348.

1764. augusztus 26. Fraknóvára. Katter János Mihály hercegi tiszttartó
előtt Mayr Simon és Lázár Simon nagymartoni zsidó mészárosok bevall-
ják, hogy a szarvasmarha és a birka faggyú jának mázsáját mennyi áron
adták el annak a soproni szappanfőzőmesternek, aki a Prunner-féle ház-

ban lakik.

Wür endes unterschriebene schutzjuden von dem marckth Mátter-
storff bekennen in dem hochfürstlich Eszterhazyschen amt der graf-
schafft Forchtenstain, dass wür dem Öedtenburger saiffensieder meister,
welcher auf dem Prunerischen hauss besitzet, das innsslet von dem r. v.!
rindtvieh in verflossenen 1763-er jahre per vierzehen gulden, anheur abel'
den centner durchaus per zwölff gulden, item das, sit venia, schoff innss ....
let den centner in verflossenen 1763-er jahre per vierzöhen gulden, an-
heur abel' eilff gulden verkaufft haben. Zugleich auch bekennen wür, dass
deren Christen fleischhackern innsslet der centner jedesmahlen um 30 cr.
mehrer, als deren juden werth seye. Urkundt dessen unssere eugene
handtschrifft. Datum amt Forchtenstain, den 26-ten Augusti 1764.

héber írás
id. est: Mayr Simon.

héber írás
id est: Lasarus Simon.

Dass die zway schutzjuden all obiges in dem hochfürstlichen amt fr ey
in gegenwar th meiner bekennet, ist zeugnuss meine förtigung, die et
anno, ut supra.

Johan Michael Katter manu propria, verwalter.

Sopron megvei levéltár, 1764.évi augusztus havi részleges közgyűlés iratai között.
Ivrétü papiros, melynek vízjegye. koronás címerpaizs, a szöveg alatt ovális

alakú födött címerpecséttel.
Bemásolva ez a nyilatkozat megtalálható még az 1764-1767. évi közgyűlé si

jegyzőkönyv 31. oldalán is.

1 e két betűnek kétségkívül: reverenter venia lesz az értelme.
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349.

1764. november 1. E napon kezdődő katonai évre a sopronmegyei zsidó
hitközségeknek az alábbi táblázatban foglalt állami és megyei adót kell

fizetni.

Repartitio

quanti contributionalis inclyti comitatus Soproniensis pro anno militari
1764. et 65. seu a 1-a Novembris 1764. usque ultima Octobris 1765.

Obtingant pro
cassa domestica

á. den. 20.

Ad quas ad pro
Habet dicas cassa militari

á fL 1. den. 70

Kism~rton intra maenia
Kismarton extra maenia
Ibidem Haebrei
Nagymarton Haebrei
Kabold Haebrei
Lakenbach Haebrei
Keresztur Haebrei

I7 fl. 40 den.
24 fl. - den.
25 fl. 60 den.
I6 fl. - den.
5 fl. 20 den.

IQ fl 60 deo.
I2 fl. - den.

87
I20

I28

80

26
53
60

I47 fl. go
204 fl. -
2 I 7 fl. 60
I36 fl. -
44 fl. 20

go fl. IQ

I02 fl. -

Sopron megyei levéltár, 1764-1767. évi közgyűlési jegyzőkönyv 817-821.

350.

1764. november 18-23. A soproni városi bírói szék Hirschl Sámuel tren-
cséni és Löbl Gábor galgóci zsidót kisebb lopás miatt börtönbe veti, majd

15 botütést mérve rájuk szabadon engedi.

Nomen et cognomen: Hirschl Samuel.
Conditio: judaeus.
Aetas: 22 anno rum.
Locus nativitatis : Trenchinium.
Tempus, quo incarceratus est: 18. Novembris.
Delictum et causa, ob quam captus est: ob patratum in nundinis pub-

licis levi us furtum.
Nomen et cognomen: Gabriel Löbl.
Conditio: judaeus.
Aetas: 32 annorum.
Locus nativitatis: Galgoczinum.
Tempus, quo incarceratus est: 18. Novembris.
Delictum et causa, ob quam captus est: ob consimile furtum.
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Exitus ex carceribus cum expressione, qualiter mulctatus existitit:
die 23-a Novembris ambo 15 baculorum ictibus puniti, ex carceribus ab-
hinc dimissi.

Soproni városi levéltár, 1764.évi Prothocollum concoptuum 10-l.
Ugyanitt a 25. oldalon a 27-8. sorszámok alatt a fentieket megismételve olvas-

hatjuk.

351.

1764. november 21. A soproni városi tanács megismétli ko?'ábbi határoza-
tát, hogy a zsidók hétfőtől péntekig tartozkodhatnak: a városban, a sábe-
szüket máT nem ülhetik meg itt, sem szobát nem bérelhetnek. A kóser
vendéglősök ez évben megtartott 4 vásár bére fejében 4 dukátot, jövőben
pedig minden országos vásá?' után egy dukát haszonbért kötelesek .fizetni.

Eodem (den 21-ten Novembris 1764.) ist denen juden, welche sich
wegen den handlen dahier aufzuhalten pflegen, abermahl bedeütet wor-
den, dass selbe dahier nicht anderst, als von montag bis freytag zu verblei-
ben, folglichen freytag sich aus hiesiger stadt zu begeben haben werden,
dannenhero innen auch in hinkunfft weder ihren schabes dahi er zu halten
noch viel weniger einiges zimmer in zünss aufzunehmen und sich gleich-
samb dahier sesshafft zu machen gestattet werden solle. Belangend abel'
die chorkuchler, nachdeme selbe zu markhszeiten bey so grosser anhero
künfft deren juden in verschiedenen victual sachen einen nahmhafften
abgang haben, so ist ihnen magistratualiter aufbetragen worden, dass ein-
jeder derenselben fül' die in diesen 1764-ten jahr gehaltenen vier jahr-
markt vier species duggaten, in hinkunfft aber jedweder charkuchler fül'
jeden jahrmarkt einen duggaten zu bezahlen haben wird.

Sopron városi levéltár, 1764.évi Rathsprothocoll 298-9.

352.

1765. január 22. Pozsony. A m. kir. helytartótanács személyleírásos elfo-
gató pamncsot ád ki Hauer Lőrinc pozsonyi lakos és neje, O?'solya ellen,
aki a pozsonyi királyi várból ezüstöt lopott és azt Valentin Löbl pozsony-

váraljai zsidónak adta el.

Illustrissimi!

Vicecomes comitatus Posoniensis repraesentat consilio huic locum-
tenentiali regio, qualiter ex invinculati in plaga subarcensi judaei Löbl
Valentin post benevole elicita coram figura judicii sedis criminalis do-
minii Posoniensis diebus 16. et 17. labentis continuative celebratae reite-
rata examina fassione evenerit, quod idem argentum, velut praefatae sedi
relatum est, mense adhuc Augusto anno proxime evoluto ex arce regia Po-
soniensi furto sublatum per quempiam Laureritium Hauer, cujus opera
per longius tempus in praedicta arce utebatur, die 7-a praeteriti rnensis
Decembris anni 1764. sibi tradituru distraxerit.
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Dum igitur praeállata sedis criminalis in nomen et existení.iam pl'O-
vocati sedulo inquisivisset, unaque comprehensionem ejus statuisset,
accidit, ut idem die 14. currentis conduct o quodam Slavonico curru duo-
bus equis praejuncto collectis impedimentis suis ex hospitio suo extra ur-
bern et plagam subarcensern intra vineas habita domo una cum uxore et
prolibus suis ne.wi1.L'i" quo fuga semet subduxerit. Hinc penes isthic advo-
luiam personal' descriptionem practitulatis dorninationibus vestr-is hisce
intim at consil ium hoc Iocurritenen t iale regium, quatenus in praef'atum fu-
rem et ej us uxorern sedulo inquirant, compraehensum incaptivari faciant
et de eff'ectu consilium hec locumtenentiale reg ium informent. Dátum ex
corisilio regio locumtenentiali Posonii, die vigesima secunda .Ianuarii
am-ill millesimo septingentesimo sexagcsimo quinto celebrato. Praetitula-
tarum dominationum vestrarum ad off'icia paratissimi : cornes Josephus
Keglevits manu propria. Carolus Fabiankovits manu propria.

Descriptio.

Hauer Lörmcz középszerü, fekete hajú, Austriabul Hom nevő hely-
ségból szárrnazando, vörös s fehér lajbliba jár, circiter 40 esztendős.

Felesége, Ursula rendes személy, középszerű, errciter 30 esztendős,
Csehországb ul való. egyik fia 11, masodik 8, ki szernit fajdollya, harmadik
1 esztendős lészen, leányok pedig 5 esztendős.

Sopron megyei levéltár, 1764-1767. évi közgyűlési jegyzőkönyv 6ö:3--4.
Sopron megye közönsége 1765. febr. 25-2n Nemeskéren megtartott közayüle-

seben f'oglalkozotr ezzel il körözéssel és ezt a határozatot hozta:

. quod per currentales publicabitur et observabitur.

353.

1765. [ebriuir 14. fl soproni tanács a királynö érsieiciáslésére jelentem fog-
ja, hogy Simon Lázár zsidó és Barth József között folyó perben az itélet
még nem hangzott el, de mineiu: ez meqtorténúc. [ellebbezésre a tárnok-

széknek felküldile

Die 14-ta Februarii 1765.
Acceptatum est suae majestatis sacratissimae ad inatantiam Josephi

Parth processum per judaeum Simon Lázár contra se motum intra domí-
nium ad sedem tavernicalern transmittendum ordiriari petentis sub dato
7. currentis emanatum clementissimum mandatum, ut circa expositionem
in acclusa instantia deductam suae majestati sacratissimae genuina irifor-
matio submittatur.

Determinatum est, ut sua majestas sacratissima tum de substráto
processus Parthiani tum etiam super eo, quod idem processus a quibus-
dam quaestionibus indecise relictis dependens nondum concludi, conse-
quenter ut mancus superrevisorio transmitti nequiverit, huncque ut pri-
mum post diaetam terminatus fuerit, in conformitate Ierendae senten-
tiae servatis de jure tavernicali servandis transmissum iri.

Soproni városi levéltár, 1765. évi Prothecollum Senatorium Latinum 8.
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354.

1765. február 24. Sopron. A soproni tanács jelenti a m. kir. kancelláriának,
hogy mihelyt az országgyűlés miatt elrendelt törvénykezési szünet véget
ér, Simon Lázár zsidó és Barth József között folyó pert sietnek befejezni és

[eliebbezésre a tárnokszéknek fel fogják küldeni.

Excelsa cancellaria regia Hungarico-aulica!
Domini domini et patroni gratiosissimi!

Benignum suae majestatis sacratissimae in causa Josephi Barth civis
hujatis super admittenda sibi processus per judaeum Lazarum Simon
coram foro hocce civili contra se moti intra dominium ad sedem taverni-
calem transmissione recurrentis ad nos fine dandae genuinae inform a-
tionis expeditum mandatum profundissima dvotione percipientes excel-
sam cancellariam regiam Hungarico-aulicam demisissime informamus:
antelatum judaeum Lazarum Simonem equorum administrationem pro
regiminibus caesareo-regiis in se assumpsisse, dictoque Josepho Barth
subalternam eorundem conquisitionem in aliqua sui parte anticipatis
eidem ad praemissorum rationem 6000 fl. concredidisse, qua nihilominus
in effectum plene non abeunte, e converso judaeo anticipatas suas pecu-
nias ad vires praetensae instantiae sibi solvi petente idem coram magis-
tratu hujate litem movit, in qua praefatus Josephus Barth ex rationibus
processui in allegatis in florenis 1458- 34 1/3 den. convictus exstitit. Inte-
rea partibus circa quaestionem appellatae intra vel extra dominium ad-
mittendae allegantibus, eaque Josepho Barth extra dominium admissa,
idem certas literas obligatoriales super 4000 florenis apud publicum civi-
tatis hujus elocatis pro fund o executionis denominavit quidem. Quia nihi-
lominus quaestionatae obligatoriales nonnisi haeredum Físherianorum,
sub quorum nomenclaturam etiam consors Josephi Barth caderet, nomine
emanatae haberentur, hinc etiam iisdem pro fundo executionis per ju-
daeum non acceptatis, judicialiterque rejectis eidem Josepho Barth deli-
berative impositum exstitit, ut fund um immediate ad se pertinentem et
convictivae sententiae suffecturum denominaret. Praeattacto nihilomi-
nus Josepho Barth praeter et ultra uxoream portionem in altelatis obliga-
torialibus latentem, proprios etiam suos 2000 fl. iisdem inesse allegante,
proque asserti sui investigatione juratam e gremio senatus exmissionem
fieri petente, sed et judieiario sequestro quaestionatas obligatoriales ad
mentem articulorum 28. 1715. et 28. 1729. affici postulante, duos etiam e
gremio juratos senatores praemissa investigaturos, eatenusque relaturos
exmisimus quidem, sed moderna regni diaeta juris cursum sistente nec
exmissorum relatio in processu assummi, nec denique circa sequestrum
deliberari potuit.

Processu itaque nondum concluso et tam a reali denominationis.
fundo quam indecisa sequestri quaestione dependente recurrit quidem
saepefatus Josephus Barth ad excellentissimum dominum comitem taver-
nicorum pro mandato intra dominium transmissionali, sed non scitur, dic-
tam suam excellentiam illud capite ex hoc, quod processus per juristi-
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tium diaetae interruptus, nondum conclusus habeatur, consequenter qua
mancus etiam cum mandato transmitti non possit vel quod suecumbens
non nudum dumtaxat transmissionale mandatum, sed mandatum intra
dominium contra tenores articuli appellatas in liquidis debitis sufficienter
regulantis extrahere voluerit, denegasse. Ubi pro inde finita diaeta jura
regni legalem suum cursum sortirentur, nos processum a quibusdam ad-
huc quaestionibus indecise relictis dependentem plene terminare et foro
superrevisorio juxta latam sententiam observatis de jure observandis
transmittere non intermittemus. Nos altis gratiis devoti profundissima
submissione manemus.

Excelsae cancellariae regiae Hungarico-aulicae humillimi servi:
Sopronii, 24-ta Februarii 1765.

N. N. consul, judex et senatus
liberae regiaeque civitatis Soproniensis.

Soproni városi levéltár, 1765. évi Prothocollum conceptuum 137-9.

355.

1765. március 3. Sopron. A soproni tanács a m. kir. kancelláriának küldött
előző felterjesztéséhez elfelejtette csatolni Barth József eredeti kérvé-

nyét. Ezt a mulasztását most pótolja.

Excelsa cancellaria regia Hungarico-aulica!
Domini domini et patroni gratiosissimi!

Errore nupernam humillimam in causa judaei Lazari Simonis et civis
hujatis Josephi Barth eidem excelsae cancellarie regiae Hungaríco-aulí-
eae submissam repraesentationem nostram expedientis et obsigillantis
contigat, quod supplicantis Josephi Barth humillima suae majestati sacra-
tissimae porrecta, clementissimoque mandato regio in originali acclusa
instantia remissa non sit, velut autem eatenus veni am dari demisse peti-
mus, ita etiam penes trans missionem ejus nosmet ulterioribus altis excel-
sae cancellariae regiae Hungarico-aulicae gratiis humillime devoventes et
profundissima submissione manemus excelsae cancellariae regiae Hun-
garico-aulicae humillimi servi:

Sopronii, 3-tia Martii 1765.
N. N. consul, judex et senatus

liberae regiaeque civitatis Soproniensis.

Soproni városi levéltár, 1765. évi Prothocollum concoptuum 1:J9.
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356.

1765. március 4. Littmann Márkus lakompaki zsidó Sopronbasi börtönbe
kerül, mivel Krug Nándor soproni kereskedőnek 81 forint 50 1/2 dénárral
tartozik. Ez adósság ból most 20 forintot azonnal megad, azután minden
vásárkor egy dukátot fog fizetni, melyért a lakompaki zsidó elöljáróság

kezességet vállal, mire a zsidó kiszabadul a börtönből.

Den 4-ten Marty 1765. erschiene herr Ferdinand Krug burgerlioher
kauf- und handelsmann allhier und produciret 2 schuldbriffe und respec-
tive vergleich, einen de dato 30-ten Octobris 1761. per 75 fl. 50 1/2 den.,
den andern per 6 fl., welche Marx Littmann von Lackenbach schuldig ge-
blieben. Da nun derselbe dem vergleich nicht zugehalten und hier und
dorten in flichten herumgegangen, folgsam qua manifestus debitor aredi-
ret worden, als hat sich derselbe zum anderten mahl mit herren Krug
dahin verstanden, das er alsogleich 20 fl., den überrest aber successive,
undzwar alle marck in Oedenburg bies zur gantzlichen tillgung der schuld
einen ducaten zahlen wolle, wie dann zu mehrer sicherheit, als burger und
zahler für diese schuld gut gestanden Löw Samuel derckrichter von
Lackenbach, Joseph Moyses und Löwl Hirschl geschworne und alteste von
der Lackenbacher gemeinde versichert haben, das wenn del' hauptschuld-
ner auch mittler zeit mit todt abgehen solte, sie ihrer geleisten bürg-
schafft ein genügerr leisten sollen, worüber der jud Marx Littmann des
arrestes entlassen worden.

Sopron városi levéltár, 1764/6.évi Gerichts diarium 77-íl.

357.

1765. március 6. A soproni városi bíTói szék Gottlieb Jakab nagymartoni
zsidó panaszát meghallgatva kimondja, hogya 3 évre megkötött szerzodés
Neumayr József soproni polgárral és szatóccsal, bár nem írták alá, az ér-
vényes, mert a zsidó a 3 évi haszonbért. 99 forintot Neumayr árusbódéjá-
nak használatára előre kifizette és mert azt egy éven át már birtokolta is.

Den 6-ten Marty 1765. erschiene Gottlieb Jacob jud von Matterstorf
und beklaget sich wieder Joseph Neumayr burgerlichen greissler, das der-
selbe wieder den kláren inhalts des auf drey jahr errichteten contracts
und beklaget sich wieder Joseph Ne(u)mayr burgerlichen greíssler, dass
derselbe wieder den kláren inhalts des auf drey jahr errichteten contracts
laden los und aufgekündiget habe. Bate dahero mehrgedachten Joseph
Neumayr die observirung des contracts gerichtlich aufzutragen. Hirige-
gen giebt Joseph Neumayr Yor, das der contract nicht unterschrieben,
folgsam derselbe nicth gebalten seye solchen zu halten, worüber gerícht-
lich beschlossen worden, das ungeacht der contract durch unterschrifft
beder contrahirenden theils nicht solenisiret werden, herr Neumayr abel'
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in allen stücken solhen dergestalten nachgelebet, das nicht nur der jud ein
gantzes jahr hindurch auch bey gelegenheit derer 4 marokzeiten richtig
genossen, sondern auch 99 fl., als ein dreyjiihrige stipulirte arenda auf
einmahl und zum voraus den Joseph Neumayr bezahlet und hiedurch
den centract auf drey jahr lang gelten gemacht, da er doch nur eines jahrs
arenda mit 33 fl. zubezahlen schuldig gewesen ware, Bey den ex effectu
observationis et usuroboratae pecuniariae acceptationis bekriifftigten
drey jahrigen contra ct sein bewenden haben und durch versprechung vie-
leucht anderwartíg grösern arenda keines wegs invalidiret, jedoch bey
vorfallenden verkaufung des ladens die darum begriffene clausein be-
dachtet werden sollen.

Sopron városi levéltár, 1764-1766. évi Gerichts diaríum 84-6.

358.

1765. április 11. Sopron. Sopron megyében nemcsak a zsidó hitközségek
voltak mentesek a katonai beszállásolás alól, hanem Kismartonban a [ala-
kon bévül és kívül bizonyos részek. a ruszti kúria, a pálosok bánfalvi zsel-

lérei és Léka várának egyik tartozéka.

1765. április l l-én Sopron megye Illésy Ferenc alispán elnöklete
alatt ülést tartott Sopron városában és a katonaság elszállásolásával fog-
lalkozott. Abból indultak ki, hogya megyében a sz. kir. városokat is figye-
lembe véve 3.349 112 porta van nyilván tartva, quae portae efficerent qui-
dem 123.057 (dicae), verum eum ex his subtrahendae vinirent exempto-
rum, videlicet

Kismarton intra maenia 87
Kismarton extra maenia 120
Haebreorum in Kabold 26
Item in Nagymarton 80
Haebreorum in Kabold 126
Lakenbaeh 53
Keresztur 60
Curia Rustensis 5
Leuka infra etiam 6
Vandorff inquilinorum patrum

Paulinorum 21
(Summa) 586

Ideo manet portionibus militaribus subjiciendae dieae 122.471.
Ad quarum quamlibet quadragesim am quartarn dicam obtingit una

portio militaris.
Ezek figyelembevételével történt a katonaság elszállásolása.

Sopron megyei levéltár, 1764-1767. évi közgyűlési jegyzőkönyv 745-6.
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359.

1765, május 8, A soproni tanács azt a 98 forint 18 krajcá7't, ameLLyeL váltó
alapjá.n Weinga·/"tner Zsófia soproni özvegyasszony tartozik Löw József

sopronkeresztúri zsidónak, betáblázza.

Den 8. May 1765.
Ist pra parte eines Creützer judens, nahmens Joseph Löw eine charta

bianca de data 7. May 1765. capital per 98 fl. 18 kr. wider Sophia Wein-
gertnerin wittib alhier ad mentem legis vorgernercket und intabuliret
worden.

Soproni városi levéltár. 1761-1770. évi Intabulationsbuch 5U,

;360,

1'165. június 27. Fúlöp kismartoni zsidó /ci./zallga[á si je~yzökönyve, ki az-
zal ran qymní.sítm. hoqy Fikerinurui alezredes '((krísríh6l egy arünyÓTát

lopottooíma d,

Anno 1765. den 27. Juny ist in beyseyn tit. herrn Ignatii Kistners des
löblichen seiner majestat des Rörnischen königs Josephi dragoner regi-
ments herrn oberlieutenants und wohl verordneten aucliteur sub praesidio
perillustris domini Christiani Josephi Ernst ordinarii judicis, praesenti-
bus per-illustribus dorninis Ludovico Buehholcz et Ludovico Richardo
Liebezeit sonatoribus oL commissariis ni1chfoJgcndc inquisi+ion gesclw-
hon.

Wie inquisit heisse, wic ali und wcs standes cr ;;~.'ye'? Responsurn:
Philipp, ein jud von Eisenstadt uní cr hochfűrstlichon Eszterházischer
protection lebend, beylauf ig 46 jahr alt.

\Vas inquisitens thun hiel' und mit was cr sich erriahre? Respousum
mit verhandlung allerley alter sachen.

Warurnen inquisit in arrest gekommen? Responsum : cs habe ein ihme
unbekanter herr officier auf ihn der argwohn gemacht, als uo er tit. herr
obristlieutenant von Fikermund eine goldene uhr entfrcmdet hatte.

Ob inquisit gestrigen tages in vormeldt tit. herrn obiistlieutenant
seinen quartier gewesen und was dessen Ihun alld-i war? Rc"pnl1sum: ja,
er seye zwischen 9 und 10 uhr vorrnittag in vorgcdacht tit, h~'nn obrist-
heutenant seine]" wohnung gewesen und habe sich allda ;mgefi'<1gé:L (lb

kein zupfgold zu verkaufen w.ire? Hatte auch bey diesel' gclege~li~ciL ihro
excellenz f'rauen generalin, grafin von Martin)' einen rosenk ranz mit
einen silberner. creuz von viligran arbeit zu verkaufen an erbo l.hen. als
er abel' in antwort ei-halte, dass kein zupf'gold zu verkaufon wa.:e. ih ro
excellenz Irau generalin abel' den roscnkranz nicht kauferi wolle, ware el
sodann gleich fortgegangen.

Wer bey dieser gelegenheu noch zugegen gewesen? Hesponsum : Lit.
Irau obristlieutenantin von Fikermund und hochdersclben Ireyle tochter.

Ob inquisit bey diesel' gelegenhcit nicht gesehcn, class eine goldéne
uhr am fen ster hi enge? Responsum : nein. er habe nichts gesehen.
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Als man ihm also kein zupfgold verkaufen, hingegen auch den rosen-
kranz nicht abkaufen wollte, wohin inquisit sothan gegangen und was
VOI' verrichtungen? Responsum: er seye sogleich zu den hiesigen buch-
drucker gegangen und habe seinen buchdrucker gesellen eine silberne
dosen, als um welche diesel' gesell schon einmal gehandlet, zum verkauí
anerbothen, jene auch ihme per 9 fl. und einen síebenzehner an trinkgeld
verkauft.

Wohin inquisit vom buchdrucker gegangen? Responsum: in die kahr-
kuchel. Er seye in die kahrkuchel gegangen um alldorten einen gewissen
Lackenbacher juden, Lazara Schlichter, welchen die an buchdrucker ge-
sellen verkaufte dosen zugehörete, das davor empfangene und eingenoh-
mene geld per 9 fl. zu behandigen. allwo er auch das mittagmahl einge-
nohmen.

Wohin inquisit nach eingenohmenen mittagmahl gegangen? Respon-
sum: zu den in Serpiliusischen haus wohnhaften handschuchmacher,
allwo er sich einer bev ihn angefrimdter ledernen has en halber, wann
selbe fertig wird, angefraget.

Wohin inquisit sothan gegangen? Responsum: als er eben bey er-
wahnten handschuchmacher gewesen, wáre der Fikermundische bediente
mit einer stadtquardie dahin gekommen und habe ihn mit sich zu tit.
herrn obristlieutenant von Fikermund geführet.

Als inquisit dahin gekommen, was man von ihm gewollt? Respon-
sum: seine excellencz frau generalin, graíin von Martynin hátte inquisi-
ten, als sie noch mit denen übrigen gasten an der tafel ware entdecket,
dass in der fruh aus dem nehmlichen zimmer, in welchen inquisit gewesen
und den rosenkranz zu verkaufen anerbothen, eine goldene uhr verloh-
ren gegangen, fragte ihn also, ab er hievon keine wissenschaft hatte, ab
solche nicht vielleicht selbster inquisit genohmen habe, allein er ant-
wartete, dass er davon nicht das mündeste wisse, keine uhr auch nicht
gesehen habe.

Wohin inquisit weiters gegangen? Responsum: er seve just im begrif
gewesen zu tit. herrn stadtrichter zu gehen um alldort eine silberne ta-
backdosen káuflich anzufeilen und es begegnete ihm des gerichtsansagers
bub, so inquisiten gemeldet, dass er eben um ihn habe gehen wollen. Er
salle also zu tit. herrn stadtrichter kommen. Inquisit stellete sich sogleich
vor das löblichen stadtgericht, durch welches er gewarnet worden, er
wolle sich nicht aufhalten, sondern gutwillig bekennen, ab er von der
entfremdeten uhr keine wissenschaft habe ader vieleicht selbst en der dieb
seye? Allein inquisit antwartete, dass ihme von dieser ganzen sache nicht
das mündeste bewusst seye.

Wohin inquis it sothan gegange? Responsum: auf anverlangen tit.
herr obristlieutenant von Fikermund seye er von dem löblichen stadt-
gericht zugleich in arrest geführet worden.

Ob inquisit gestern tages gegen zehen uhr fruh auss er obspecifirt be-
reits entdekten oertern nicht noch irgendwo sonsten und bey wem gewesen
seye? Responsum : er seye sonst niergends gewesen.

Ob inquisit nicht in dem Hüllingerischen und Schönhoferischen haus
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gewesen und die Schönhoferin selbsten befraget, ob dermahlen bey ihr
keine Rátzen seyen? Responsum: nein.

Worüber Catharina Hüllingerin und Catharina Schönhoferin vorge-
ruffen und befraget worden, ob dieser nicht derjenige jud seye, der da
gestrigen tages bey ihnen beeden gewesen und der Hüllingerin zwar ei-
nige sachen zu verkaufen anerbothen, die Schönhoferin aber um Rátzen
gefraget, welche bekennen, dass dieser nicht diejenige seye, massen der-
selbige etwas grösserer und magerer statur ist, welcher ein weissliches
kleid und ein ganz kleines nur aus etlichen haarl bestehendes bartl hat.
Und nachdeme die Hüllingerin erzehlet, dass derselbige jud an sie ein
frauzimmer pátzl nebst ohrringel verkaufen wollen, erinnerte sich inqui-
sit und bekennte, dass derjenige jud, so dieses pátzel zu verkaufen herum
getragen, von Matterstorf seye und Löbel heisse, welcher eben so aussie-
het, wie die Hüllingerin ihn oben umstandlích beschrieben.

Kívül: Philipp judens inquisition de dato 27-ten Juny 1765.
Soproni városi levéltár, Lad. XLVII et XX. fase. 7. nr. 319.
Két ívrétü papi ros, a szövegben néhány helyen törléssel.

361.

1765. július 1. Lobe! Jakab nagymartoni zsidót a soproni városi bírói szék
Fülöp kismartoni zsidóra vonatkozólag kihallgatja.

1765. den 1-ten July.
Wie er heisse etc.? Löbel Jacob von MatterstorfI, cin Iürstlicher

schutzjud, 36 jahr.
Ob inquisit öffters hieher komen? Responsum : er komme zwar nicht

ál ordentlich hieher, sondern nur wann er etwas zu habe.
Ob inquisit den Philipp juden von Eysenstadt kennt und ob er nicht

etwan sein comorad seye? Er kenne ihn, aber seye kein comerad zu dem-
selben, weder auch mit anderen.

Ob inquisit nicht auch mit silber sachen dahier haussieren zu gehen
pflege? Responsum: nicht in alle heusser, sondern nur in einige, wo er
glaubet etwas lesen zu können.

Ob inquisit nicht in den Schonhoferischen hauss gewesen und umb
Ratzen allda gefraget? Ja, er seye allda gewesen und habe umb Ratzen
gefraget in willens an dieselbe ein goldenes patzl und ohrringen zu ver-
kauffen.

Ob inquisit nicht auch zu einer gewissen Hüllingerin gekommen und
was ende? Responsum : er habe ebenfahls diesen geschmukh angefeillet,
weillen sie aber solchen kauffen wollen, habe er und die Fleischakher
umb selbigen einige schaaff zu verkauffen.

Ob inquisit nicht jemahls in der general Martinischen hauss gewe-
sen? Nein, in seinen leben nicht seye auch bereith sich zur herrschafft zu
stellen.

Ob inquisit den 26-ten Juny nicht bey den graf Martinischen hauss
vorbey gegangen und wohin? Responsum : ja, er seye in der fruh zwischen
6 und 7 uhr vorbey gegangen und zu herrn von Wezstein gegangen, wel-
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eher ihme einen an der schuld angenommenen schmuk zu verkauffen ge-
ben, welchen aber ínquisit, da er solchen nicht verkauffen können, wider
zuruckgestelIet.

Was vor eine kleydung derselbe auff sich gehabt, nicht etwa einen
weissen rock? Responsum : nein, keinen weissen nicht, wohl aber seinén
gewöhnlichen bleyfarben rock, den er anjezo an leib habe.

Ob er den 26. Juny mit dem juden Philip nicht geredet? Responsum :
ja, in der karkuchel, alIwo er ihn silberne leichterl abkauffen und vor das
10 groschen geben wolIen. Allein da ein anderer jud schon 11 groschen
und der jud Philip solche auch um diesen preiss geben wollen, seye er wi-
der fortgangen.

Wer noch zugegen gewesen in der karkuchel? Responsum: der kar-
kuchler, sein weib, der Schlichter von Lackenbach.

Wohin inquisit so gegangen seye? Zu einen goldarbeither; der ihm
sein schwartz gewordenes patzen putzen und einen ring anderen sollte.

Ob inquisit sodann mit dem juden Philipp tag nicht mehr geredet?
Ja, undzwar in der chorkuchel zum andertenmahl, allwo er inquisiten den
mit ihr furgewesten casum wegen der entfremdeten uhr erzehlet.

Wie diesel' Philipp den inquisiten seine begebenheit erzehlet? Res-
ponsum : er seye denselbigen tag in den general Martinischen hauss gewe-
sen und habe der grafin einem rossenkrantz zu verkauffen anerbothen,
alss sie abel' solchen nicht kauffen wolte, er jud abel' kein zupfgold zu
kauffen bekommen, wahre er wekhgegangen, noch selbigen tag abel' zum
general Martini beruffen und wegen del' entfremdeten uhr befraget, so-
thann zu herrn stadtrichter geführt worden.

Ob ihm del' jud Philip keine uhr gewiessen? Responsum. nein, CI

habe bey ihn kein uhr gesehen, wolle auch leib und leben davor geben.
Ob er ihn schon lang khenne und was ihm von des Philips juden auf-

führung wissend seye? Responsum : el' khene ihm schon lang, wisse abel'
von ihm nich ts, als alles guttes. Seve übrigens ein ehrlicher jud, der nie-
manden etwas schuldig seye.

Soproni városi levéltár, Lad. XLVII et XX. fasc. 7. nr. 32l.
Két ívrétű papiros, melyekből azonban az egyiken írás nincs. A szövegben sok

törlés és betoldás van.

362.

1765. július 12-17. A soproni 'városi bírói szék Markus Izsák bazini zsidót
lopás miatt 16 botbüntetés után a börtönből kiengedi.

Isac Marcus judaeus, 28 annorum. Báziniensis, die 12. Julii ob com-
missum levius furtum incarceratus, re attamen furto ablata proprietario
restituta 16 baculorum ictibus pulsatus die 17-a ejusdem mensis dirnissus
exstitit.

Soproni városi levéltár, 1766. évi Prothecollum conceptuum 82.
Ez a bejegyzés uo. az 58-9. oldalakon lényegében megismétlődik.
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363.

1765. július 13-18. A soproni váTOsi bÍ7'ói szék Löbl Gábor zsidót lopás
gyanúja miatt börtönbe veti. Mivel a lopást rábizonyítani nem lehetett,
ezért büntetés nélkül szabadon engedi, azonban a város területéről kitiltja.

Nomen et cognomen: Gabriel Löbl.
Conditio: judaeus.
Religio: haebreus.
Aetas seu annorum: 36.
Locus nativitatis: Eipelicz ex Moravia.
Tempus, quo incarceratus est: 13-tia Julii.
Delictum et causa, ob quam captus est: in praeattacto Iurto cornplici-

tatis insimulatus.
Exitus ex carceribus expressione, qualiter mulctatus est? Complici-

ta te tamen non edocta inarestatus IB-va Julii absque mulcta dirnissus et
Sopronio amandatus est.

Soproni városi levéltár, 1765. évi Prothocollum conceptuum 14-5.
Rövidebb formában ennek 8Z esetnek leírását még olvashatjuk uo. :39-40. olda-

lakon is.

364.

1765. augusztus 12.Parth József soproni külső tanácsosnak ait a kérését;
hogy Simon Lázár zsidó miatt bírói zárlat alá vett 1830 forintját nem le-
hetne-e kellő biztosíték ellenében kiadni és azt kamatoziatni, a soproni
városi tanács az ellenfél ügyvédjének beleegyezése nélkül nem tudja tel-

jesíteni.

Eodem (den 12-ten Augusti 1765.) erschiene VOl' einem wohledlen
rath herr Joseph Parth und bate, dass ihme diejenige 1830 fl. 90 1/3 den.,
in welchen derselbe in dem durch den juden Simon Lazar entgegen ihn
geführten process convinciret und laut getrichtlichen sentenz in seques-
trum genomen worden. damit solche bis zu der sachen endlichen austrag
nicht ohne frucht liegen bleiben mögen, gegen genugsame sicherheit und
bürgschafft möchten extradiret werden. Wesswegen aber ein wohledler
rath anstand genommen und determiniret hat, dass solch des herren Par-
thens ansinnen des gedachten judens advceaten herrn Carl Mikos müsse
kund und zu wissen gernacht werden.

Sopron városi levéltár, 1765. Évi Rathsprotocoll 172.
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365.

1765. augusztus 16. A soproni városi tanács Parth József külső tanácsosá-
nak azt a kérését, hogya bírói zárlat alá vett 1830 forintját kellő biztosíték
ellenében adják ki, nem tudja teljesíteni, mert ellenfelének, Simon Lázár-

nak ügyvédje ezt nem engedi meg.

Eodem (den 16-ten Augusti 1765.) nachdeme herr Joseph Parth dess
aüssern raths allhier bey einem wohledlen rath geziemend angehalten.
dass ihme diejenige 1830 fl. 90 lia den., in welchen derselbe in dem durch
den juden Simon Lazar entgegen ihn geführten process gerichtlich con-
vinciret, sothane summa abel' auf dessen begehren, weilen erstgedacht
sein gegner hier nicht ansassíg, der process hiernebst auch durch ihn ap-
pellirt ist, auf dem Iall, wann namlich gedachter herr Parth, wie er hoffet,
bey höh ern gerichten mit günstigern bescheid erfreüet würde, gerichtlich
sequestriret worden, gegen genugsame sicherheit und bürgschafft aus
dem gerichtlichen sequestro möchten ausgehandiget werden, damit sol-
che nicht fruchtloss liegen bleiben möchte, sich auch dahin erklaret hat,
bemeldte summ am auf dem Iall, wann der von ein em wohledlen rath ge-
fiillte sentenz in höh ern gerichten bestiittiget oder aber sonst durch ge-
richtliche befehle ihme diese summam zu erlegen aufgetragen werden
sollte, solche samt der bis dahin á 6 per centum verfallenden interesse nach
vorheriger 14 tagiger aufkündigung ohne allen ersinnlichen ausflüchten
hinwiderum baal' erlegen wolle. Herr Carl Mikos abel', als dess gesagten
judens procurator und sachwalter aus dem grunde, dass der juden im pro-
cess obgesieget, eingewendet hat, nahmlich dass, wann ja obberührte
summa bis zur endlichen der sache entscheidung etwas fructificiren
sollte, solche nicht herrn Parth, wohl abel' dem juden ohnerachtet er hiel'
nicht possessioniret, jedoch allzeit im stande seyn wird allen hieraus ent-
stehenden schaden ersetzen zu könen, allen falls herr Par th in foris super-
revisoriis triumpfüren sollte, ausgefolget werden müsste. Als hat ein
wohledler ra th nun hierinfalls zu keiner verantwortung gezogen zu wer-
den, determiniret, da ss die 1830 fl. 90 lia den. noch ferner unter dem se-
questro judieiario verbleiben sollen und übrigens herren Joseph Parthen
zu höheren behörden sich zu wenden angerathen worden.

Sopron városi levéltár, 1765. évi Rathsprotocoll 175-6.

366.

1765. szeptember 20. előtt. Má1'kus Mózes ugodi zsidó azt kéri jöldesurától,
gróf Eszterházy Károly egri püspöktől, hogy 60 jorintra becsült ugodi há-

zának árát végre megkaphassa. Kérését teljesítik.

Méltóságos kegyelmes uram, uram!

Uj esztendő napkor multt tizenegy esztendeje mioltátul fogva Ugod-
ban vett saját házomban laktam excellentiád protectioja alatt mind Bitte
uram tul, mind (tit.) Balog Ferenc regens uramtul contractus szerint olly
modban hagyattatván, hogy ha üdüvel az méltóságos uraság az nevezett
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helységben engemet meg nem akarna tartani, házomnak böchü szerint
való árát le fogja tenni vagy leteteti. Remenségem kivül az multt Szent
György napkor dominalis praefectus uram nem tudom mi okbul rajtam ki
adván és utobb pünkösd tájban Banschreiber uramnak jelenlétiben kőmi-
vesek és ugodi birák által házamat hatvan foréntokra megböcsültetvén
sok izbéli instantiámra praefectus uram házomnak árát mindekkoráig ki
nem fizettette. Én kötelességem szerint mingyárt Szent György napkor az
méltóságos uraság részirül számtartó uramat tellyes en conteltaltom, egy
fillérrel adós nem maradtam, mindenkoron is alázatos kész fizető voltam,
azért házomnak áráért alázatossan instalok és ha gratiat találnék excel-
lentiád előt, méltoztatnék engemet továbbra is regens uramnak contrac-
tusa szerint ugodi helységben elöbeni árendában kegyes sen megszen-
vedni. Minden alázatossággal maradván excellentiadnak érdemtelen sze-
gény szolgája:

Marcus Moyses ugodi zsidó.

Kívül: Az nagyméltóságú galánthai gró ff (tit.) Eszterházi Károl mél-
tóságos egri püspök etc., etc., ő excellentiájához instantiája ugodi zsidoé.

Soproni városi levéltár, N. R. A. fasc. 33. nr. 10I.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye: szarvas, hátlapján az alábbi írásokkal :

Fizetesse ki praefectusunk, ha hellyes oka ellenére ninchen. Pápán.
die 20. Septembris 1765.

Gróf Eszterházy Károly egri püspök

Expositio quidem in paragrapho: nem tudom mi okbul raj Lam kiad-
van etc. falsa est, quia juxta petitionem instantis intervenit, quod tran-
seat, cum consveta nequitia scribentis notarii papensis interveniret, non
obstante dominus rationista exsolvet in fl. 60, id est fl. sexaginta. Papae,
20. Septembris 1765.

Stephanus Tótth praefectus manu propria.

Dass ich sothanne sechzig gulden Rheinisch von Paper herrn rendt-
mayster Johann Krauss richtig und baal' erhalten habe, hiermit beschei-
nige, Papa, 24-ten Septembris 1765.

Héber aláírás.

Az ív belső oldalán még ez az írás van:

1765. Haüsser erkauff per 60 fl. - den., welche dcm gcwesten Ugo-
der juden Marcus Moyses VOl' seyn gehabtes hauss seyndt bezahl te wor-
den. Nro 651.
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367.

1765. november 13. A soproni tanács királynői parancsra elhatározza,
hogy amennyiben Simon Lázár zsidó és Barth József között folyó perben
Barth elegendő biztosítékot fog nyújtani és erre a királynő elrendeli majd
a bírói zárlat alatt tartott 1830 forint kiadását. úgy ezt a felsőbb intézke-

dést végrehajtják.

Die 13-tia Novembris 1765.

Acceptatum est clementissimum suae majestatis sacratissimae ad
instantiam Josephi Par th 1830 fl. et 90 den. convictionalem summ am ad
rationem Lázari Simon dicti judaei in contractuali causa contra eundem
triumphantis executam et sub sequestro judieiario existentem usque fina-
lem dictae causae in foris superrevisoriis decisionem erga cautionem
extradandam petentis de dato 12-mae mensis Octobris emanatum manda-
tum, quatenus suae majestati sacratissimae super eo, an dictus supplicans
quoad interea sibi extradandam praeattactam convictionem summam suf-
ficientem cautionem praestare possit, fidelis et genuina informatio sub-
mittatur.

Ad exigentiam cujus determinatum est, ut dicto supplicanti Parth
erga strictissimas sufficientique cautione obfirmatas reversales et respec-
tive obligatoriales de se dandas facta desuper suae majestati prae via ge-
nuina relatione, subsecutaque benigna resolutione quaestionata summa
convictiva extradetur. Informatio desuper vide in Prothocollo concep-
tuum pagina 310. (et) sequentes.

Soproni városi levéltár, 1765. évi Prothocollum Senatertum Latinum 84.

368.

1765. november 13. A soproni tanács jóváhagyja azt a felterjesztési javas-
latot, amit Simon Lázár zsidó számára bírói zárlat alatt tartott 1830 forint

tárgyában a m. kir. kancelláriának felküldenek.

Eodem (die 13-tia Novembris 1765.).

Informatio ad excels am cancellariam regiam in negotio Josephi Parth
reflexe ad clementissimum suae majestatis sacratissimae sub 12-ma Oc-
tobris interventum mandatum intuitu sibi erga cautionem extradandae
convictionalis summae 1830 florenorum 90 denariorum ad rationem [u-
daei Simon Lazar dicti sub judieiario sequestro existentis et depositae as-
sumpta et perlecta est. Vide Conceptuum prothocollum paginam 310.

Soproni városi levéltár, 1765. évi Prolhocollum Senatorium Latinum 86.
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369.

1765. nouember 14. előtt. Barth József soproni polqár reverzálisában ígéri,
hogy azt az 1830 forintot, amelyet Simon Lázár zsidó számám a soproni ta-
nács bírói zárlat alatt őriz, amennyiben azt visszakapja, felszólításra 15 na-
pon belül visszafizeti. Kraller Mátyás soproni polgár muuiezért kezessé-

get vállal.

Ich Joseph Barth bekenne hiermit, das nachdeme diejenige summa
geldes per eintausenndachthundertdreyssig gulden 90 Ih den., in welcher
ich laut der untern 26-ten Juny laufenden jahrs 1765. in den von juden
Simon Lázár wider mich bey hiesigen löblichen stadtmagistrat erregten
process gefiillten gerichtlichen sentenz convinciret worden, auf mein ver-
langen und aus dem meinerseits in process aUegirt und angezohenen
grund, das nehmlich mein obbemelter gegner hier nicht ansassíg seye,
sequestiret, auf mein bey vorgedacht löblichen stadtmagístrat gehor-
samst gethanes anschuchen aber und um damit selbe auf dem Iall, wann
ich, wie ich hoffe, bey und in denen höhern gerichtern eine favorable und
bessere sentenz erhallten sollte, nicht fruchtlos liegen bleibe, aus dem
sequestro ausgefolget worden, ich mich kraft gegenwatigen reverses und
obligation dahin verbindlich gemacht, das wann die obbemeldt wieder
mich gefiillte magístratual sentenz auch in denen foris superrevisoriis be-
stattiget und mithin vorermeldte summa deren 1830 fl. 90 113 den. mir
ab und dem juden Simon Lázár, als meinem gegner, zugesprochen wurde,
ich solche mit den bis dahin verfallenden landes brauchigen 6 percentigen
interesse nach vorhergehender funfzehentiigigen ankündung ohne all er-
sinnlicher ausflucht im baaren gelde anwiederumen zu handen eines löb-
lichen hiesigen stadtmagistrats, als aus wessen handen ich solches emp-
fangen, zu erlegen schuldig seye. Im widrigen faU solle oftbemeldt löb-
liches stadtmagistrat berechtiget seyn nicht nur aus meinen eigenen, son-
dern auch meines zu mehreren und vollkommener sicherheit vorange reg-
ter summa erbethen und gesteUten, auch mit unterschriebenen bürgens
herrn Matthiae Kraillers des ausseren raths allhier samtlichen vermögen
nach selbst eigenen gefaUen, wie und wo beliebig, auch durch offentliche
licitation den baaren betrag obiger 1830 fl. 90 113 den. zu verschaffen. Zu
versicherung dessen habe sowohl ich Joseph Barth, als auch mein herr
bürg gegenwartigen revers und obligation eigenhandig unterschrieben
und mit unseren beygedruckten gewöhnlichen pettschaften bekraftiget.

Soproni városi levéltár, 1765. évi Prothocollum conceptuum 312-3.



370.

1765. november 14. Sopron. A soproni tanács jelenti a m. kir. kancelláriá-
nak, hogy Barth József, akitől Simon Lázár zsidó részére 1830 forintot
bírói zárlat alá vettek, kellő biztosítékat tud nyújtani errtz az esetre, ha ezt

a zártatot feloldanák és neki a pénzt visszaadnák.

Excelsa cancellaria regia Hungarico-aulica!
Domini domini et patroni gratiosissimi!

Percepto in homagiali submissione clementissimo suae majestatis
sacratissimae in favorem Josephi Barth convictionalem 1830 florenorum
90 denariorum et ad rationem judaei Lázári Simon in certa coram nobis
minata causa triumphantis sequestro judieiario affect am summam sibi
erga oblatam cautionem extradari supplicantis in eo ad nos expedito man-
dato, ut eatenus an videlicet supplicans Barth sufficientem pro securitate
praeattactae convictionalis summae sibi extradandae cautionem praestare
possit, humillimam relationem nostram submittamus. Eandern excelsam
cancellariam regiam Hungarico-aulicam demisissime informamus, ante-
latum supplicantem praespecificatam 1830 florenorum 90 denariorum
summ am die l6-ta praeter iti mens is Augusti erga oblatam cautionem, sta-
tutamque fidejussionem sibi extradari petiisse, partis nihilominus adver-
sae advocato petitioni huic et desideratae sequestri relaxationi recla-
mante, summamque convictivam potius judaeo, velut parti triumphanti,
erga praestandarn pariter cautionem extradari petente, ne exinde ad ca-
sum potissimum subsequendae in foris superrevisioriis causae reforma-
tionis novae enascantur lites, praespecificatam summam sub sequestro
judieiario ultronee relinquendam et neutri partium extradandam decrévi-
mus. Diffiteri interim non possumus, quod si tam ipse convictus et de
praesenti supplicans Barth, quam et per eundem statu tus fidejussor in
conformitate isthic advoluti exemplaris eas de se dederint reversales, ut
pro casu subsequendae convictivae sententiae nostrae approbationis in
defectu paratae pecuniae summa integralis ex bonis eorundem collective
et selective sumptis cum renunciatione omnium juris beneficiorum, adeo-
que etiam licitatione mediante instantanee procurari et exequi possit, suf-
ficiens omnio praespecificatae summae adsit securitas, intuitu cujus
extradationis ulteriores clementissimos ordines in humilitate praestola-
mur ac in reliquo altis gratiis devoti profundissima devotione manemus
excelsae cancellariae regiae Hungaríco-aulicae humillimi servi:

Sopronii, 14-ta Novembris 1765.
N. N. consul, judex et senatus

liberae et regiae civitatis Soproniensis.

Soproni városi levéltár, 1765. évi ProthocolIum conceptuum 310-2.
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371.

1765. november 18. A soproni városi bírói szék több morvaországi zsidót,
hogy ne lophassanak. elővigyázatosságból fogságba vet, kiket a vásár vé-
geztével büntetés nélkül szabadon enged, de Löbl Dávid nikolsburgi zsi-
dót, aki egy asszonytól 12 garast lopott el, 15 botbüntetésre ítéli és a város

területéről kitiltja.

Abrahamus Löbl 34 annorum Pischoniensis, J oannes Abraham 20
annorum Nikelspurgensis, Aron Löbl 34 annorum et Moyses Aron 18 an-
norum Hölestabeliensis, Hirsch Samuel 25 anno rum Mirliczensis, Israel
Aron 13 anno rum Hölestabeliensis et Moyses Abraharh Niclspurgensis
judaei, omnes ex Moravia die 18-a Novembris, qua suspecti et vagabundi,
non quam alia, quam committendorum, perpetrandorumque furtorum
causa ad nundinas isthuc adventates ne furandi occasionem habeant, per
tempus nundinarum ad custodiam accepti ac terminatis nundinis, qua
nulli crimini impliciti sine mulcta dimissi sunt.

David Löbl judaeus, 26 annorum Nikelsburgensis ex Moraviae mar-
chionatu 18-a Novembris ex eo, quod cuidam ad nundinas venienti foemi-
nae 12 grossos ex sacco furatus sit, in careeres conjectus, expostque pecu-
nia restituta 15 baculis pulsatus dimissus et abhinc amandatus.

Soproni városi levéltár, 1766. évi Prothocollum conceptuum 83-4.
Ugyanott a 62-3. oldalakon a fenti szöveg lényegében megismétlődik.

372.

1765. november 26. Bécs. Mária Terézia királynő meghagyja a m. kir.
hely tartó tanácsnak, hogy mivel a bonyhádi zsidók ügyében elrendelt in-
tézkedésének még mindig nem tettek eleget, ezirányban szükséges jelen-

tést sürgősen szerezzék be és azt javaslatukkal együtt küldjék meg.

Extractus benigni mandati de dato 26-ae Novembris 1765. Viennae
expediti.

Deinde meminerint fideli tat es vestrae, qualiter eisdem tenore alte-
rius benigni mandati regii adhuc sub die 23-a mensis Januarii anni 1764.
expediti clementer commissum fuerit, ut circa judaeorum in possessione
Bonyhád degentium in eo positam querimoniam, quod eosdem comitatus
Baranyiensis in sui gremio ab omni quaestus exercitio in universum ar-
ceat, audiendos audiant, acceptamque circumstantialem information em
cum opinione sua quo celerius isthuc submittant.

Quoniam vero demandata haecce informatio nec in praesentiarum
supervenisset, antelati autem judaei pro ponendo quo ad praemissam
querimoniam suam reme dio ulterius etiam suppliciter recurrissent,
eapropter fidelitatibus vestris ha rum serie clemen ter committendum esse
duximus, ut si et quantum praevio modo demandatam information em

27 Z~idó ok levéttár- XIV. 417



nondum accepissent, celericrem ejus submissionem indilate adurgere et
acceptam penes demissam opiníonem suam eatenus deponendam nobis
sine ulteriori mora submittere non intermittant. Datum, ut supra.

Maria Theresia manu propria.
Comes Franciscus Eszterházy manu propria.

Josephus Jablanczy manu propria.

O. L. C.-29.Lad. B. fasc. 1-6. folio 137.
Egykorú egyszerű másolat előlapon e feljegyzéssel: 2-a Decembris relata.

373.

1765. december 18. A soproni városi tanács azt az 1830 forintot, amit Si-
mon Lázár zsidó elleni perben bírói zárlat alá vett, királyi engedély alap-

ján Parth Józsefnek Kraller Mátyás kezessége mellett kiadja.

Den 18-ten Decembris 1765. referiret tit. herr burgermeister, dass
herr Mathias Kraller sich erklaret hat fül' diejenige 1830 fl. 90 113 den., in
welchen herr Joseph Parth in dem durch den juden Simon Lazar entgegen
ihn geführten process convinciret und auf gesagt herr en Parthens anlan-
gen auf den fall, wann derselbe in foris superrevisoriís einen favorablen
sentenz bekame, bis zur endlichen entscheidung und der sachen austrag
sub sequestrum genomen, nachmahls abel' auf allerhőchste kayserlich-
königlichen verordnung, damit besagte summa nicht fruchtloss liegen
bleibe, gegen genugsame sicherheit aus dem sequestro ihme ausfolgen zu
lassen verwilliget worden, bürgschafft zu leisten und die hierüber ausge-
stellende schuldobligation unterschreiben wolle. In folge dessen dann
herr Kraller und herr Parth vorberuffen wurden und nachdeme selbte die
schuldobligation unterschrieben, als ist mehrgedachte summa derer 1830
fl. 90 113 den. herren Parth extradiret und der schuldbrieff in die eisene
truhen gelegt worden.

Sopron városi levéltár, 1765. évi Rathsprotocoll 265-6.

374.

1765. december 18. A soproni polgármester jelenti a soproni tanácsnak,
hogy kir. engedély alapján Simon Lázár zsidó részére bírói zárlattallefog-
lalt 1830 forintot, amelyért Kraller Mátyás kezességet vállalt, Barth Jó-

zse.fnek visszafizették.

Die IB-va Decembris 1765.
Perillustris dominus consuI super eo relationem fecit Matthiam Kral-

lel' sese coram eodem declarasse, quod in ordine ad summam 1830 fl. 90
den. judaeo Simoni Lazar in causa contractuali contra Josephum Parth
adjudicatam et sub sequestro judieiario existentem, ex quo sua majestas
sacratissima vi clementissimi sui mandati eandem dicto Parth erga rever-
sales et cautionem prae stand am extradandam ordinasset, cautionem pro
eodem Josepho Parth praestare ac reversales subscribere velle, in conse-
quentiam cujus antelato cavente Matthia Kraler cum repetito Josepho
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Parth magistratualiter constítutis et easdem reversales in ipso conclavi
senatorali subscriberitibus eadem quaestionata 1830 fl. 90 den. summa ad
effectum praeallati ben igni caesareo-regii mandatí saepefata Josepho
Parth extra data fuit.

Soproni városi levéltár, 1765. évi Prothocollum Senatorium Latinum 93-4.

375.

1765. december 22-ről keltezett és Sopron megye járási főszolgabírájának
sajátkezű aláírásával ellátott kimutatás szerint Csepregen élő iparosok,
kereskedők, molnárok, pásztorok, idegen községbeli szőlőbirtokosok stb.
adója az 1765/6. ét,i katonai évre névszerint pontosan ki van vetve és fel-

sorolva.

E kimutatásból tudjuk, hogy Csepregen ebben az időben két zsidó la-
kott, akiknek adója a következő:

Moyses zsidó személlétül, szücs mesterségétől, egy kecskéjétül fizet
mindenestül 3 ft 60 dénárt.

Hársl zsidó személlétül, kalmárkodásátul, 2 vonyos marhájátul fizet
5 ft 40 dénárt.

Sopron megyeí levéltár, 1763. évi közgyűlésí iratok Miscellanea nevű csomó-
jában,

Ugyanitt egy cédulára írva találjuk Paiter Mihály csepregi polgármesternek
alábbi feljegyzését:

Zsidó Hárslitul percip(iáltam) kölcsön pénzt:
1-0 kétt csaszár aranyott 8 ft 33 % dénárt.
2-o item Hársli tul 3 ft 25 dénárt.

(Summa) 11 ft 58 % denár.

376.

1765. Sopron. városának ebben az évben a két zsidó kóser vendéglős ha-
szonbér címén 48 forintot fizet le.

Empfang von jüdischen kahrküchen alhier.
Nachdeme die juden alhier in denen burgershaüsern 2 kahrküchen

errichtet, als hat ein wohledler ra th beschlossen, dass sie von dies en
zweyen kahrküchen alle jahrmarckt 8 fl. bezahlen sollen, undzwar ernp-
fíenge ich noch von Margarethen mar ck 1764. 8 fl. - den.

Von Elisabeth marckt 1764. 8. fl - den.
Von fasten marckt 1765. 8 fl. - den.
Von May marckt 8 fl. - den.
Von Margarethen marckt 8 fl. - den.
Von Elisabeth marckt 8 fl. - den.

48 fl. - den.
Latus et summa dieser rubric per se.

Soproni városi levéltár, 1765. évi Cammer rechnung 84.
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377.

1765. A nagymartoni, a sopronkeresztúri, alakompaki és a kismartoni zsi-
dó hitközség Sopron városával a szabad kereskedésük megengedése céljá-

ból kötött szerződésük értelmében ebben az évben 100 forintot fizet le.

Empfang von juden centract.
Den 3-ten May erlegte mir die juden gemein von Matterstorff das

halbjahríge contractgeld von 1-ten Novembris 1764. bis ende Aprilis 1765.
mit 15 fl. - den.

Von L-ten May bis lezten Octobris 1765. erhielte ich von derselben
auf das 2-te halbe jahr 15 fl. - den .... 30 fl. - den.

Den 3-ten May bezahlte die juden gemeinde von Creutz das halbjah-
rige contractgeld wegen derselben in dieser stadt zugelassenen handels
von I-ten Novembris 1764. bis ende Aprilis 1765. mit 10 fl. - den.

Ferner erhielte ich auf das anderte halbe jahr von 1-ten May bis lez-
ten Octobris 1765. 10 fl. - den .... 20 fl. - den.

Den 3-ten May bezahlte die juden gemeinde in Lackenbach das halb-
jahrige contractgeld von 1-ten Novembris 1764. bis lezten Aprill765. mit
10 fl. - den.

Abermahl dieselbe auf das anderte halbe jahr von 1-ten May bis ende
Octobris 1765. 10 fl. - den .... 20 fl. - den.

Latus 70 fl. - den.
Den 3-ten May erhielte ich von der juden gemeinde von Eisenstadt

das halbjahríge contractgeld von I-ten Novembris 1764. bis lezten April
1765. mit 15 fl. - den.

Mehr von derselben auf das andérte halbe jahr von 1-ten May bis
ende Octobris 1765. mit 15 fl. - den .... 30 fl. - den.

Latus per se.
Summa dieser rubric 100 fl. - den.

Soproni városi levéltár, 1765. évi Cammer rechnung 85-6.

378.

1766. január 20. Pozsony. A m. kir. helytartótanács aziránt érdeklődik
Sopron megye közönségénél, hogy a tűzvész által sújtott sopronkeresztúri
zsidó hitközségnek sikerült-e a türelmi adójuk megfizetésére a többi zsidó
hitközségtől segítséget kieszközölnie? Ezirányú jelentésüket mielőbb te-

gyék meg.

Illustrissimi, reverendissími, spectabiles ac magnifici, períllustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Siquidem scire intersit, num judaei Kereszturienses per postremum
fatale incendium damnificati intuitu praestandi sibi ad depurandam ra-
tam suam taxae tolerantialis cujuspiam adjutorii medio tempore et quali-
ter cum aliorum judaeorum communitatibus et quibus nefors egerint aut
convenerint?
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Idcirco noverint praetitulatae dominationes vestrae genuinam ac cir-
cumstantialem informationem super praemissis capere, acceptamque ist-
huc proximius submittere. Datum ex consilio regio locumteneritiali Po-
sonii, die vigesima Januarii anno millesimo septingentesimo sexagesimo
sexto celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus et respective
ad officia paratissimi :

comes Nicolaus Palffy manu propria.
Carolus Fabiankovich manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sopronlen-
sis, dominis nobis observandissimis Vienna Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1766. évi közgyűlési iratok február havi csomórában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaízs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán a kir. titkos pecsétnek alig észre-
vehető nyomával, ahova elfelejtették a szokásos feljegyzést rávezetni, míg bévül a
szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül pedig a jobb alsó sarokban: comi-
tatui Soproniensi megjegyzések vannak.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1766. febr. 24-én Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatva a közgyűlési jegyzőkönyvébe
ilyen határozatot hozott:

Quo in meri to exmittitur supremus processualis judex nobilium
Joannes Stefanics pro debita rei investigatione, faciendaque inclytae uni-
versitati relatione. (1766-1768. évi közgyűlési jegyzőkönyv 113-4.)

Ezzel a rendelettel teljesen azonos szövegű parancs ment Moson megyéhez is
azzal a különbséggel, hogy Kereszturienses helyett: Oroszvarienses van írva.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. foHo 80.

379.

1766. január 20. Pozsony. A m. kir. helytariótanács felszólítja Sopron me-
gye közönségét, hogy mivel a megyei zsidók idáig 1594 forint türelmi adó-
val vannak hátralékban, mindent kövessenek el, hogy ez az összeg minél

előbb megfizettessék.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Siquidem judaei in gremio comitatus hujus Soproniensis manentes
ad rationem taxae suae tolerantialis pro anno 1765. in florenis 1594 den.
87 1/2 restantiarii forent et non vane metuendum sit, ne per ulteriorem
ejusmodi restantiarum accumulationem earum exactio successive cum
summa aerarii regii dispendio difficilior evadat.
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Hinc praetitulatis dominationibus vestris harum serie intimari, qua-
tenus praenotatarum restantiarum celeriori exactioni et depurationi om-
nimode íntentae esse, neve hae dehinc accrescant, ast potius memorata
tolerantialis taxa in re et tempore accuratissime adjustetur, perquam sol-
licite curare noverint eaedem praetitulatae dominationes vestrae. Datum
ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die vigesima Januarii anno mil-
lesimo septingentesimo sexagesírno sexto celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus, ad officia pa-
ratissimi:

Albertus manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Carolus Fabiankovich manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificís,
perillustribus item ac generesis dominis N. N. supremo et vicecomitibus.
judicibus nobili um et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobili um comitatus Sopronlen-
sis, dorninis nobis observandissimis Vienna Soproni um ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1766. évi közgyűlési iratok március havi csomójában.
Ivrétú papiros. melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, me ly alatt levő betűk nem vehetők ki, zártatán vörös viaszba nyo-
mott kir. titkos pecsét halvány nyom ával, ahol ez a feljegyzés található: ex consilio
regio Zocumtenentiali Hungarico, kívül pedig a jobb alsó sarokban' c.omitatui Sop-
roniensi megjegyzés olvasható.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1766. márc. 21-én Sopron városá-
ban megtartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatva a közgyűlési jegyző-
könyvébe ilyen határozatot hozott:

Comitatus in exactione praedictae eorundem restantiae omnem ad-
hibeat solertiam. (1766-1768. évi közgyűlési jegyzőkönyv 264-5.)

380.

1766. január 24. Pozsony. A m. kir. kamara. értesíti a 1'11.. kir. helytal'tótaná-
csot, hogy a zsidók türelmi adójánál igen sok a hátralék, de nem kétlik,
hogy a szükséges rendelkezéseket a megyéknél már megtették. Feltúnően
sok a hátralék Moson megyében, ahol 1762 óta egy dénárt sem fizettek be
és félő, hogya beszedők ezt az összeget vagy elsikkasztották, vagy maguk
céljára kamatoztatják, ezért azt kérik, utasítsák a megyét, hogy egy szol-
gabírót váratlanul küldjön ki a zsidó hitközségekhez, ki azokat elszámol-

tassa és ennek eredményét közöljék velük.

Sacratissimae caesareo-regiae apostoli eae majestatis, dominae, domi-
nae clementissimae regiae camerae Hungarico-aulicae nomine ejusdem
altefatae suae majestatis excelso consilio regio locumtenentiali Hungarico
peramice insinuandum. Ex relatione commissionis mixtae in negotio
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taxae tolerantialis judaicae considentis supratitulato consilio locumtenen-
tiali regio alioquin notum esse, quam nobiles de praeattacta taxa toleran-
tiali penes communitates judaicas etiamnum haereant restantiae. Et esto
quidem regia haec camera Hungarico-aulica confidat praelibatum consi-
lium locumtenentiale regium penes concernentes comitatus eas jam fe-
cisse dispositiones, quo restantiae hae celerius et omni cum rigore exigan-
tur. Quia vero inter complures morosas comm unita tes memoratae restan-
tiae penes solam communitatem judaicam in comitatu Mosoniensi degen-
tem ita jam accreverint, ut penes illam trium annorum obtingens haereat,
supponi e converso haud possit, quod collectores etiam si fors ab Oroszva-
riensibus et Kismartoniensibus! per fatalia incendia graviter damnificatis
adrepartitum eisdem quant um desummí nequivit, a reliquis pariter ju-
daeis per totum hocce tempus plane nihil incassaverint, sed potius suspi-
candum foret, quod iidem collectores exactam nefors ístiusmodi taxam in
proprios usus ac privatam usuram converterint. Ideo excelsum consilium
locumtenentiale regium praesentibus peramice requiri, quatenus comita-
tui Mosoniensi injugere haud gravetur. ut is officialem comitatensem ex
improviso ad praefatos judaeos exmittat et medio hujus num ad rationem
impositae sibi taxae tolerantialis ab anno 1762. quidquam et signanter
quantum et cui effective praestiterint? accurate investigari curet et de
comperto circumstantialem relationem fine illo exhibeat, quo pro re nata
in maleversantes nefors collectores pro aliorum quoque exemplo condigna
statui possit animadversio.

Cujusmodi submittendam antelati comitatus relationem dum sibi
haud gravatim communicari perofficiose expetit regia haec carnera Hun-
garico-aulica una ad quaevis mutui officii genera prompta, parataque
manet.

Ex consilio regiae camerae Hungarico-aulicae Posonii, 24-ta Januarii
1766.

Josephus Leeb manu pripria.

Kívül: Sacratissimae caesareo-regiae apostolieae majestatis, domi-
nae clementissimae regiae camerae Hungarico-aulicae ejusdem altefatae
suae majestatis excelso consilio regio locumtenentiali Hungarica per-
amice assignandum.

o. L. C.-29. Lad. B. Iasc. 1-6. Iolio 78-9.
Ivrétű papi ros, rnelynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaízs, amely-

ben vadászkürt látható, míg a másik oldalon: F. A. R. betűkkel, kívül a címzés alatt
vörös viaszba nyomott ovális alakú pecsét nyornával, a belső oldalon legalul: colla-
tionctta per S. K., végül ismét kívül az előlapon: praesentata 3. Februarii 1766. fel-
jegyzésekkel.

felírás: Kereszturiensibus helyett!
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381.

1766, január 29, A soproni városi tanács Breyer Izsák Illés nagynl-w'toni
zsidóval 3 éves szerződést köt a zsidó kósel' vendéglő fenntartása és hétfő-
től péntekig a városban tartózkodó zsidók elszállásolása ügyében, amely
célra átengedi a Rózsa-utcában fekvő régi sörfőző házat évi 270 forint ha-
szonbér ellenében, egyúttal 7 pontba foglalja össze a kikötéseit, amelyek

betartását a zsidó megígéri,
Juden contract.

Anno 1766, den 29-ten Januarii nachdeme denen in Eisenstadt, Matters-
dorf, Creutz und andern benachbahrten fürst Eszterházyschen orthschaff-
ten wohnhafften schutzjuden von vielen jahren her erlaubet, das selbe
gegen einen gewissen in die cammer cassa jahrlich zu bezahlenden gelde
in die hiesige stadt hereingehen und von montag an bis freytag ihren han-
del treiben können, diese abel' auser ihren dahier habenden chor-kucheln
auch in verschiedenen burgers hausern sich aufzuhalten pflegen, dahero
umb allen bishero und zum öfftern schon beobachteten unterschleiff in
zukunfft zu vermeyden, hat ein wohledler rath diesel' königlichen fr ey-
stadt Oedenburg beschlossen, das fürohin dahier nur ein eintziger chor-
kuchel gehalten und in selbiger die hiel' ankommende und tollerirte juden
ihre verpflegung und unterkommen haben sollen, dahero auch in beyseyn
von seithen einer ehrsammen gemeinde, derer herrn vormünder und de-
ren mehresten herrn des aüsseren raths zwischen hiesig gemeiner stadt
und Isaac Eliam Breyer von Matterstorff gebührtigen, dermahlen abel'
zu Wienn in condition stehenden juden nachfolgender centract errichtet,
verabredet und zu papier gebracht worden, als

Erstens ertheillet hiesiger stadtrath und gemeinde ihme bestandt ju-
den Isaac Elias Breyer die freyheit eintzig und allein eine chor-kuchel VOl'
die obangeregte judenschafft dahi er zu halten und zu errichten, undzwar
auf 3 jahr, das ist von 24-ten künfftigen monaths Aprilis angefangen bis
wieder 24-ten Aprilis 1769,und wird demselben hiermit auch erlaubet vor
die chor-kuchel erfordernus die nöthige victualien auf hiesigen platz oder
wochen marokten zu erkaufen, doch das er unter diesen einkauf nicht et-
wann einen vorkauffler abgebe, victual-sachen von denen anhero kom-
menden frembden ablöse, sothann weiter verkauffe und gleichsam damit
einen förmlichen handel treibe und dieses zwar unter verlustigung der el'-
selben victualien und zumahlen eine zu hinterbringung deren haubtsách-
lich an marckts-zeiten haufiger anhero kommenden juden nöthige woh-
nung dahier harter zu bekommen, als will hiesige stadt ihme juden das in
der Rosengassen habende alte brauhans bis künfftigen Georgii tag ein-
raumen und faUs dasselbe mittler und wehrender arenda-zeit nicht et-
wann verkauffet wurde, auf obige drey jahr in arendam übcrlassen und
dergestallten in verpachtung geben, das derselbe sich dessen pur zur hin-
terbringung deren anhero kommenden juden bediene, nicht abel' etwan in
solchen einiges depositorum oder niederlag, wie es immer nahmen haben
mag, halte oder in jenen brandtwein zu brennen oder ansonstige nutznies-
sung sich zuzuziehen veranmassen solle, wohingegen
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Andertens er bestandt jud VOl' die freyheit zwar die chor-kuchel zu
halten und zu derselben einzigen nothdurfft die victual sachen auf hiesi-
gen platz einzukauffen jahrlich einhundertzwantzig, var das alte brau-
haus aber titulo census ebenfahls jahrlich einhundert und funffzig gul-
den, zusammen also 270 fl., undzwar jedesmahl von viertl zu viertl jahr
mit 67 fl. 50 den, anticipato zu bezahlen und da

Drittens wie bereits oben und in praeambulo gegenwartigen con-
tracts erwahnet word en, denen wegen hand el und wandel anhero kom-
menden fürst Eszterházyschen schutzjuden nicht langer, dann von mon-
tag bis freytag sich dahi er aufzuhalten erlaubet, als wird er bestandtneh-
mer auch über obbemeldte zeit unter straff per _1 keinen juden einigen
aufenthalt verstatten, es ware dann, das selbe wegen ungestüm der witte-
rung freytag von hier nicht abgehen könn ten, wessentwegen doch jedes-
mahl bey hiesigen stadtgericht die anmeldung geschehen solle.

Vierttens wird er bestandtnehmer aueh keine verdachtíge und
haubtsachlich zur marckts zeit des stehlens wegen anhero kommende ju-
den zu behei-bergen oder denenselben einigen aufenthalt noch vielweni-
ger gal' etwann einen unterschleiff bey ohnausbleiblicher straffe und
schwerer anthung zu geben sich veranmassen, sondern solche und derley
alsogleich der obrigkeit anzeigen, ingleichen wird

Fünfftens er bestandt-jud bey obrigckeitlichen straffe sich nicht ver-
anmassen von Christen oder juden einige gestohlene und verdachtige sa-
chen abzulösen und derley schlechte leuthe dardurch zu fürd ern, sondern
solche in allen fáhlen und bey wahrnehmung einigen verdachts alsogleich
den löblichen stadtgericht anzeigen. In übrigen, weillen

Sechstens der bestandtnehmer VOl' die anhero kommende juden auch
hinlanglichen kascha-weines benötiget ist, als wird derselbe solchen zur
lesenszeit bey und unter hiesiger burgerschafft machén und pur allein von
hiesiger burgerschafft abzunehmen gehalten, nicht aber einigen etwann
gar heimlicher weise herein zu schwartzen unterstehen, das nöthige bíer
und brandt-wein abel' sich dahier allein anschaffen, die verleüthgebung
auch sothanen hier erkaufft und gemachten kascha weines unter denen
juden zwar verstattet werden, doch das er unter dieser erlaubnus nicht
etwann auch in der ihne exarendirten behausung ader gar über die gassen
in die Christen weine ader anderes getranck abgeben oder verleithgeben
solle bey allmahlig ohnausbleiblich obrigkeitlichen straffe. Solte abel'

Siebentens dureh seine oder der seinigen f'ahrlassigkeit, welches Gott
in gnaden abwenden wolle, einiges feüer entstehen, wird er bestandtneh-
mer mit alI seinen vermögcn davor zu hafften schuldig und gehalten seyn.
Und fahls

Schliesslichen nach geendigter obigen drey jahrigen arenda-zeit ein
and erer sich vorfindete, so da VOl' die verpachtung der chor-kuchel ein
mehreres, als dermahliger arendator versprechete, solle derselbe gehalten
seyn, ihme Isaac Eliae Breyer die zu unterbringung deren juden ertorder-
liche und durch jetzt gedachten Breyer anschaffende mobilien in billigen.
auch fahls sie selbsten unter einarider nicht einig werden könnten, ge-

l nyitva hagyva a szám helye!
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richtlich auszusprechenden preys abzulösen. Urkund dessen ist gegen-
wartiger contra ct in zwey exemplarien ordentlich gefertigter extradiret
worden. Oedenburg, den _1 1766.

Sopron városi levéltár, 1766. évi Rathsprotocoll 77~1.
Ez a szerződés nem lépett érvénybe.T, a 386. sorszámot!
I a hónap és nap helye nyitva hagyva.

382.

1766. február 3. A m. kir. helyta1'tótanács meghagyja Moson megyének,
hogy mivel a megyebeli zsidók már 3737 forint türelmi adóval vannak hát-
ralékban, ezért valószínű, hogya beszedők azt elsikkasztották vagy 100-

guk céljára hasznosítják. A megye váratlanul küldjön ki hozzájuk egy
szolgabírót, aki őket elszámoltassa és ennek eredményét jelentsék.

Mosoniensi comitatui.
Siquidem penes comunitatem judaeorum in comitatu hoc degentium

restantiae taxae tolerantialis ita jam accreverint, ut eadem florenos 3737
crucigeros 46 th. pro praeterito trienniö efficiant, supponi e converso haud
possit, quod collectores, etiam si fors ab Oroszvariensibus et Kissmarto-
niensibus! per incendia damnificatis quantum eorum desummi nequivis-
et, a reliquis pariter judaeis per totum hocce trienni tempus plane nihil
incassaverint, sed po tius suspicandum Ioret, quod iidem coJlectores exac-
tam nefors istiusmodi taxam in proprios usus ac privatam usuram conver-
terint.

Ideo praetitulatis dominationibus ves tr is harum serie intim ari, qua-
tenus unum e comitatensibus officialibus ex improviso ad praefatos ju-
daeos exmittere et medio hujus num ad rationem impositae sibi taxae to-
lerantialis inde ab anno 1762. quidquam ac signanter quantum et cui ef-
fective solverint? accurate investigari curare et de qualiter compertis ge-
nuinam et circumstantialem informationem consilio huic locumtenentiaIi
regio sine mora et indi late submittere noverint eaedem praetitulatae do-
minationes vestrae. Datum etc. 3-a. Februarii 1766.

Fabiankovich manu propria.
O. L. C.-29. Lad. B. fasc. i-.e. Iolio 77.
Fogalmazvány.
J helyesen: KCI·cszturicnsibus.

383.

1766. február 17-26. A soproni városi bi1'ói szék Hirschl Sámuel vág-
újhelyi zsidót, akit már egyszer kitiltottak a városból és mégis visszajött
és lopott, egy órára kalodába zárta, majd 30 botbüntetésre ítélte és Sopron

területéről örök időre száműzte.

Nomen et cognomen : Hirschl Samuel.
Conditio: judaeus.
Aetas: 25.
Locus nativitatis: Vágújhely.
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Tempus incarcerationis: 17-a Februarii.
Delictum et causa, ob quam captus est: quod jam semel abhinc aman-

datus occasione nundinarum anniversariarum civitatem subintraverit et
civi cuidam chlamidem abstulerit.

Exitus ex carceribus cum expressione qualiter mulctatus? Pegmati in
foro publica per horam expositus et 30 baculorum ictibus pulsatus 26-a
Februarii in perpetuum relegatus exstitit.

Soproni városi levéltár, 1766. évi Prothocollum conceptuurn 254-5.
Az 1767. évi Proth. conceptuum 32. oldalán ezt a feljegyzést megismételve

olvashatjuk.

384.

1766. februá" 25, A m. kir. hely tartó tanács megparancsolja Baranya me-
gyének, jelentse, hogya rohonci vagy más zsidók amegye területén a nyil-

vános vásáro7c idején !civill is lceres7cednek-e?

Baranyiensi comitatui.
Siquidem sua sacra caesarea et regio-apostolica majestas in eo in for-

mari clementer cupiat, an Rohonczenses aut alii judaei in gremium comi-
tat us hujus Baranyiensis quaestus exercendi causa extra tempus etiam
publica rum nundinarum hactenus admitti consveverint aut adrnissi
fuerint?

Idcirco praetitulatis dominationibus vestris harum sede de benigno
jussu regio his ce intimari, quatenus super praemissis genuinam et adae-
quatam informationem isthuc quo citius submittere noverint eaedem
praetitulatae dominatíones vestrae. Datum etc. 25-a Februarii 1766.

Fabiankovich manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 138.
Fogalmazvány egy betoldással a szövegben.

385.

1766, február 26. Németiárialu. Temlui Zsigmond mosonmegyei esküdt
jelenti, hogyaboldogasszonyi zsidók a türelmi adójukat 1762-ben Po-
zsonyban a kamaránál bejizeiték, míg a gátai zsidó7c 37 [orintot átadtak
Perl oroszvári zsidóbíl·ónak. Mivel pedig ez időtől kezdve a köpcsényi, az
oroszvári és a rajkai zsidók nem fizette7c türelmi adót, így ők sem fizettek.
Arról pedig, hogya tűzvész sújtotta oroszvári zsidók tiirelmi adóját ők ad-

jálc meg, szó sem lehet, amikor a maqukét sem tudják meg.fizetni.

Quandoquidem in conformitate gratiosi excelsi consilii regii locum-
tenentialis in eo emanati intimati num communitates judaeorum inclyto
huic comitatui Mosoniensi ingremiatae ad rationem impositae sibi taxae
tolerantialis ab anno 1762. quidquam ac signanter quantum et cui effec-
tive selverint? a judicibus judaeorum communitatis Boldogh Assany et
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Gáttha ex improviso singillative in praesentiam mei accersitis et convo-
catis indagassem ac serio et accurate eosdem examinando investigassem,
iidem benevole confessi sunt, quod pro anno quidem 1762. praefatae com-
munitates impositas sibi taxae tolerantialis competentias incassatas ha-
buerint, easque Posonium deportatas excelsae camerae erga quietantiam
levandas obtulerunt verum ex ra tione hac, quod reliquae judaeorum com-
munitates, signanter Köptsény, Oroszvár et Rajka huicce inclyto comita-
tui incorporatae competentias suas eadem occasione non attulerint, accep-
tatae non extiterunt, quas Boldogh Assonyienses retulerunt, Gatthenses
vero prae manibus judaei judicis Oroszvariensis Perl vocati erg a quietan-
tiam in florenis 37 crucigeris 53 relíquerunt, Ab illo autem tempore semet
nihil pen itus solvisse retulerunt. Eadem occasione id etiam investigatum
extitit, an judaei Oroszvarienses intuitu adjutorii propter perpessam incen-
diifatalitatemetqualiternefors cum aliis judaeorum communitatibus ege-
rint aut convenerint? Ad hoc punctum reposuerunt, quod praenominatae
reliquae communitates judaeorum Oroszvariensium onus in se assumere
nec possint nec teneantur, cum nec propria onera supportare et competen-
tias suas depurare sint capaces. Super qua praemisso modo elicita eorun-
dem responsione praesentern inclytae universitati faci o relationem. Sig-
natum Németh Jándorff, die 26-a Februarii 1766.

Sigismundus Temlin inclyti comitatus Mosoniensis juratus assessor
manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. Iasc, 1-6. Iolio 73-4.
Egykorú egyszerű másolat.

386.

1766. február 27. Sopron Vá1'OSközgyűlése nem helyesli, hogy a zsidó kó-
ser konyha és a zsidók elszállásolása egy házban történjen, hanem a régi

állapot fenntartása mellett van.

Anno 1766. den 27-ten Februarii praesente communitate.

2-do auf das alte brauhaus, bis solches per licitationem publicam ver-
kauffet wird, gemeine stadt einiger massen fructificire, habe ein wohled-
lel' rath solches an einen gewissen juden. so hiesige chorkuchel in ver-
pacht genohmen, mittelst nachstehenden centract in arendam zu lassen
erachtet, welcher ebenfahls einer ehrsahmen gemeinde comuniciret wird.

Ad 2-dum weillen zu beförchten, dass wann die juden chorkuchel in
einem haus wahre, verschiedene unterschleif sich aüsseren dörffen, alss
gehet einer ehrsahmen gemeinde ansünnen dahin, dass diese chorkuch-
lerey in statu moderno und in verschienen burgers hauseren gelassen
werd en solle.

Soproni városi levéltár, 1766. évi Rathsprotocoll 75-6, 86.
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387.

1766. március 1. Körtvélyes. Naszvady János mosonmegyei szolgabíró je-
lenti, hogya köpcsényi, az oroszvári és a raj kai zsidó hitközségek a türelmi
adójukat 1762. évig bezárólag a m. kir. kamarának megfizették. Ezt Iciroe-
tőZeg úgy a köpcsényi, mint a raj kai zsidó hitközség, amit e célra beszed-
tek, azt szükségletükre jelhasználták, az oroszoáriak pedig leéqtek: és így

fizetni nem tudnak.
Infrascriptus inclyti comitat us Mosoniensís judex nobilium praesen-

tium per vigorem testor et recognosco, quod juxta commissionem a spec-
tabili et generoso domino Francisco Zichy de eadem praelibati inclyti co-
mitatus substituto vicecomitis (sic!) mihi datam, in consequentiarn vero
gratíosí per excelsum regio-Hungaricum locumtenentiale consilium in-
tuitu ab anno 1762. per judaicas communitates in inclyto hocce comitatu
degentes ad hucdum restantis taxae tolerantialis emanati ac qualiter,
quantumve tractu temporis incassatum et cui quid effective solutum in-
vestigandum ac eatenus submittendam informationem ordinantis inti-
mati convocatis in processu Cis-Lajthano, inque oppidis Köpcsény, Orosz-
vár, Rayka commorantium judicibus, juratis ac potioribus communitatum
judaeis, porro in modalitatem ac effectivam a supramemorato anno res-
tantis taxae tolerantialis incassationem et solutionem inquirendo testante
id ipsum quietantia excelsae camerae Hungarico-aulicae de dato 25-a
mens is Junii 1763. emanatae tam antiquam restantiam, quam et pro anno
1762. obvenientem persolvisse evenerit. Oroszvarienses vero judaei facta
in modofato dato solutione mox post unius mensis spacium 22-a quippe
Julii anni ejusdem exusti in alienis vicinorum locorum laribus habita-
tionem suam quaerere necessitati ea de ratione nihil incassare ac solvere
potuerint, Köptsenienses vero et Raykenses impositas quidem fecisse ac
ad rationem obvenientis sibi taxae tolerantialis partem aliquam etiam in-
cassasse, verum quia ex parte excelsae camerae universalis omnibus com-
munitatibus imposita ac intra ipsos subdivisa summa seorsive a commu-
nitatibus non acceptaretur, sed integralem summam insimul deponere ne-
cessitarentur, Oroszvariensis vero communitas ob perpessum per incen-
dium damnum in via instantiae existens ad redintegrationem universalis
summ ae in praesentiarum quottam suam non persolverit, incassatas pecu-
nias suas partim in quotidianas communitatis necessitates, partim vero
in persolutionem debitorum suorum pro depuratione onerum comitaten-
sium, dominalium ac ipsius quoque taxae tolerantialis contractorum tan-
tisper convertisse. Ex hinc in eo instarent, ne una communitas per alterius
tardiorem solutionem incassatis pecuniis suis detineatur, ut a quavis com-
munitate compositis pecuniis suis quotta sua singillatim acceptaretur, ex-
celsa camera gratiose ordinare dignaretur. In ordine vero per Oroszvari-
ensem communitatem ex ratione per incendium perpessi damni praeten-
sae indemnitatis et libertatis ac per communitates inclyto comitatui irigre-
miatas fiendam quottae eorundem persolutionis demisse deprecarentur,
siquidem variis caeteroquin et majoribus oneribus gravati pro moderno
difficiliori rerum statu neque de propriis necessitatibus suis prospicere
possint.
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Super qua modalitate praevia peracta investigatione et accepta super
praemissis informatione humillimam inclytae universitati facio rela-
tionem. Datum Körtvéles, die 1-a Martii 1766.

Joannes Naszvady judex nobilium manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folio 73.
Egykorú egyszerű másolat.

388.

1766. március 7. előtt. Az oroszuári tűzkárosult zsidó hitközség Moson me-
gye közönség éhez folyamodik azért, hogy mivel a kétévi türelmi adómen-
tességük tárgyában a többi zsidó hitközség részéről eddig még nem tÖ1·tént

semmi sem, lépnének közbe érdekükben a megfelelő helyen.

Inclyta universitas etc.
In profundissima demissione reflectere necessitamur inclytam uni-

versitatem, qualiter posteaquam in annis 1758. et 1763. oppid um Oroszvár
inclyto comitatui huicce ingremiato exorto in eodem horribili incendio po-
tiori sui in parte conflagrasset, nos quoque judaei ibidem degentes cum
universis nostris supelIectillibus et rebus mercantibus incinerati fuisse-
mus, subsequenter quidem ad ultimam fatalitatem coram inc1yto univer-
sitate fine relaxatae ad exempl um aliorumque praefati damnificati oppidi
contribuentium ex quanto nostro tolerantiali nobis a proportione adre-
partito per biennium obtinendae demisse institerimus, recommandatique
omnino simus per inclytam universitatem eatenus apud excelsum consi-
lium regium locumtenentiale, abinde vero coram altissimo scaratissimae
caesareae et apostoli co regiae majestatis throno supplex noster libellus
promotus extiterit. Quia nihilominus gratioso praetitulati excelsi consilii
ad inclytum comitatum hurieee expedito intimato mediante eam benig-
nam super praeexposito petito nostro resolutionem regiam supervenisse
intelIexissemus, quod veluti judaei in inclyto hocce Hungariae regno de-
gentes respectu depurandae impositae sibi taxae tolerantialis semet is so-
lidum obligassent, ita hane quoque nobis a proportione obvenientem quot-
tam in concreto solvendam, supportandamque haberentur,proinde ínstan-
tibus nobis in particulari eatenus deferri nequire. Quoniam autem in
sensu praeexpositae benignae resolutionis regiae onus ejusmodi nobis
damnificatis ex integrali quanto tolerantiali per biennium post incendium
computando obveniens nec adusque quidem per reliquos in regno Hunga-
riae degentes judaeos in concreto depuratum haberetur, neque per com-
munitatem nostram dependi valeret, ob idque restantia nostra toleran-
tialis taxae de tempore in tempus in tantum excrescatur, ut successu tem-
poris depurandis iis nosmet omnino vel ideo etiam impares futuros praévi-
deamus, quod depensione quotannis apud inclytam administrationem
Ovariensem 166 fl. 6 crucigerorum propter liberum quaestus exercitium,
quo reliquae comitatui huic ingremiatae communitates absque ulla solu-
tione fruerentur, vires nostrae propediem exhauriantur. Ex eo coram
inclyta universitate in profundissima submissione de novo instandum
esse duximus, quatenus de ingenita sibi erga contribuentem populum be-
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nevolentia, sublevandique studio quoad praeexpositum postulatum nos-
trum suis in locis gratiosas vices suas interponere dignaretur. Pro qua im-
mensa gratia immortales Deo omnipotenti reponendo grates emorimur.

Inclytae universitatis humillimi, infimique servi:
communitas judaica oppidi Oroszvar.

Ad universitatem comitatus Mosoniensis, dominos domin os gratío-
sissimos colendissimos.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 72.
Egykorú egyszerű másolat.

389.

1766. má'rcius 7. Magyaróvár. Moson megye közönsége az oroszvári zsidú
hitközség kérelmét pártolólag a m. kir. hely tartó tanácshoz felterjeszti, az
egyes zsidó hitlcözségeknél pedig váratlanul végrehajtott ellenőrzés a tü-
reimi adó szempont,iából milyen eredménnyel já1't, az erTe vonatkozó je-

lentéseket szintén mellékelik.

Serenissime dux, regie locumtenens et excelsum consilium regium
locumtenentiale Hungaricum!

Domine, dom ini benignissime gratíosissimi colendissimi!

Conformitate benigno-gratiosae serenitatis vestrae regiae et excelsi
consilií regii locumtenentialis intimationis sub 20-a Januarii anni curren-
tis elargitae circa id, num judaei Oroszvarienses per postremum incen-
dium damnificati intuitu praestandi sibi ad depurandam ratam suam
taxae tolerantialis cujuspiam adjutorii medio tempore et qualiter cum
aliorum judaeorum communitatibus et quibus nefors egerint? aut conve-
nerint? genuina et circumstantialis informatio desideratur.

Tenore porro alterius die 3-a subsequentis mensis Februarii amenati
benigne gratiosi intimati ad judaeos hujus comitatus un us e comitaten-
sibus officialibus ex improviso exmittendus et medio hujus num ad ra-
tionem impositae sibi taxae tolerantialis inde ab anno 1762. quidquam ac
signanter quantum et cui effective solverint? accurata investigatio et de
qualiter compertis aeque genuina ac circumstantialis informatio submit-
tenda exposcítur.

Qua in utraque connexive quasi una materia judaeos comitatus hujus
ac taxam eorum tolerantialem respiciente per exmissos praevie comita-
tenses officiales nostros investigatione peracta existente qualis nobis
eatenus relatio exhibita est, eandem in finem requisitae information is se-
renitati vestrae et excels o consilio regio locumtenentiali in advolutis de-
misse et obsequiose submittimus.

Caeterum autem praementionatis Oroszvariensibus judaeis ob prae-
attactam sui ex incendio interventam enormem damnificationem pro re-
laxata quottae taxae tolerantialis instantialiter coram nobis supplicanti-
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bus que madmodum a paritate aliorum contribuentium, quibus pro ejus-
modi fatalibus casibus relaxam impertiri assoleret, ita his quoque ex taxa
tolerantiali pro ulteriori eorum conservatione proportionatam relaxatam
merito impertiendam censentes praeattactam instantiam serenitati ves-
trae regiae et excelso consilio regio locumtenentiali benigno gratiose se-
cundandam, commendandam duximus. Qui in reliquo cum omni respectu
et veneratione perseveramus. Datum ex generali congregatione nostra die
7-a mensis Martii 1766.in regio privilegiato oppido Magyarovar celebrata.

Serenitatis vestrae regiae et excelsi consilii regii locumtenentialis
Hungarici humillirni obsequentissimí obligatissimi servi:

universitas comitatus Mosoniensis.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folio 75-6.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye: koronás eímerpaizsban vadászkürt, alatta:

G. V. L. S. betűkkel és előlapon e feljegyzésseI : praesentata 17. Martii 1766., eadem
relaia.

390.

1766. március 12. Pécs. Baranya megye közönsége jelenti a m. kir. hely-
tartótanácsnak, hogy sem a rohonci, sem más zsidónak amegye területén
kereskedni a nyilvános vásárok kivételével nem szabad. Azok a zsidók,
akik hamuzsír főzésével foglalkoznak, ideiglenesen amegye területén tar-

tózkodhatnak, azonban a kereskedés nekik sincs megengedve.

Serenissime dux regie locumtenens!
Excelsum consilium regium locumtenentiale !
Domini domini benignissimi gratiosissimi!

Dum sub 25. Februarii anno labente informatio exigi tur de eo, an
Rohonczenses aut alii judaei in gremium hujusce nostri comitatus fine
quaestus extra tempus publicarum nundinarum hactenus admitti consve-
verint? sequentibus humillime obsequimur, nimirum gentem han c ex ve-
tere comitatus statuto, quemadmodum ad gratiosam excelsi consilii regii
de dato 31-ae Januarii anni 1764. intimatum ex generali congregatione
nostra die 13-a Februarii eodem 1764. anno celebrata humillime perscrip-
seramus, usque praesens illibate servato in gremium ejusdem hujus comi-
tat us exercendi quaestus causa praeter tempus publicarum nundinarum
haudquaquam admitti. Illos autem, qui cineres elavellatos exurunt, inte-
rimaliter quidem hic commorari, nullas tamen merces indu cere quire, sed
soli clavellationi operam dare. Penes cujusmodi humillimam inform a-
tionem nostram benignitati, altisque gratiis demisse commendati perseve-
ramus. Datum ex generáli congregatione nostra die 12. mens is Martii
anno domini 1766. in episcopali civitate Quinqueecclesiensi continuative
celebrata.

Regiae serenitatis vestrae et excelsi consilii regii locumtenentialis hu-
millimi, obsequentissimi servi:

universitas comitatus de Baranya.
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Kivűl: Sacratissimae caesareo-regiae et apostolieae majestatis regio
per Hungariam locumtenenti, serenissimo Saxoniae duci, excelsique
consilii locumtenentialis regii Hungarici praesidi et consiliariis, dominis
dominis nobis benignissimo gratiosissimis Vienna ex officio Posonii.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 139-140.
Ivrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon futó hímszarvas, míg a másik

oldalon világosan ki nem vehető 3 betűvel, zárlatán zöld viaszba nyomott kerek pecsét
nyomával és az előlapon ezzel a feljegyzéssel: praesentata 26. Aprilis 1766., 3-a ejus-
dem relata.

391.

1766. március 12. Parth József soproni polgár Simon Lázár zsidó elleni 300
db huszárló szállítására vonatkozó perét megfellebbezte a tárnokszékhez,
ahol a zsidó 12 pontban igyekszik bebizonyítani, hogy neki van igaza, amit
Parth József pontról-pontra megcáfol. Ez a per Parth József teljes győzel-
mével ér véget, miként ezt a következő szám alatt közölt tárnokszéki íté-

letlevél bizonyítja.

In apellata causa Josephi Parth, ut appellantis et A. contra Lazarum
Simon, velut appellatum et 1. a magistratu civitatis Soproniensis trans-
missa.

Species facti.

Praenominatus Josephus Parth a praedicto Lazaro Simon judaeo
6.000 florenos levando semet ad procurandos et statuto pro termino sis-
tendos 300 bonae qualitatis et constitutae altitudinis ad servit ium regium
militare pro Hungaricis equitibus aptos equos obligat, in casum autem
contrarium adaequa tam de juribus et facultatibus suis satisfactionem pro-
curandi plenariam praefato Lazaro Simon praescissis omnibus juridicis
remediis attribuit facultatem, quia vero praeassumptae obligationi suae
haud satisfecisset, attactus Lazarus Simon praesentem contra eundem
movet processum.

Ennek a pernek megvannak az előiratai is a Soproni városi levéltárban Causae
civiles fasc. 34. nr. 525. jelzés alatt. Ez iratcsomóból számos darabot közlök ebben a
kötetben, így a tárnokszék ítéletét is oklevélbe foglalva 392. sorszám alatt, míért
mindezekre e helyütt csupán hivatkozom.

A 48 folió oldalt megtöltö pertárgyalásból az alábbi részlet közlését tartom
érdemesnek:

A. indictatum per partem 1. praevio modo computum subsistere et
acceptari non posse demonstratur sequentibus, etquidem

l-mo juxta tenorem praeproducti contractualis puncti l-mi ea fuit
obligatio partis 1., ut 300 bonae qualitatis et 14., 15 pugnorum altitudinis
equos, etquidem 200-os usque 15-tam Februarii anno 1758. 100 vero usque
15-am subsequentis mensis Martii administrare et effective tradere te-
neatur, juxta sensum vero puncti 2-di et 3-tU obligabatur pars 1. consue-
tam recognitionem, vulgo assentlistam seu lieferungs schein dictam per
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officiales regiminum tales equos acceptantium subscriptam post factam
administrationem equorum eo fine producere, ut in conformitate talis
probatorii documenti solutio solvendorum institui possit, verum pro 1-mo
termino 200 equi statui non sunt, neque assentationis lista producta, per
consequens partem 1.obligationi suae non satisfecisse cer tum est. Produc-
tum sub A. non est tale probatorium documentum, ne que pro assenta-
tionis lista haberi potest, productum vero sub B. est simplex scarteta, quae
alioquin nullam probam praestat.

2-do virtute praeproducti contractus boni et validi equi statui debuis-
sent, sed ipsa pars 1. in subtractis superius allegatis suis recognoscit equos
sub A. contentos per militiam acceptatos non fuisse, hinc sequitur eosdem
defectuosos et contractualibus requisitis minus provisos fuisse. Recognitio
domini Stőhr sub A. non est tale instrumentum, quale sibi partes contra-
hentes constituerunt, neque continet recognitionem officialis regírninis
tales equos acceptantis, sed nec probat equos illos de qualitatibus suis ad
servitium regium halibes fuisse.

3-tio esto recognitio illa domini Stöhr de validitate equorum vim ali-
quam hab eret, nec in eo casu parti 1. prodesse potest, quia ex administra-
tis per eandem equis tantum 5 frusta 5-ta Februarii accep tata fuisse evin-
ceret, unde sequeretur reliqua frusta requisitas qualitates non habuisse,
secus per officialem regiminis Szécsényiani sine dubio plures acceptati
forent.

4-to non recognoscit idem dominus Stöhr eadem 74 frusta sibi, ut as-
sentanti commissario assignata fuisse, si pars 1. hoc fecisset, necessario
debuisset dominus Stöhr talem listam assentationis, qualis hic sub nro
4-to continetur, cum accurata descriptione coloris, altitudinis, aetatis et
qualitatis equorum concinnare et per officialem regiminis praesentem
subscriptam expedire, unde apparuisset, qualesnam equi 3-ha Januaríi
1758. statuti et per militiam acceptati sint, quibus non probatis nec pre-
tium nec onus intertentionís praetendi potest.

5-to saepius attactum testimonium Stöhrianum ex eo etiam vigorem
habere non potest, quod nullam sciti sui rationern assignet, unde nam sciat
numerum equorum, an ipsos numeraverit aut numerari curaverit vel vero
simplici partis 1. relationi fidem habuerit. quae sciti ratio ad eliciendam
probam adeo esset necessaria, ut sine ea tali attestato fides haberi non
possit.

6-to omnes conditiones contractuales de bonis equis intelligendae
fuerant et tamen notorium esset partem 1. quaestionatos equos ex curru-
bus rusticorum pro 16, 17 florenis coemisse ac taliter sibi prodesse, aera-
rium regium vero damnificare studuisse.

7-mo quoniam pars A. erga talem, ut est sub nro 4-to assentationis
listam quo ad assentatos et acceptatos equos sui excontentationern ab aera-
rio regio consequi soleat, de tali etiam pars 1. sibi providere et assenta-
tionem equorum suorum legitimare debuisset,

8-o productum sub B. de quibusdam expensis per partem 1. in inter-
tentionem equorum factis sonans est simplex scarteta, illudque tum ideo
nullam probam praestat, quod sit proprium partis 1. testimonium, cum
vero quod eatenus nullam assentationis listam producat.
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9-no licet probari quiret partem I. talem, prout conventum erat nu-
merum equorum statuisse, evenissetque partem I. in intertentionem illo-
rum aliquos sumptus fecisse, attamen in casu, quo iidem in assentatione
rejecti fuissent, omnes tales sumptus pars I. titulo damni parti A. bonifi-
care debuisset, hoc ipsum in isto non assentationis aptorum equorum casu
in considerationem venire et ipsam partem I. sumptus suo ferre necesse
est.

lO-mo memorati sub B. praetensione detracti floreni 150 aeque con-
siderationem subire non possunt, quia productum illud scarteticum esset
proprium partis I. testimonium et non probaretur partem A. summam il-
Iam levasse, sed nec productum sub C. quidpiam parti I. opitulatur, quia
tam ex contractu sub nro 2-do, quam et quietantia partis I. hic sub nro 5-to
producta apparet eandem partem I. flore nos 6.000 accurate percepisse,
contra quam quietantiam particularis connotatio sub C. plane nullam pro-
barn facere potest.

ll-mo quamvis omnia, quae in producto sub B. continentur, probari
quirent, non tamen aliae expensae, quam quae parti I. per augustam
aulam bonificarentur, parti quoque I. admitti possent, sed quod praesenti
in instituto expensarum suarum bonificationem sperari non possit, pars I.
producit, pars A. instantiam suam penes connotationem partis I. sub B.
suae majestati sacratissimae exhibitam et indorsationem ejusdem sub
nro 6-to, unde manifeste prodiret, omnes illas part is I. praetensiones per
suam maj estatem sacratissimam rejectas et pro nullis declaratas esse.

12-mo notum est parti I., quod levatis a parte A. 6.000 florenis directa
Viennam ascenderit et loco debitae gratitudinis in damnum partis A. cum
excelso directorio in publicis et cameralibus anno 1759. intuitu submini-
strandorum equorum absque praescitu partis A. ad contractum condes-
ceriderit et tamen nec unicum equum administraverit, taliterque doloso
agendi modo non servata contractuali obligatione oneris contractualis et
expansorum 900 circiter florenum resartionem effugere non potest. Re-
monstrato proinde eo, quod partes contrahentes quoad probationis instru-
mentum sibi in puncto 2-do regularn constituerint et pars I. nec eidem, nec
aliis punctis contractualibus satisfecerit, cupit producta sub A., B., C. tan-
quam contractuali tenori repugnantía rej ici et habita ad quietantiam sub
nro 5. reflexione partem I. in onere contractuali cum expensarum et dam-
norum refusione convinci.

I. ad praemissa partis A. motiva responderet sequentibus, etquidem
Ad 1-m verum omnio esse, quod pars I. 300 equos semet administra-

turam in contractu obligaverit et tamen in puncto 1-mo expressa cum con-
ditione, ut pars quoque A. successive 50 frusta acceptare teneatur, cum
autem ex 74 frustis pro 1-mo terrnino administratis solum 24 frusta accep-
tata fuerint et parti I. remanserint 50, plu res amplius pars I. administrare
non obligabatur, quia jam in principio statim contractus tenoribus per
partem A. satisfactum non est, non servat is autem conditionibus pacta
etiam non servantur. Quod attinet assentationis listam, eatenus pars I.
obligationi suae satisfecit, producendo super'ioris belli commissarii attes-
tatum sub A., in quo videre est, quod ex jam administratis 74 equis 24 as-
sentati et per militiam acceptati fuerint.

28* 435



Ad 2-dum remansi parti 1.50 equi non ideo per militiam acceptati non
sunt, quasi vero ad servitium regium militare minus idonei fuissent, ve-
rum ideo, quod ob malas partis A. dispositiones per militi am et belli com-
missarium lustrati et revisi non fuerint et ea etiam esset ratio, quod eate-
nus quoque pars 1. listam assentationis producere non possit. In reliquo
dominum Stöhr suffi cit recognovisse 24 equos per officiales regiminis ac-
ceptatos esse, manifestae igitur sequelae est eosdem bonos et idoneos
fuisse, alia vero 50 frusta, cum nullus miles pro iisdem venerit, per ipsum
assentari non potuerant, cum tamen testetur 74 simul et semel adminis-
tratos fuisse, 50 vero parti 1. remansisse et onus intertentionis eorundem
partem A. manere debere, eredibile est attestantem commissarium omnes
illos vidisse et pro idoneis agnovisse.

Ad 3-tium prodit ex eodem attestato domini Stöhr non solum 5 equos,
verum etiam alios 12 2-da Aprilis, alios 74-ta ejusdem, insimul vero 24 per
militiam acceptatos haberi. per consequens si attestatum illud juxta asser-
tum partis A. de bona 5 equorum qualitate fidem obtinet, de aliis 19 quo-
que, velut in eodem attestato contentis fidem facere debet. Ex eo namque,
quod 5-a Februarii tantum 5 frusta acceptata sint, non sequitur reliqua
requisitas qualitates non habuisse, ratio enim non acceptationis plurium
eotum ea fuit, quod officialis ille Szécsényianus plurium indigentiam non
habuerit.

Ad 4-tum attestatio Stöhriana de vivis per partem 1. administratis et
ad easarrnam Soproniesem illocatis equis 74 sufficiens est ad evincendum
id, quod pars 1. pactatum terminum observaverit, nec erat necessarium
equos illos commissario bellico reali ter consinare, cum ille curam illorum
in se non assumpsisset, sed nec descriptio coloris, aetatis, altitudinis fuit
necessaria, quia hoc ultra tenorem contractus per partem A. praetenditur.

Ad 5-tum quod dominus Stöhr, juxta attestatum suum, quaestionatos
equos ipse viderit et numeraverit, dubitari non potest, quae visio et nume-
ratio pro scientiae ratione omnimode sufficiens est, nisi per partem A.
contrarium probetur.

Ad 6-tum objecta, quoad coemptos ex currubus rusticorum equos
partis A. praetensa difficultas partem 1. convincere non potest sive enim
eosdem pro 16 florenis coemit sive dono acquisivit. Pars 1. sufficit, quod
nudum partis A. assertum in jure locum non habeat, nec eundem ab onere
probationis sublevet.

Ad 7-mum verum quidem esse, quod pars 1. teneatur assentationem
et acceptationem equorum probare, sed negatur ad tale probatorium do-
cumentum se obligasse, prout est productum sub nro 4-to, forma etenim in
contractu nulla est praescripta et nihil interesset seu hac seu alia forma
probetur. In reliquo cum pars A. pretium assentatorum equorum sub A.
penes instrumentum belli commissarii ab excelso directorio jam conse-
cuta esset, per praesens institutum partem 1. nonnisi circumvenire et
damnificare contendit.

Ad 8-vum recognoscit pars 1. productum sub B. non esse formale pro-
batorium documentum, cum nemo possit sibi testimonium praestare. sed
pro calculo dumtaxat reputari debet, qui, ut primum aceuratus est, pro-
bam quoque pedolere solet et hinc, nisi pars A. equos partis 1. defectuosos
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esse probaverit, onus intertentionis eorundem juxta productum sub B. et
§ contractualem 5-tum post effluxum bis 24 horarum spat ium ferre tene-
bitur.

Ad 9-num hoc ipso, quod parti A. in assentatione partis 1. equi rejecti
non fuerint, nullos in intertentionem illos sumptus habuit, pars 1. vero
ideo praetendere potest, quia praeter tempus contractuale nro 50 frusta
suis expensis alere debuerit.

Ad 10-m intuitu detractorum sub B. contentorum 150 florenorum
pars 1. offert corporale juramentum, productum autem sub C. tum ideo
fidem habere debet. quod sit posterius productis actoreis sub nro 2. et 5-to,
cum vero, quod fidedignitas officii regii tricesimalis in dubium vocari non
poss it.

Ad 11. siquidem pars 1. cum parte A. contractum inivisset, nullum ad
praesentem casum aerarium regium influxum habet et ideo neque dam-
num sentire debet, per consequens pars 1. bonificationem damnorum suo-
rum non ab aerario regio, sed a parte A. praestolandam habet. Instantia
porro partis A. suae majestati sacratíssimae porrecta praetensioni partis 1.
quoad onus intertentionis nulla in parte obesse potest, quia pars A. instan-
tiam illam pro favore suo concinnando actionalem contractum eidem non
annexuit, unde videre fuisset, quod post spatium bis 24 horarum onus
intertentionis in se assumpserit, quod si fecisset, resolutionem illam non
obtinuisset, testante hoc ipsum in instantiae decreto subtracto §-pho: dass
es der ordnung contract zu wider seye, quod nimirum sua majestas sacra-
tissima partem A. cum parte 1. sine refusione intertentionis contraxisse.
Praeterea praeattacta instantia ex eo etiam parti 1. nihil officere potest,
quod per suam majestatem sacratissimam magistratui praesenti, qua in
causa hacce procedenti transmissa non sit. Denique instantia eadem magis
pro parte 1. militaret, siquidem prodiret ex eadem part em A. fassam fuis-
se, quod contractus coemptionis et administrationis equorum cum direc-
torio init us per contrarium decretum revocatus sit et haec esset ratio, cur
illa 50 frusta pars A. per militiam abduci non curaverit, cum nullam ipso-
rum amplius indigentiam habuerit, non vero, quia defectuosi fuissent et
hinc quemadmodum insperatae hujus mutationis pars 1. causa non fuit, ita
nec damnum sentire posset.

Ad l2-m non esse hic quaestionem, an pars 1. cum alio contraxerit,
nec ne? sed num contractui satisfactum sit, cui partem 1. satisfecisse prae-
missa testarentur. Et hinc ad petitam oneris contractualis et praetenso-
rum 900 florenorum refusionem pars 1. tanto minus obligaretur, cum tan-
tam summam in distributione honorarium et discretionum pure in damni-
ficationem partis 1. inaniter profundere pars A. nihili duxisset. Edocto
proinde eo, quod per statutionem 74 equorum terminum administrationis
pars 1. observaverit et ex iis normisi 24 acceptati fuissent. petit residuo-
rum intertentionis onus in conformítate calculationis sub B. parti A. im-
poni, sémetque ab ejusdem impetitione absolvi.

Soproni városi levéltár, Acta thavernicalla de anno 1766. - ..J:OO-'108.
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392.

1766. március 12. Pozsony. Idősb Batthyani Adám gróf kir. tárnokmester
és ülnöktársai Simon Lázár zsidó és Parth József soproni sörmesterek kö-
zött katonai lószállítás miatt folyó perben, amely fellebbezés folytán ke-
rült színük elé, mindenben Partri Józsefnek adnak igazat és így nemcsak
azt a 322 forintot ítélik meg neki, amit az előlegben kapott 6.000 forinton
[eliii felszámított, hanem perköltség címén még további 146 [orin: meqji-

zetésére kötelezik a pervesztes zsidót.

Nos comes senior Adamus de Batthyan perpetuus in Németh Ujvár,
utriusque sacratissimae caesareae et regio apostolieae majestatis camera-
rius, consiliarius actualis intimus et thavernieorum per Hungariarn ma-
gister damus pro memoria, quibus expedit, universis, quod dum nos occa-
sione celebrationis sedis nostrae thavernicalis pro die 17-ma mensis Feb-
ruarií et subsequentibus anni 1766. in liberam ac regiam elvitatern Poso-
niensem indictae et promulgatae una cum spectabili ac generose domino
Josepho Kvassay de eadem excelsi consilii regii locumtenentialis Hunga-
riei consiliario et vicesgerente nostro, egregiis item prudentibus ac cir-
cumspectis Augustino Balásy et Franeisco Zlátinyi Budensis, Michaele
Crinesz Pestiensis, Alexandro Dubniczay Cassoviensis, Georgio Kajdacsy
et Balthazarc Schütz Posoniensis, Joanne Koczeth et Andrea Pauly Tyr-
naviensis Francisco Ignatio Pellican et Andrea Torkos Soproniensis, Lau-
ren tio Vineze Szakolczensis, Michaele Vörös et Samuele Baranyi Sze-
gediensis, Joanne Ferdinando Husty Moderensis, Francisco Fodor Gyn-
ziensis, Joanne Pandy et Georgio Komáromy Debreczeniensis, Jeanne
Szentpetery Szattmár Nernethiensis, Antonio Podlucsanyi Carponensis,
Jeanne Schnaid Jauriensis, Nicolai Baranyai Neoplantensis et Andrea Ri-
binyi Zomboriensis, omnibus omnino liberarum et regiarum tavernicalium
eivitatum senatoribus et praelibatae sedis nostrae thavernicalis juratis
assessoribus, reliquis ad jurisdictionem nostram pertinentibus eivitatibus
ob fundatas idcirco adductas rationes hac vice dispensatis, in praeattacta
haei civitate Posoniensi congregatis pro fer endo coram nobis causantibus
moderativo judicio consedissemus, unaque fuissemus constituti, extunc
prudens ac circumspectus Josephus Parth civis et magister braxator libe-
rae regiaeque civitatis Soproniensis exhibuerit et praesentaverit certum
contractualem et respective computualern contra se per judaeum Laza-
rum Simon coram magistratu praefatae liberae et regiae civitatis Sopro-
niensis motum et termi natum, via dein appellationis ad sedem hane 1103-

tram tavernicalem maturioris revisionis gratia deductum processum pe-
tendo latas in parti bus, velut sibi nimis onerosas sententias ex rationibus
et motivis processualiter adductis emendari. Cujus petitione exaudita,
praemissisque de jure et consuetudine tavernicali praemitti solitis proces-
sum eundem, allegatíonesque partium inibi contentas C1Jmuniversis docu-
mentis et quibusvis causae momentis in accuratiorcm trutinam summen-
do, praehabito desuper mutuo tractatu juxta ac consultatione talem, uti
sequitur, tulimus et partibus pronunciavimus deliberationem atque sen-
tentiam.
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Deliberatum est.

Quamvisquidem pars A. actionalis contractus sub nro 2-do producti punc-
to I-mo praescriptis qualitatibus et ibidem pactata mensura neutiquam
instructos, imo ad servitia militaria minus idoneos, ideoque in superrévi-
sione Viennensi rejectos equos per partem 1. administratos, taliterque ul-
teriorem attactorum equorum assentationem ex parte supremi bellici
commissariatus Soproniensis culposo ipsiusmet dictae partis 1. facto inter-
missam fuisse, documentis sub nro 6, 7, 8, 9, 10. et 12-mo juri exhibitis
probare contendisset, insimul autem fundamento contractualis puncti 4-ti
universa ex talismodi min us idonea equorum administratione enata dam-
na neglectus, interusuriaque et expensas litis sibi per partem 1. bonifi-
canda praetendisset.

Quia nihilominus in obversum praemissorum dicta pars 1. l-mo id
quod ad exigentiam contractualis puncti 1-mi sub dato adhuc 3-tia mens is
Januarii anni 1758-vi contractualiter stipulata 14etquod excedit pugnorum
mensura eminentes ac secus etiam aptos et penes propriam medio manda-
tarii actorei teste documento sub litera K. sum adhibitione eatenus peri-
torum factam investigationem pro idoneis agnitos nro 74 equos in casar-
mis Soproniensibus insimul congregatcs habuerit, ex documentis sub A,
F, G, H. et 1. productis et 2-do etiam id, quod ex praespecificatis praevio
modo per partem 1. administratis nro 74 equis sub dato 5-ta mensis Feb-
ruarii ad rationem inclyti regiminis Szechéniani numero quinque, sub
dato autem 2-da et 4-ta mensis Aprilis supra attacti anni 1758-vi numero
novemdecim, itaque in toto 24 equi effective assentati et neutiquam Vien-
nam, velu ti pars A. ex documento sub nro 8-vo praetenderet, quorsum ut-
pote contractus partis I. in puncto assentationis aut superrevisionis equo-
rum nullo modo extensus foret, ast Jaurinum, ut sub litera H. transpositi
fuerint, authenticis omnino et ad forrnam. modalitatemque per ipsam par-
tem A. sub nro 4-to projectatam. emanatis assentationum listis sub literis
A., G. et praedicta litera H. exhibitis.

Denique 3-tio etiam id, quod supernatantes reliqui partis 1. numero
quinquaginta equi nullatenus ex defectu contractualis mensurae aut prae-
tensae inhabilitatis, quin potius ex ratione, quod intermedio tempore ip-
sius partis A., tanquam principalis admodiatoris, cum supremo Viennensi
directorio praehabitus, erga partem tamen I. hoc in passu minime correla-
tivus contractus alteratus, simul vero ad collectionem quatuordecim et
medium ac etiam quindecim puenos in altum efferentium equorum novi
ordines parti A. extradati fuerint ac per consequens [udaeo A. assenta-
tionem de regula et obliaamine contractuali sibi incumbentem in tempore
negliaente, ex immediate praealleaata alterationis prioris contractus per
praelibatum Viennense directorium interventae ratione, deinceps neque
commissariatus officium praehabitos partis 1. equos acceptandi aut assen-
tandi ordines habuerit. prae manibus eiusdem partis 1 in acceptati et mi-
nus assentati remanserint. praeter ac ultra propt-iarn mentionati iudaei A.
ad altíssimum thronum re-tium. coram quo. utpote comnutualem nartis
I. sub B. contentam damnificationis praetensionem non tantum pro legali
agnovit, sed etiam quia hane dictae parti I. qua submodiatori suo ad prae-

439



scriptum ini ti cum eodem contractus persolvendam praevidisset, sibi per
altissimum aerarium regium bonificandam supplicuit delatam sub nro
6-to instantiam, ex aliis quoque jam provocatis, non absimiliter sub nro
7-mo, item sub literis 1., L. et M. productis authenticis processualibus in-
strumentis, contraque inoperosumdenuo juxta instrumenta sub nro 8-vo
et 9-no ad augustam aulam sine fundamento sumptum, cumque provoca-
tis sub G. et H. documentis, nec quoad nomen admodiatoris, nec item an-
num et diem, sed nec numerum aut colorem eqorum cohaerens, ideoque
omni prorsus applicabilitatis principio destitutum ac juxta praeattactum
nri 9-ni instrumentum de latente fraude et dolo actoreo Viennae non abs
re subsumptum contractualis obligaminis subterfugium eadem praere-
petita pars 1. evidenter docuisset.

Contractuali proinde dictae partis 1. implemento ex praemissis suf-
ficienter evicto, quin et illis, quae de lege et praxi ipsi actori incubuissent,
per iteratas vero magistratuales deliberationes eidem parti 1. íncongrue
impositae fuissent, probis adaequate suppletis, quoniam pars A. Sopro-
nium tempestive statu tos partis 1. numero 72 equos ad praescriptum con-
tractualis, ut praemissum foret, puncti 5-ti post effluxum bis viginti qua-
tuor horarum spatium, longiori tempore et integraliter assentarí facere ex
lata sua propria culpa neglexisset, taliterque conditionibus et contractuali
obligationi suae in ipso statim primariae equorum administrationis limine
contravenisset, stabilito praeviis ex rationibus et legalibus fundamentis
sub litera B. producto partis 1. computu, in quantum legitimae sub litera
B. comprehensae, summamque florenorum 6.322 cr. 18 efficientes partis
1. imputationes actionalem fl. 6.000 anticipato per partem A. praenumera-
tam summam florenis 322 cr. 18 superarent, dicta parte 1. ab imperitione
partis A. simpliciter absoluta, eandem potius partem A. non solum in su-
pernatanti florenorum 322 cr. 18 summa, verum ob illegalem hane et
vexativam dumtaxat litern. etiam in expensis sub litera O. productis, ju-
dicialiter tamen ad florenos 146 reductis et parti 1. refundendis convinci,
taliterque reformatis magistratualibus sententiis processum praesentem
fine reserationis sequestri reexequendorum per consequens, respective
autem exequendorum executionis, imo et casu ita exigente extradanda-
rum parti I. compassualim ad partes remitti.

Super qua praevio modo lata reformatoria sententia ad instantiam
suprafati Josephi Par th, velut triumphantis jurium ejusdem pro cautela
et tuitione necessarias per manus egregii Georgii Kajdacsy sedis nostrae
tavernicalis jurati notarii extradandas esse duximus et concendendas lite-
ras sententionales, testimoniales. absolutorias communi svadente justitia.
Datum in libera et regia civitate Posoniensi, die duodecima mensis Martii
anno domini 1766-to.

Lecta et extradata per Georgium Kajdacsy, inclytae sedis tavernica-
lis juratum notarium manu propria.

Sopron városi levéltár, Causae, elviles fasc. 34. nr. 525. - 103-110. oldalszámok
alatt egyszerű egykorú másolatban.

440



393.

1766. március 12. Mivel Szakony Janos soproni polgár Abrahám Józse! la-
kompaki zsidónak 80 forinttal volt adósa, amelyet megfizetni nem, tudott,
ezért a bírói végrehajtás folyamán 100 forintért eladták az 5 hold nagy-

ságú Pócsidombi szántóját és a zsidó ennek árából lett kielégítve,

Den 12-ten Martii 1766, nachderne herr Johann Szákony lauth pro-
ducirter obligation de dato 21-ten Junii 1765. den juden Joseph Abraham
von Láckenbach 80 fl. baal' geld schuldig geworden, solche abel' seinen
versprachen gemass mit baaren geld nicht bezahlen können, als wurde auf
instanz des creditoris die gerichtliche execution vorgenohmen und ex Iun-
dis, welche herr debitor selbsten vorgeschlagen, als 5 joch Potzmann
acker, welcher wegen seiner schlechten laage und grund per 100 fl. ver-
kaufet worden, folgender massen peragiret:

Das capital bestunde in 80 fl.
Interesse von 13-ten Julii 1765" id est a tempore judiciariae querelae

auf 8 monath 3 fl. 5 213 cr.
Citations unkosten 1 fl. 31 cr.
Executio judiciaria 1 fl.
Ordinario citanti 30 cr.

(zusammen) 86 fl. 6 213 cr.
Und ist obbemeIten debitori der rest per 13 fl. 53 1/3 den. extradiret

worden.

Sopron városi levéltár, 1764-1766. évi Gerichts diarium 125-6.

394.

1766. március 12. Szakony János soproni polgár azt az 5 holcZnagyságú
Pócsidombi szántó!., amelyet bírói oéoreh aitás folytán, hogy kijizethesse
Abrahám József lakompaki zsidót, el kellett adnia, 100 jorintért Feichtin-

gel' Mátyásnak adta el a szokásos szavatosság melleti.

Den 12-ten Martii 1766. sind diejenigen 5 joch Potzmann acker, wel-
che dem herren Johann Szákony, als debitori pro parte des judens Joseph
Abrahams von Láckenbach vor 86 fl. 6 % cr. gerielitlich exequiret, wegen
ihrer schlechten und sandigen laage abel' in toto auf 100 fl. geschatzet
worden, von obbemelten herren Szákony VOl' sich und seine erben oder le-
gatarien an herren Mathias Feichtinger gerichtlich verkautet und iure
perennali mit auszahlung des noch übrigen restes per 13 fl. Ih cr. und ge-
sátzmassiger schadloshaltung ihme herren kaufer übergeben werde.

Sopron városi levéltár, 1764-1766. évi Gerichts diarium 126-7.
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395.

1766. március 22. Sopron. Stefanics János sopronmegyei járási főszolga-
bíró Sopron megye közgyűlésének jelenti, hogya sopronkeresztúri zsidó
hitközség a türelmi adójuk tekintetében eleddig a többi zsidó hitközségtől
még semmiféle segítséget nem kaptak, a kir. harmincadhivatal is csupán
annyit tud, hogya többi hitközség 312 forintot a sopronkeresztúriak he-

lyett remélhetőleg le fog fizetni.

Infrascriptus recognosco per praesentes, quod posteaquam anno
1766. die 5-a mensis Martii intuitu taxae tolerantialis judaeorum in op-
pido Keresztur inclyto huic Soproniensi adjacente existentium per pos-
tremum die quippe 17-a Aprilis anno adhuc 1762. exortum fatale incen-
dium damnificatorum qualiter iidem respectu praestandi adjutorii ad de-
purandam sibi adrepartitam taxae tolerantialis quottam cum aliis judaicis
communitatibus et quibus egerint aut quoquo modo convenerint benigno
excel si consilii locumtenentialis intimato, gratiosaque inclyti universita-
tis comitatus hujus Soproniensis determinatione et respective exmissione
ita exigentibus inquisivissem, inquirendoque ex ejusdem communitatis
judaicae Kereszturiensis judice rescivissem hactenus eidem communitati
nullum prorsus subsidium per alias communitates judaicas praestitum
fuisse. Idcirco officium quoque tricesimae regium ad ipsam Kereszturium
judaeorum petitionem hoc in passu certiora relaturum adeundo, inibique
noviter percontando nullam aliam, quam si et in quantum communitates
judaicae in inclyto comitatu hocce Soproniensi reperibiles 312 florenos
unde unde repartitos et per communitatem Kereszturiensem sperative
tantum praetensos in locum damnificatorum judaeorum Kereszturieri-
sium persolvere vellent, bonificationem affingere praevideretur.

Super quibus praesentem meam, eamque humillimam inclytae uni-
versitati facio relation em sub generali inclyti comitatus congregatione
die 22-a Martii 1766. in libera regiaque civitate Soproniensi continuative
celebrata. Relatum per Joannem Stefanics inclyti comitatus Soproniensis
processualem supremum judioem nobilium manu propria.

Sopron megyeí levéltár, 1767. évi közgyúlési iratok július havi csomójában.
Egykorú, egyszerű másolat papiroson.
Bemásolva ez a jelentés megtalálható még az 1766-1768. évi közgyűlési jegyző-

könyv 1767-8. oldalain is.

396.

1766. június 6. A soproni városi bírói szék figyelmezteti Neumayr József
soproni szatócs özvegyét, hogy 45 nap alatt fizesse meg Gottlieb Jakab
nagymartoni zsidónak az árusbódé bérletébiii még visszajáró összeget, a
babkereskedéssel kapcsolatos üzleti ügyüket pedig hiteltérdemlően bizo-

nyítsák.

Den 6-ten Juny 1766. nachdeme weylandt Joseph Neumayer gewes-
ter burgerlicher greissler allhier lau th dem mit dem juden Gottlieb Jacob
von Mátterstorff auf 3 jahr geschlosscnen contract demselben seinen
greissler laden gegen jahrlichen 33 fL, folglich auf 3 jahr per 99 fl. zu be-
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zahlen habenden zinnss im bestand verlassen, im voraus auch 135 fl.
würklich empfangen, dieser aber den laden selbst nicht langer, als von
3-te Aprill764. bis 4-te May 1765. auf monath besessen und genossen, fol-
glich nach abzug des monatlichen laden zinnsses per 35 fl. 75 den. annoch
ein schuldrest per gg fl. 25 den. ausstandig verbleibet, als ist obbemelten
Neumayrs hinterlassene wittib Anna Maria vor einen löblichen stadtge-
richt admoniret worden dessentwegen so wohl, als wegen den von obigen
ausstand von der zeit des aufgehörten ladenzinsses nach inhalt des con-
tracts und respective gerichts diarii dc dato 6-ten Martii 1765. zu bezahlen
kommenden interesse innerhalb 6 wochen 3 tag, als einen burgerlichen
frist richtigkeit zu pflegen, in widrigen Iall geschehen soll, was recht ist.
Was übrigens den zwischen dem defuncto und dem juden vorgehabten
bohnenhandel und die darüber bey desselben lebzeiten annoch vorgenoh-
menen berechnung abelanget, solle dieselbe beyderseits entweder durch
zeugen, worauf sie sich beruffen eder auf and ere art klar erwiesen oder
was der Neumayr restirend verblieben, dargethan werden, auf welchen
Iall dann auch beyden partheyen recht und gerechtigkeit wiederfahren
solle.

Soproni városi levéltár, 17(]6-1768. évi Gerichts diarium 4-5.

397.

1766. július 13-21. A soproni váTOsi bírói szék Kayen József horitschoni
zsidót lopás ban való bűnrészesség miatt 40 botiitésre ítéli és a város terü-

letéről kitiltja.

Josephus Kayen judaeus, 43 anno rum ex Horitschon in Moravia
eadem praemissa die (13-a Julii) ex eo, quod cum socio fure in praedictis
nundinis praetextu mercationis strophiorum et lemniscorum quaestorem
vaniloquiis circumveniret, manusque,ejus prehenderit, quo socius ejus
sublatis interea aliquot strophiis auffugere potuerit, seseque taliter furti
complicem reddiderit, perpesso 8 dierum carcere aeque 40 baculorum icti-
bus die 21-a Julii correptus et relegatus.

Soproni városi levéltár, 1767. Prothecollum conceptuum 34.
Ezt a bejegyzést uo. a 28-9. oldalakon megismételve olvashatjuk.

398.

1766. július 16.Az alsoausziriai kormány utasítására többek között Hirsch
Sámuel 21 éves pozsonyi zsidót is Alsó-Ausztria területéről kitoloncoltak

Magyarországba.

Specification

deren untern 16-ten July 1766. von hieraus mittels des sommer haupt-
schubs zufolge eine von der hochlöblichen kayserlich-königlichen Nieder-
Osterreichischen regierung ergangenén hohen verordnung in Hungarn
abgeschobenen schubmassigen personen, alss
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Hungarn.

Hirsch Samue121 jahr alt, von Prespurg aus Hungarn gebürtig, ledig,
ein jud, alss eine anhero nicht (siel) per 1.

Sopron megyei levéltár, 1766. évi augusztus havi részleges közgyűlés iratai
között.

399.

1766. július 28. Pozsony. A m. kir. helytm'tótanács abból az alkalomból,
hogy Pest megyében egy ötéves zsidójiút a szűlei akarata ellenére meg-
kereszteltek, utasítja Sopron megye közönségét, hogy az ezirányú réqebbi

szigorú tilalmat ismét tegyék közhírré.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnífici, perfllustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Novo rursus casus eveniente, eoque suae majestati sacratissimae sua
via relato existente in eo, quod certus quinquennis judaicus puer insciiis
et invitis parentibus in comitatu Pestiensi per quendam catholicum illi-
cite sane et contra benignam, eamque positívarn suae majestatis sacratis-
simae ordinationem in anno adhuc 1762. interventam et per regnum sub
21-a Junii eodem anno circulariter intimatam, non ita pridem baptisatus
fuerit.

Praetitulatis dominationibus vestris de benigno jussu regio hisce de-
nuo intimat consilium hoc locumtenentiale regium, quatenus praeattac-
tam ordinationem caesareo-regiam in eo videlicet, ne ullus pueros judaeo-
rum aut aliorum infidelium invitis et insciis parenti bus baptisare et surrí-
pere sub comminatione incursus gravium tam ecclesiasticarum, cum civi-
lium poenarum praesumat, interventam et sub praemisso dato sibi abhinc
intimatam de novo rursus in gremio sui pro omnium notitia et exacta ob-
servatione suo modo publicare noverint. Datum ex consilio regio locum-
tenentiali Posonii, die vigesima octava mensis Julii anno millesimo sep-
tingentesimo sexagesimo sexto celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus, ad officia pa-
ratissimi:

comes Joanries Csáky manu propria.
Franciscus Hatos manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. suprema et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobili um comitatus Sopronien-
sis, dominis nobis observandissimi Sopronium ex officio.
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Sopron megyei levéltár, 1766. évi közgyűlési iratok október havi csomófában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét helyével, ahol az a feljegyzés található: ex consHio regio locumtenentiali Hun-
garico, mig kívül a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzés olvasható.

Sopron megye közőnsége ezzel a rendelettel 1766. okt. 6-án Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott, mikor is azt bemásoltatta a közgyűlési jegyző-
könyvébe és ezt a határozatot hozta:

... quod per currentales publicabitur. (1766-1768. évi közgyűlési
jegyzőkönyv 708-9.)

Ez a rendelet megtalálható a Soproni városi levéltárban is Repos. 1. fasc. 32.
nr. 58. jelzés alatt. A soproni tanács aug. l-én megtartott tanácsülésében vette tudo-
másul ezt a rendeletet, ahol ezt a határozatot hozt.a:

Determinatum est, ut tam praeallegata praecedanea, quam et prae-
sens nova haec dispositio selecti communitati nota fiat et rursus publice-
tur (1766. évi Prot. Sen. Lat. 69.).

A soproni tanács megfeledkezve arról, hogy co' rendelettel már foglalkozott, szept.
9-i tanácsülésében azt ismét tárgyalta, amikor ezt a határozatot hozta:

... quod ad cujusque notitiam cum selecta communitate communica-
bitur et suo modo publicabitur (1766. évi Proth. Sen. Lat. 86.).

400.

1766. augusztus 18. Schey Fülöp lalwmpaki zsidó Fischer János Vilmos
soproni polgárnak 33 forint 21 dénárral tartozik, amely összegből 8 forint
85 dénárt azonnal megad, a többit pedig 14 napon belül fogja megfizetni.

Eodem, den 18-te Augusti 1766. bekennet Philipp Scheü jud von Lá-
kenbach herrn Johann Wilhelm Fischer 33 fl. 21 den. aufrichtig schuldig
zu seyn, woran er alsogleich erlegte in baaren 8 fL 85 den., den rest ver-o
spricht er von heüt über 14 tag richtig zu bezahlen, widrigen falls solle mit
dessen an heüte vor einen löblichen stadtgericht beschehenen einwilli-
gung das bey herrn Fischer befindliche pfand an dem meistbiethenden
verkauft oder geschazt und soleher gestalt gedachter herr Fischer befrie-
diget worden.

Sopron városi levéltár, 1766-1768. évi Gerichts diarium 10.

401.

1766. augusztus 22. Blasivszky Józse! soproni ügyvéd kérésére a soproni
tanács kihallgatja Torkas András belső tanácsost Simon Lázá1" zsidó és
Barth Józse! között folyt perrel kapcsolatban, ki nem tud mást, minthogy
Kajdácsy tárnokszéki jegyzőtől hallotta, hogy előtte Barth olyan kijelen-
tést tett, hogy Blasovszky ügyvédnek perköltség címén 100 aranyat kell

fizetnie.

Eodem (die 22-da Augusti 1766.)
Dein perillustris dominus Josephus Blasovszky exsurgens duplicis

ordinis De eo utri puncta exhibuit et praesentavit petendo super iisdem
domino rum testium excipiendas fassiones et declarationes futur a suorum
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jurium pro cautela extradari, quarumquidem primi ordinis punctorum
deutralium tenor esset talis:

I-mo fateatur testis deposito praevie corporali juramento, an Jose-
phus Parth civis hujas sub decursu inclytae sedis tavernicalis anno cur-
rente Posonii celebratae ante vel post revisionem causae illius, quam Si-
mon Lazar judaeus contra ipsum coram amplissimo liberae ac regiae civi-
tatis magistratu moverat, finaliterque terminaverat, apud fatentem fue-
rit nec ne? si ita

2-do an idem Parth ante vel post rev isionem causae suae fatenti dixe-
rit, quod egregio Josepho Blasovszky causam isthic promoventi 100
aureos promiserit et quomodo circumstantialiter enarret?

3-tio cum praeter absolutionem appellantis Josephi Parth mentiona-
tus judaeus in 468 florenis coram praelibata sede convictus fuisset, hane-
que summam Josephus Parth in dominio Palffiano exequi curasset, an re-
petitus Parth vel Posonii vel Sopronii dixerit fatenti, quod utprimum
causa ipsius felicem ibidem exitum habuerit vel praespecificatam sum-
mam a judaeo acquisiverit, illico praelibato Josepho Blasovszky 100
aureos persolvere velit.

4-to an idem Parth coram solo teste vel etiam altero quopiam de prae-
missis locutus fuerit et coram quo, nominet eum.

Super quibus praeinsertis punctis testis perillustris dominus Torkos
stante magistratuali sessione sub eo, quo obstrictus est juramento, se-
quentem scripto fecit et exhibuit declarationem:

Ad 1-mum fatetur se quidem positive non scire, an fatenti Josephus
Parth dixerit se perillustri domino Blasovszky advocato suo finito pro-
cessu 100 aureos pro fatigio soluturum esse, bene attamen se reflectit per-
illustrem dominum Kaidacsy inclytae sedis tavernicalis notarium coram
fatente dixisse Josephum Barth sibi conquestum fuisse in eo, quod mag-
nas in eundem processum habuerit expensas, prout et quod perillustri do-
mino Blasovszky 100 aureos exsolvere debeat.

Ad 2-dum et 3-tium nihil siquidem semet eatenus non reflecteret.
Ad 4-tum nihil praeter id, quod in puncto primo.
Secundi ordinis De eo utri punctorum vero tenor talis est.!
Soproni városi levéltár, 1767. évi Prothocollum Senatorium Latinum 76-7.
1nincs folytatása, noha 2 oldal üresen van erre a célra kihagyva, de elmulasz-

rották a tanú kihallgatást bejegyezni!

402.

1766. szeptember 30. Plechel György Sámuel elhunyt soproni polgárnak
és kereskedőnek több sopronkeresztúri, nagymartoni, lakompaki, rohonci,
németújvári, keszthelyi és zalaegerszegi zsidó összesen 1413 forinttal ma-
radt adósa. Ennek az összegnek behajtását a soproni városi bírói szék ké-

tesnek tartotta.

Anno 1766. den 30-ten Septembris ist ... weyland herrn Georg Sa-
muel Plechels gewesten bürgerlichen kauf- und handelsmanns samtliche
vermögen inventiret und beschrieben word en, welches in nachfolgenden
bestunde, als:
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Ausser bevorstehenden activ schulden sind noch zweifelhaffte vor-
handen, als:

3-tio Philip Jacob jud von Creutz lauth schein de data 10-ten Juny
1756. nach geschehenen abschlags zahlungen anno ch ein rest 94 fl. 25 den.

4-to Scheu Philipp jud von Creutz lauth schein de data 12-ten Sep-
tembris 1763. annoch ein rest per 27 fl.

5-to Löw Aran jud von Mattersdorff lauth schein de data 2. Septem-
bris 1756. 123 fl.

No 6-to idem lauth schein de data ll. Januarii 1757. 123 fl.
7-mo Salamon Jacob jud von Mattersdorff lauth schein de data 18-

ten Octobris 1754. annoch ein rest per 45 fl. 50 den.
8-vo Jacob Lázár jud von Máttersdorff lauth schein ohne jahr 36 fl.

75 den.
9-o idem lauth schein de data ll. Augusti 1757. 63 fl. 87 lh den.
lO-mo Marx Schábsel jud von Rechnitz de data 30-ten Aprilis 1754.

279 fl.
l1-mo idem de data 24. Januarii 1754. ein rest per 81 fl.
12-mo Marx Notel jud von Rechnitz lauth jüdisch ausgefertigten

schein ein rest per 88 fl. 54 den.
13-tio Marx Isaac jud von Lákenbach lauth schuldschein de data 8.

.Ianuarii 1753. anno ch einen rest 58 fl. 48 113 den.
14-to Wolf und Moyses Salamon juden von Güssingen vermög jü-

dísch ausgestellten schein 136 fl. 47 112den.
15-to Samuél Abraham Leithersdorffer jud von Creutz lauth schein

de data 8. Juny 1758. annoch einen rest per 54 fl. 50 den.
16-to Marx Wolf jud von Keszthely lauth schuldschein de dato 6-ten

May 1764. ein rest per 43 fl. 33 1/3 den.
17-mo Salamon David jud von Szala-Egersseg lauth schein de dato

13-t"n July 1765. nach abzug den 13-ten July anni currentis gemachten
abschlags-zahlung annoch rest 157 fl. 40 den.

Soproni városi levéltár, 1764-1767. évi Gerichts prothoco1l172, 179-180.
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403.

1766. november 13. A m. kir. helytart6tanács nemtetszéssel vette tudomá-
sul a két monosmegyei tisztviselő jelentését a megyebeli zsidó hitközsé-
qeknél. a türelmi adójuk tekintetében végrehajtott vizsgálat eredményéről
és Moson megyének szigorúan megparancsolja, hogy az oroszváriak kivé-
telévei a többi hitközségtől 6 héten belül hajtsa be annál is inkább a hát-
ralékot, mert máskülönben katonai végrehajtás fog következni. E tárgyra

vonatkozó jelentésüket pedig tegyék meg.

Comitatui Mossoniensi.
Literas praetitulatarum dominationum vestrarum circa restantias

taxae tolerantialis penes communitatem judaeorum in comitatu hoc de-
gentium ita jam accretas, ut eaedem pro praeterito triennio florenos 3737
kr, 7tj 1/2 efficiant, cum peractis eatenus magistratualium suorum offi-
eialium duplicis ordinis investigationibus sub 7-a praeterlapsi mensis
Martii horsum exaratas accepit consilium hoc locumtenentiale regium ac
una adductas tenore praeattactarum investigationum per judaeos hos
Mossonienses in exculpationem sui praetextuosas et sinistras rationes
cum admiratione et disciplicentia intellexit. Siquidem cumprimis etiam
id, quasi excelsa camera regia Hungarico aulica universitatem omni bus
communitatibus ac intra ipsas subdivisam impositam seorsive a commu-
nitatibus haud acceptaret, quam sinistre adstruatur? vel ex eo etiam
liqueat, quod perhibentibus ejusdem etiam investigationibus communi-
tates judaeae Köpcseniensis, Oroszvariensis et Rajkensis quottam suam pro
anno 1762., aliis utpote Boldogasszonyiensibus et Gathensibus etiam de
facto pro eodem quoque anno restantibus persolverint. Unde etiam lucu-
lenter omnio elucesceret, impositam praerepetitis in comitatu hoc ma-
nentibus judeais taxam tolerantialem per praelibatam cameram Huriga-
rico-aulicam per partes etiam acceptatam extitisse. Quemadmodum etiam
licet quidem illa, velut judaeis in singulis comitatibus degentibus in com-
plexo adrepartita ab individuis communitatibis seorsive acceptari ne-
queat, attamen pactalium etiam summarum in defalcationem totalis
quanti iisdem judaeis communitatibus adrepartiti acceptatio nequaquam
difficultaretur. Porro neque id, quod judaei Oroszvarienses per incen-
dium damnificati quottam suam dependendo non fuerint, reliquis com-
munitatibus, velut nullum cum illis nexum hebentibus, utique suffragari,
potuit, quo minus et hae ratam suam exolvere debuerint. Denique integ-
rum haud erat incassatas ad rationem obvenientis sibi taxae tolerantialis
pecunias in alios usus convertere.

Quapropter hujusmodi praefatorum judaeorum praetextuosa et in-
fundata exculpatione nullam omnino attentationem, quin potius gravem
indignationem merente supratitulatis dominationibus vestris denuo quo-
que hisce serio ac distrietim reintimari, quatenus eaedem praeattactas
judaeorum suorum restantias, non intellecta huc tamen judaeorum Orosz-
variensium per incendium damnificatorum quotta, omni cum rigore ac
cum interminatione etiam executionis militaris adversus eosdem judaeos
in casum ulterius suae morositatis indispensabiliter exmittendae quo cele-
rius ac ad summum in quatuor angaricalibus terminis post efluxum S0X
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septimanarum a data praesentis intimationis computandum inommisse
exigi facere ac de effectu regium hoc locumtenentiale consilium dein in-
formare noverint eaedem dominationes vestrae. Datum 13-a Novembris
1766.

Aszalay manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 70-1.
Fogalmazvány egy-két betoldással. törléssei és javítással a szövegben.

404.

176A. november 13. A m. kir. hely tartó tanács ismételten nyomatékosan
meghagyja Sopron megye közönségének, hogy arra nézve, hogya sop-
ronkeresztúri zsidók a türelmi adójuk megfizetésére tudtak-e valamely

segítséget maguknak szerezra, sürgősen tegyenek jelentést.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres ac
generosi domini nobis observandissimi!

Meminerint praetitulatae dominationes vestrae, qualiternam eisdem
sub 20-a adhuc Januarii anni deflui abhinc intimatum exstiterit, ut super
eo, num judaei Kereszturienses per postremum fatale incendium damnifi-
cati intuitu prestandi sibi ad depurandam taxae tolerantialis quottam
suam cujuspiam adjutorii medio tempore et qualiter cum aliorum judaeo-
rum communitatibus et quibus nefors egerint aut convenirent? circum-
stantialem informationem capiant, acceptamque isthuc proximius sub-
mittant.

Quo in merito nulla etiamnum praeattactarum dominationum ve-
strarum superveniente informatione ad hujus indilatam submissionem
easdem dominationes vestras praesentibus serio reflecti. Datum ex con-
silio regio locumtenentiali Posonii, die decima tertia mensis Novembris
anno millesimo septingentesimo sexagesimo sexto celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus et ad officia
paratissimi :

comes Paulus Balassa manu propria.
Josephus Aszalay manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magníficis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobili um comitatus Sopronien-
sis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1767. évi közgyűlési iratok január havi csomójában,
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét halvány nyom ával, ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locumte-
nentiali Hungarico, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül
pedig a jobb alsó sarokban: inclyto comitatui Soproniensi megjegyzések láthatók.
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Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1767. jan. 7-én Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatva a közgyűlési jegyzőkönyvébe
ilyen határozatot hozott:

... ad quod perscribetur informationem eatenus jam submissam esse
(1766-1768. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1067-9.).

405.

1766. november 17. A nagy mar toni, a sopronkeresztúri, alakompaki és a
kismartoni zsidó hitközség Sopron városával a szabad kereskedésuk meg-
engedése céljából kötött szerződésük értelmében ebben az évben 100 fo-

rintot fizet le.

Empfang von juden contract.
Den 1-ten May erlegte mir die Mattersdorfer juden gemein das ge-

wöhnlichen contractgeld aufs halbe jahr, id est von 1-ten Novembris 1765.
bis ultimam Aprilis 1766. mit 15 fl. - den.

Den 17-ten Novembris ebendieselbe von I-ten May bis lezten Octo-
bris 1766. auf das 2-te halbe jahr 15 fl. - den .... 30 fl. - den.

Den 29-ten April bezahlte die juden gemein von Creuz vom 1-ten No-
vembris 1765. bis ende Aprilis 1766. das gewöhnlichen contractgeld auf
ein halbes jahr mit 10 fl. - den.

Ebendieselbe auf das 2-te halbe jahr, id est a I-ma May bis letzten
Octobris 1766. mit 10 fl. - den .... 20 fl. - den.

Den 29-ten April bezahlte die juden gemein in Lackenbach auf das
halbe jahr, id est vom 1-ten Novembris 1765. bis ultimam Aprilis 1766. 10
fl. -den.

Eadem den 17-ten Novembris auf das 2-te halbe jahr, id est a l=ma
May bis ultimam Octobris 1766. 10 fl. - den .... 20 fl. - den ..

Latus 70 fl. - den.
Den 1-ten Mayerhielten von der juden gemein in Eisenstadt das

halbjahrige contractgeld, id est I-a Novembris 1765. bis ultimam Aprilis
1766. 15 fl. - den.

Eadem den 17-ten Novembris auf das 21-te halbe jahr, id est al-ma
May bis ultimam Octobris 1766. 15 fl. - den .... 30 fl. - den.

Latus per se.
Summa dieser rubric 100 fl. - den.
Soproni városi levéltár, 1766.évi Cammer rechnung 89-90.

406.
1766. Hirschl Náthán zsidó 100 db falitéglát vásárol meg Sopron városától,

amelyért 50 dénárt fizet.

Von heurigen 1-ten ziegelbrand:

Nathan Hirschl 100 mauerziegl 50 den.

Soproni városi levéltár, 1766,évi Cammer rechnung 116,
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407.

1766. Sopron városának ebben az évben a két zsidó kóser vendéglős ha-
szonbér címén 32 forintot fizet le.

Empfang von jüdischen kahrkücheln allhier.
In diesem jahre empfienge ich von denen juden wegen ihren in de-

nen burgerlichen hausern allhier errichteten zwey kahrkucheln die ih-
nen von einem wohledlen rath alle jahrmarckte zu zahlen aufgetragene 8
fl., undzwar:

Von fasten markt 8 fl. - den.
Von May markt 8 fL - den.
Von Margarethen markt 8 fL - den.
Von Elisabeth markt 8 fl. - den.

32 fL - den.
Latus et summa dieser rubric per se.
Soproni városi levéltár, 1766.évi Cammer rechnung 88.

408.

1767. január 29. A soproni városi tanács ismét javasolja, hogy a zsidó kó-
ser konyha ügyében szerződés köttessék, mire a közgyűlés megjegyzi,
hogy a zsidók a szerződés pontjaira gondolkodási időt kértek és kaptak.

Den 29-ten Januarii 1767. praesente communitate.

2-do ob mit denen juden und chorkuchlern dahier nicht ein förm-
licher contract errichtet und dieselbe merklich eingeschrenkt werden sol-
len, wie dann sie juden vor einen wohledlen rath und einer ehrsahmen
gemeinde vorgestanden und denenselben die puncta, nach welchen der
contract verfasset werden solle, communiciret worden.

Ad 2-dum in betreff derenjenigen puncten, nach welchen der juden
contract errichtet werden solle, haben sich sie juden eine bedankhzeit
zur überlegung ausgebethen, welche denenselben auch vergünstiget wor-
den.

Soproni városi levéltár, 1767.évi Rathsprotocoll 18.

409.

1767. február 11. A soproni városi bírói szék Neumayr József elhunyt sop-
roni szatócs tartozását Gottlieb Jakab nagymartoni zsidóval szemben 102
forint 34 dénárban állapítja meg, amelyet az özvegynek húsvétig ki kell
fizetni, viszont a zsidó követelését 4 mázsa bab iránt nem ismeri el jogos-

nak.

Den ll-ten Februarii 1767. auf die bey einen löblichen stadtgericht
angebrachte klage des juden Gottlieb Jacob von Mátterstorff wider wey-
lendt Joseph Neumayrs burgerlichen greisslers allhier hinterlassene
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wittwe, nachdeme nehmlich vorgedachter jud die bonificirung derjenigen
135 fL, welche der verstorbene Neumayr als einen anticipirten ladenzinss
von ihme juden richtig empfangen und im jahr 1764. den 3-ten Apríl zu
gerichts handen zwar erleget, aber auch alsogleich wiederum von da weg-
und mit sich genohmen hat, praetendirte. Da aber aus der zwar nicht un-
terschriebene, jedoch ganzer 13 monath hindurch usuroborirten contract
so wohl, wie auch aus den von mehrermelten [uden producirten exlract
aus dem gerichts diario de dato 5-te Martii 1765. erhellet, dass er Neumayr
nur 99 fl. als einen auf 3 jahr anticipirten zinnss empfangen hátte und also
die über die 99 fl. praetendirte 36 fl. ohnfehlbahr zurückgezahlet haben
müsse, als sind den juden Gottlieb Jacob nach abzug des auf 13 moneth
verfallenen zinnsses per 35 fl. 75 den. als ein capital rest annoch zugespro-
chen worden 63 fl. 25 den., wegen des in den contract stipulirten interesse
aber auf 1 jahr 9 1/3 monath 6 fl. 74 den., wie auch ein raitrest wegen den
bohnenhandel per 9 fl. 55 den. und weillen der jud annoch bey lebzeiten
des verstorbenen Neymyrs von denen von ihme empfangenen 36 metzen
bohnen der wittib wiederum 4 metzen zurükgeben hat, als wird der preis
davon, den metzen á 2 fl. 50 den. gerechnet, hier anges ezet mit 10 fL,
hierzu kommet noch der verschlag, welchen der verstorbene für den juden
machen lassen und ihme bey der bohnen verrechnung angerechriet per
7 fl. 25 den., dann wegen der empfangenen bethziechen 5 fl. 55 den., in
allen also 102 fl. 34 den., welche schuldposten die wittib den juden auf
niichstkommende Osterferien zu bezahlen haben wird, was aber die an-
noch praetendirten 4 metzen bohnen anbelanget, weillen nicht erwiesen
word en, dass der verstorbene solche empfangen, als wird die desswegen
gemachte praetension seponiret.

Sopron városi levéltár, 1766-1768. évi Gerichts diarium 25-6.

410.

1767. március 5. A m. kir. helytartótanács meghagyja Baranya megyének,
hogya bonyhádi zsidók kérelme tárgyában a szabályrendeletet, amelyre

hivatkoznak, minél előbb küldjék meg.

Comitatui Baranyiensi.
lis, quae praetitulatae dominationes vestrae intuitu judaeorum

Bonyhadiensium sibi quaestum extra tempus nundinarum in gremia co-
mitatus huj us haud admitti querulantium sub 12-a Martii anno postremo
evoluto isthic repraesentarunt, abhinc sacratissimae suae majestati hu-
millime relatis clementer rescribere visum est summefatae majestati suae,
ut antequam merita in hoc ulteriorem benignam resolutionem suam elar-
giatur, quoad casum hunc specificum a titulatis dominationibus vestris
conditum statutum praevie exigatur et sacratissimae suae majestati me-
dio consilii istius locumtenentialis regii demisse submittatur.



Noverint itaque supratitulatae dominationes vestrae quaestionatum
statutum horsum, etquidem in authentica copia atque per extensum
quamprimum submittere. Datum 5-a Martii 1767.

Aszalay manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 143.
Fogalmazvány.

411.

1767. március 5. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács közli Sopron megye
1cözönségével azt a királyi elhatározást, hogy mivel a zsidók egymásért ke-
zességet vállaltak, ez okból minden évben a tűzvész okozta károkat írják
össze, hogy az ily módon kieső türelmi adót szét lehessen osztani a többi

zsidó hitközség kozott,

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Crebrius evenire, ut judaei in regno hocce degentes hic et illic per
fatales incendiorum casus damnificati fine eisdem benignae impertiendae
ex quanto taxae tolerantialis proportionatae cujusdam relaxatae suppli-
ces suos ad sacratissimam suam caesareo-regiam majestatem sumant
recursus.

Et siquidem universi in Hungaria manentes judaei respectu iisdem
impositae tolerantialis taxae singuli pro omnibus et vicissim in solidum
cavissent, fundamentoque similis obligationis praevio modo damnificato-
rum judaeorm istius modi taxae quottam per eos dependi nequeuntem
reliqui per Hungariam commorantes judaei exolvere tenerentur.

Hinc clementer velle surnmefatam majestatem, ut cum fine cujusvis
anni ab universis et singulis comitatibus fidedigna judaeorum eodem
anno per incendia nefors damnificatorum connotatio cum specifica quanti
per eosdem ad taxam tolerantialem hactenus praestiti designatione eo fine
consilio huic locumtenentiali regio submittatur, quatenus dein juxta di-
videntem subrepartitio Iieri queat, quantam partem judaica communitas
in singulo comitatu ex illa summa taxae tolerantialis per incendii damna
eodem anno decedente in se assumere et loco damnificatorum deponer:
debeant.

Cujusmodi itaque clementissimam resolutionem caesareo-regiam pro
exacta et accurata observatione praetitulatis dominationibus vestris ha-
rum serie de benigno jussu regio intimat consilium hoc locumtenentiale
regium. Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die quinta men-
sis Martii anno millesimo septingentesimo sexagesimo septimo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus et ad officia
para tissimi:

Albertus manu propria.
Josephus Aszalay manu propria.
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Kívül: Illustrissimis, reverendissimís, spectabilibus ac magníficis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobili um et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sopronlen-
sis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megyeí levéltár, 1767. évi közgyűlési iratok április havi csomójában.
Ivrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik

oldalon F. C. P. betűkkel, zártatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét halvány
nyomával. ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locumtenentiali Hungarico,
míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: c.ollationata, kívül pedig a jobb alsó
sarokban: inclyto comitatui Soproniensi megjegyzések olvashatók.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1767. ápr. 29-én Sopron városában
megtartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatva a közgyűlési jegyzőköny-
vébe ezt a határozatot hozta:

... quam gratiosam dispositionem comitatus huic suo tempore effec-
tui dare neutiquam intermittet. (1766-1768. évi közgyűlési jegyzőkönyv
1447-9.)

412.
1767. március 9. előtt. A soproni tanács 5 pontban foglalja össze azokat a
kikötéseit, amelyekhez alkalmazkodni kell Sopron városával szerződéses
viszonyban álló zsidó hitközségekhez tartozó zsidóknak, valamint annak a

két zsidónak, akik Sopronben. kóser vendéglőt tarthatnak.

Puncta, nach welchen die judenschafft hinführo gehalten werden
soll.

Erstens solle denen unter hochfürstlich Eszterházyschen schutz ste-
henden und mit der stadt in centract lebenden juden gemeinden alle mon-
tag in die stadt hereinzukommen gestattet und dieselben dem alt en ge-
brauch nach wieder alle freytag nacher ha us zu gehen gehalten seyn,
dahero auch die bürgerschafft nicht berechtigét seyn solle denert juden
quartier und beatandige wohnung in zinns zuverlassen, weilen derglel-
chen absteig-quartier bey denen garküchlern zubekommen ist.

Anderstens denen juden insgesammt nicht erlaubet seyn casserwein,
bier, brandtwein oder rosoli hereinzuführen unter fiscations und confisci-
rungs-straff, zumahlen allhier in Oedenburg gemachter cosser tíschtrunk
bey denen garkucheln ebenvahls zubekommen seyn wird.

Drittens sollen denen juden, welche in die stadt hereinkommen, nicht
erlaubet seyn, einigen cosserwein zu dem ende zu machen, um so1chen zu
marckt oder andern zeiten offentlich oder heimlich auszuschenken oder
ein depositorium zum commercio zu halten, weill mann nicht gesonnen
ist der judenschafft allhier einen schank ader ein praejudicirliches com-
mercium einzugestehen, wohin gegen

Viertens obspecificirter Eszterházyscher judenschafft und contrac-
tu al gemeinden bis weitere disposition gestattet wird zwey garkucheln zu
haben, welche die hereinkommende juden onangezogener mássen beher-
bergen und mit kost und trunk zur marckt und anderen zeiten versehen
können, abel' auch gehalten seyn sollen den cosserwein bey der hiesigen
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burgerschafft zu machen und keinen fremden wein hereínzuschwartzen
unter 12 fl. straffe, wie denn auch

Fünfftens denen garkuchlern nicht wird erlaubt seyn die schadliche
und durch allerhöchste be fehl so sehr verbothene vorkaufferey weder
vor sich noch andere juden auszuüben unter confiscation deren verkauff-
ten sachen, nicht weni ger wird denen garküchlern alles ernstes verbothen
schlechte vagirende und keiner gewissen herrschafft untergebene juden
und schlechtes gesindel auszuhalten, auch auf das feuer gute obsicht zu
haben, dann im fall durch ihre hinlassigkeít entstehen solte, dieselben mit
ihrem haab und guth und persohn dauor gut stehen sollen, vor welche
garküchlerey einjeder derselben álljahrlich 100 fl. gemeiner stadt cassa
zubezahlen und zur sicherheit genugsame bürgschafft zu leisten haben
wird.

Mellékletként csatolva a m, kir. leamarának 414. szám alatt közölt rendeletéhez.

413.

1767. március 9. előtt. A kismarioni zsidó hitközség a m. kir. kamarához
fordul panaszával a soproni tanács által a zsidók számára kiadott szabály-
zat miatt, amelynek 2-ik és 4-ik pontját sérelmesnek tartja és annak meg-

változtatását kéri.

Hochlöblich königlich Hungarische hofcammer!
Ihro excellenzien und gnaden!
Gnadíg hochgebiethende herrn herrn!
Euer excellenzien und gnaden geruhen aus der copey. Ac-lichen

beylage, ut A. gnadig zu entnehmen, was yor ein abkommen in forma
contractus entzwischen der königlichen freyen stadt Oedenburg eines
und der hochfürstlich Eszterházisch unterthanigen juden gemeinde zu
Eysenstadt und diesel' gemeinde mitincorporirten übrigen judenschafften
anderten theils de dato Oedenburg, unter den verflossenen 1741. jahr
beschlossen und fest gestellet worden, welch contractmassíges abkom-
men die obernannte juden gemainde bis heutigen tag gehorsamst befolget
hat und solchen auch weiterhin nachleben wird.

Wann denn abel' wider all vorige observanz die hiel' sub litera B. bey-
gehende regulírungs-puncta des löblichen Oedenburger stadtmagistrats
in gravirlicher neuerung zum vorschein gekommen, nach welchen die
judenschafft führohin zu Oedenburg gehalten werd en soll, als unterfan-
gen wir uns gesamte juden gemeinde, die wir zu beförderung handels und
wandels zum besten des publici, auch eines allerhöchst königlichen aerarii
und zu vermehrung eingeführter toleranz gel der zu Oedenburg unserer
handelschafft betreiben, einer hochlöblich königlich hofcammer in allob-
ligenster submission quoad numerum 2-dum und 4-tum obangezogener
regulirungs-punctorum B. unterthanigst vorzustellen, das weilen in be-
tref des nunmehro einzuführen verbotten wordenen coscher-weins,
brandweins oder rosoli zum verschleiss und nur mit einem flaschen kel-
lel' zur unumbganglich eigenen nothdurfft ein grosser unterscheid vor-
wallte, wo in ansicht des letzteren diejenige consumenten, welche eigene
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coscher-wein im keller zu haus liegen haben und auf etwelehe tage zur
jahrmarckts-zeit nacher Oedenburg ankommen, deren angewohnten
trunck von besserer güte nicht bringen, davor abel' eine schlechte klaurer
und noch dazu VOI' theures geld erkaufen sollen, natürlicher weise hier-
unter zum profit derer gar-kuchler gravirtseyn müsten, welches wider
alle billigkeit schreitet, wo sogar zu Wienn, da alles aufs genauest und
höchste genohmen wird, ja in allen übrig königlichen freystadten des kö-
nigreichs Ungarn einen dahin abreysenden nicht verschranckt und ver-
boten ist, einen flaschen keller weinn zu seiner nothdurfft mitbríngenzu
dürfen.

Wann dann nun nicht münder wir zugleich zu hochgnadigen erkennt-
nus eüer excelIenzien und gnaden in betref der an die daselbst befindlich
zwey jüdische grakucheln adstringirt werden wollenden einkehr und
dahin assignirt zeitigen aufenthalts unterthanig submittiren.

ab disfalls uns nicht ein grosses gravamen zuwachse? indem eben
dadurch denen garkuchlern implicite die freyheit ertheilet wird uns nach
belieben detaxiren zu können, undzwar uriter dem vorwand des von jahr
zu jahr höher und höher aristeigen könnenden garkuchels bestandts
quanti schlecht bergelaufenes gesindl aber, welches ebenfahls zu jahr-
marckts-zeiten in denen garkucheln beherberget wird, die gelegenheit
findet, wenn wir urisere waaren verkaufet und zu geld gemacht, uns
berauben zu können, wo auch die sorgsamste verwahrung VOl' einen dieb
nicht sicher, als sehen wir uns genöthsachet sothane erhebliche gravirun-
gen zur gnadigen beherzigung und abstelIung unterthanigst vorzutragen.

Wie zumahlen nun soleher gestallt sothane vorgekommene neuerun-
gen dem vorigen instituto gantzlích contracariren, wir aber, da wir bey
diesen und jenen freund um uns und unserer baarschafft sicher zu wissen
zu Oedenburg einlogiret, niemanden zur last gefallen und auf solehe weise
zur last fallen werden, auch übrigens die frage ist?

ab ein löbliches stadtmagistrat daselbst sonder ratihabirung höchster
gehörde derley dispositiones in vim legis machen zu können berechtiget
sey? die da per indirectum die schwachung des freyen commerey, wie
auch des toleranz-quanti nach sich ziehen.

Derowegen bewendet an eine hochlöblich kőniglich hofcammer un-
ser unterthanizstes anlagen und bitten, hochdieselben geruhen in gnadi-
P"€r erweaunz des allen an den löblichen stadtmaaistrat der freyen könig-
lichen stadt Oedenburg das behörige zur abstellung sothaner gravami-
num in gnaden gelarigen zu lassen, die wir in tiefester submission be-
harren.

Euer excelIenzien, gnaden und einer hochlöblich königlich hofcam-
mer unterthánigst demüthige gesamtlich Eysenstadter und dahin incor-
porirten juden gemeinden nebst andern dahin abgehenden juden.

Kívül: An eine hochlöblich königlich Hungarische hofcammer, ihro
excellenzien und gnaden, unsere gnadigst hochgebiethende herrn herrn
unterthiinigste vorstellen und bitten ingedachter supplicanten.

A m. kir. kamara 414. szám alatt közölt rendeletének egyik melléklete kívül
ezzel a feljegyzéssel: praesentata 9. Marty 1767.
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414.

1767. március 10. Pozsony. A m. kir. kamara meghagyja a soproni tanács-
nak, hogya kismartoni zsidó hitközségnek mellékletben megküldött pa-

nasza tárgyában tegyék meg a jelentésüket.

Prudentes ac circumspecti domini !

Qualiter, quibusve e motivis communitas judaica Kissmartoniensis
ejatibus judaeis incorporata ob nova quaepiam regulationis puncta eidem
praescripta medelam sibi ferri exoret, ex annexo supplici libelIo, acces-
soriisque nobis in specie rursum remittendis pluribus intellecturae sunt
praefatae dominationes vestrae.

Committendum proinde duximus iisdem dominationibus vestris, ut
praevia ex ratione cameram hane regiam Hungarico-aulicam ocyius in-
formare noverint. Posonii, die lO-a Martii 1767.

Sacrae caesareo-regiae apostolieae majestatis
regiae camerae Hungarico-aulicae consiliarii.

Kívül: Prudentibus ac circumspectis dominis N. N. consuli, judici et
senatoribus liberae regiaeque civitatis Sopronierisis Sopronii ex officio.

Soproni városi levéltár, Repos. 1. fasc. 33. nr. 2l.
Ivrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, ct másik

oldalon: F A C betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét helyével,
míg bévül legalul a középen: collationata, kívül pedig a címzés alatt: praesentata 20-a
Mal·tii 1767. feljegyzésekkel. .

Ehhez a leirathoz csatolva van 3 db melléklet, amelyekből kettőt 412. cs 413. 501'-
számok alatt közlünk.

Ezzel a leirattal a soproni tanács márc. Iü-én megtartott tanácsülésében fog-
lalkozott, ahol igy határozott:

... et ad alterius effectum determinatum fuit, ut ad singula attactae
judaicae commutatis instantiae ejusdem puncta informatio submittatur
(1767. évi Proth. Sen. Lat. 21.)

415.

1767. március 18. A soproni városi tanács felszólítja Veitl Márkus zsidót.
és társát, Gerslt, hogya kóser konyha után a bőjti vásáTra járó 20 forint
árendát fizessék meg, nehogy kénytelenek legyenek más megoldást ke-

resni.

Eadem (den l8-ten Martii 1767.) nachdeme ein wohledler rathdem
juden Marcus Veitl und Gerstl die charkuchlerey in hiesiger stadt ge-
gen an das cameramt zu denen gewoh(n)ten jahrmarckts-zeiten abzutra-
gender arenda verstattet hat, diese abel' mit der versprohenen zahlung
am jüngst verflossenen fastenmarckte nicht zugehalten, als wurde ge-
dachter Marcus Veitl vorgefordert und ernstlich errnahnet fül' sich und
seinen cameraden Gerstl die erste zahlung mit 20 fl. demnáchstens zu
leisten und bey einem löblichen stadtgericht zu erlegen, hinfüro aber

457



von markt zu marckte jedesrnahl ebenfalls 20 fl. dem herren stadtcam-
merer zu behandgen. widrigenfalls ersagte charkuchlere nicht nur bey
den en aüssern stadt-thőren aufgehalten, sondern schlechterdings ab-
geschafft und die charkuchlerey anderen juden verarendirét werden
solle.

Soproni városi levéltár, 1767. évi Rathsprotocoll 46-7.

416.

1767. április 1. A soproni városbíró jelenti a tanácsnak, hogy a zsidó kó-
ser vendéglősöket felszólította az árenda megfizetésére, kik közül az
egyik hailandó fizetni, miq a másik nem, azonban utóbb Schmidt Frigyes

személyében kezest áUított.

Eodem (den l-ten April 1767.) referiret tit. herr stadtrichter, dass
die jüdischen charkuchlere, Marcus Veitl und Gerstl VOl' demselben con-
stituiret und angehalten werden die 20 fl., welche sie nach verwichenen
fastenmarckt an das cammeramt hatten zahlen sollen, zu érlegen. Deren
ersterer versprochen seinen the il mit 10 fl. dernnachstens zu entrichten,
der andere abel' vorgewendet, wie dass er in ansehung des hohen be-
stands nicht bestehen könne und lieber die charkuchlerey fahren lassen
wolle. Dem ungeachtet aber, weil derselbe bis dato sich soleher nicht be-
geben, mithin schuldig yor seinen theil ebenfalls 10 fl. zu zahlen, so hat
er, nachdem er nicht zahlen könnte, herren Friedrich Schmid zum ca-
venten dargestellet, deme aufgetragen worden die 4 emel' koscher wein,
die er bey ihm liegen hat, nicht eher, es seye dann dass er die 10 fl. wird
erlegt haben, verabfolgen zu lassen.

Soproni városi levéltár, 1767. évi Rathsprotocoll 74-5.

417.

1767. április 3. Sopron. A soproni tanács a m. kir, kamarának jelenti.
hogy már 1741. óta szerziidésben állnak a sopronkörnyéki zsidó hitközsé-
gekkel szabad kereskedésiik: megengedése céljából és ezért évi 100 forin-
tot fizetnek, a két zsidó kóser vendéglős pedig évi 80 forint haszonbért
ád, akik gondoskodnak a városba jövő zsidók szállásáról, italáról és éte-
léről, így a kisnuirtoni zsidóknak semmi okuk nincs panaszra, mert a

soproni polgárokna/c is tilos idegenből bori és pálinkát behozni.

Excelsa carnera regia Hungarico-aulica!
Domini domini et patroni gratiosissimi!

In demissum gratiosi ad nos expediti intimati carneralis excels am
cameram regiam Hungarico-aulicam quoad judaeos de sibi per constitu-
tionem duorum sic dictorum karkuchler praetensive illata injuria et vi-
vendi, quaestusque suos exercendi impossibilitate quaerulantes humilli-
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me informamus. Anno 1741. erga iterutas judaicorum communitatum in
principatus Eszterhazyani civitati huic advicinantibus possessionibus
degentium preces non minus, quam et ipsiusmet celsissimae domus Esz-
terhazianae interpositionem in eo ex parte civitatis cum antelatis com-
munitatibus judaicis noviter coalitum fuisse, ut pro admisso accessu in
civitatem et quaestus exercitio communitas quidem Kismartoniensis 30
florenos, omnes vero insimul 100 annuos florenos ad eassam civitatis
domesticam dependere teneantur, prout id ipsum ex rationibus civitatis
hujus domesticis quotannis excels ae camerae regiae Hungarico-aulicae
submitti solitis pateret. Cum interírn sub nomine judaeorm jurisdictioni
praeattacti principatus subjectorum alii quoque exleri civitatérn ingressi
in eadem diutius quandoque delituerint, hospitia privata sibi conduxe-
rint ac tam in distrahendis et supprirnendis rebus Iurtivis quam et prae-
emptione quarumvis rerum venalium, quam denique invectione et edu-
cillatione vinorum extrarieorum tam privative quam et sub ipsis etiam
haederis practicata supra modurn excesserint, scmet omnium Iere et
majorum, quam ipsi cives beneficiorurn participes reddiderint, absque
eo, quin ab his usurpatis et ultra praehabitum cum íisdem contractum
extensis beneficiis quidpiam publico solverint, magistratus tam securi-
tati publicae quam et judaeorum ipsorum quaestus gratia isthuc adven-
tantium necessitatí, quam denique cassae domistícae utilitati prospicare
volens novum et recurrentium instantiae advolutum contractum et con-
ventionem iisdem proposuit amplectendam, quam siquidem conven-
tionem in forma projecti concinnatam et duobus isthic exislentibus sic
dictis karkuchler pro expensione communicatam cum acceptare ct ad
ibidem expressatam 200 florenorum arendam accedere noluerint, sed
neque etiam praestare valeant , in eo cum mentionatis duobus karkuch-
lel' coaluimus, ut pro quibuslibet et singulis nundinis annualibus et sub
his exercita coctura et admisso vini educillo in locum antehac singilla-
tive a quibuslibet nundinis annualibus soluti unius aurei singulus anga-
riatirn decem, ambo vero 20 atque adeo pro integre anno universim HO
florenos ad eassam civitatis domesticum dependant humillime confisi
excelsam cameram reg iam Hungaríco-aulicam paterne agniturarn. Nos
per id rem publicae cassae domestieae proficuam atque adeo approba-
tione dignam fecisse, ut adeo recurrentes judaei nec de interdicta vini el
praetensivi potus mensalis invectione justam quaerulandi ansam
habeant, cum apud hujates judaeos karkuchler optimae sortis vina defe-
cata et juxta ritum eorum confecta invenire possint, sub praetextuata
vero invectione potus mensalis, nonnisí vina extranea et alia potulenta
cum praejudicio publici inducere contendant et substernimus alto ex-
celsae camerae regiae Hungarico-aulicae judielo num et qua ratione
judaeis ejusmodi extrarieorum vincrum inductio admitti deberet, dum
vina ad select um isthic irivenire possunt et inductio eadem hujutibus
quoque civibus de statuto negatur, pro solis utpote nobilibus regni lege-
tenus reservata. Et haec sunt, quae in obversum recurrentium judaeo-
rum instantiae humillime referenda habuimus demissime supplicantes,
quo magistratuale factum nostrum in bonum unice et emolumentum
eassas domestieae colimans gratiose approbare et ratificare, quaerulan-
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tibus vero judaeis silentium imponere dignaretur. Gratiis in reliquo
devoti profundissima submissione manemus.

Excelsae camerae regiae Hungarico-aulicae humillimi servi:
Sopronii, 3-a Aprilis 1767.

totus magistratus exceptis dominis consule
et Joanne Pelcz.

Soproni városi levéltár, 1767. évi Prothocollum conceptuum 50-52.

418.

1767. április 29. A soproni városi tanács újból figyelmezteti Veitl zsidó
kóser vendéglőst, hogyahaszonbért fizesse meg, társának, özvegy
Hirschlnének pedig megengedi, hogy 2 akó kósel' bort behozhat a városba.

Eodem (den 29-ten April 1767.) ingleichen ist auch der charkuchler
Veitl und die jüdin verwittibte Hírschlin charkuchlerin constituiret und
denenselben ernstlich aufgetragen worden, dass der erstere sowohl für
den vergangenen, als bevorstehenden Maymarckt seine gebühr per 20
fl., letztere abel' 10 fl. bis künftigen 3-ten May erlegen sollen, als wid-
rigenfalls nach scharffe mit ihnen verfahret werden soll. Und weilen
gedachter Hirschlin erst neülich statt des Veitels cameraden die char-
kuchlerey zugestattet worden und vorgegeben, dass sie mit coscher wein
noch nicht versehen, dannenhero gebethen, dass ihr erlaubet werden
möchte ein ige emel' ersagten weins hereinzuführen, als ist derselben
gesuch gewahret worden indess und bis sie sich nach und nach mehr
coscher wein einschaffen wird können, auch instehenden marckt 2 emel'
hereinzuführen.

Soproni városi levéltár, 1767. évi Rathsprotocoll 114.

419.

1767. április 29. Löw Abrahám és Gottlieb Jakab zsidók, akik néhai
Plechl György Sámuel soproni kereskedő raktárát átvették, a városi ta-

nácsnak a foglalóval együtt .'3093forintot lefizetnek.

Eodem (den 29-ten Aprill767.) haben die juden Abraham Löw
und Gottlieb Jacob wegen dem gegen 25 pro cento rabatt übernomenen
Georg Samuel Plechlischen waarenlager mit einbegriff der an herren
Samuel Czepecz erlegten drangab 3093 fl. 50 cr. auf das rathhauss dar-
gebracht, welche sich richtig befunden und determiniret worden, dass
ihnen statt quittung ein prothocolls extract solle hinausgegeben werden.

Soproni városi levéltár, 1767. évi Rathsprotocoll 116.
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420.

1767. május 1. előtt. Jegyzéke azoknak a Simon Lázár-féle adósoknak,
akik Magyarországon tartózkodnak.

Specification

jener Lazarischen debitorum, welche sich in Hungarn befinden. Nr. 1-0
einer in teütscher sprach von Carl Mikoss ausgestellter zahlbahrer
charta bianca de dato 16-a Novembris 1760. per 50 Cremnizer ducaten,
id est 210 fl.

Der Carl Mikoss ist als ein procurator zu Oedenburg in Hungarn
wohnhafft und dessen charta bianca bereits zahlbahr.

Nr. 3-o ein in teütscher sprach von Moyses Daniel Lackenbacher
aussgestelter wechselbrief de dato 4-tn Augusti 1766. per 100 fl.

Der Moyses Daniel, des Simon Lazar schwager, ist in Lackenbach
bey Oedenburg, alss ein handelsjud haussassig und dessen wechselbrief
erst im August 1767. verfallen.

Nr. 5-o eine in teütscher sprach von Carl Mikoss unterfertigte zahl-
bahre charta bianca de dato 28-ten Novembris 1760. per 300 fl.

Diese charta bianca des Carl Mikoss, dessen caracteur und aufent-
halt in nro 1-0 zu erseRhen, ist ebenfalls schon zahlbar.

Nr. 59-0 eine in teütscher sprach von Carl Mikoss de dato 21-ten
July 1764. augestelte quittung per 10.560 fl.

Die von dem in nro 1-0 und 5-o hiel' oben gedachten Carl Mikoss
ausgestelte quittung, worauf das Pest er contributionale nach ausweiss
des in der Lazarischen vermögens specification angemerkten nro 12.
verpfandet, ist derzeit zahlbahr.

Nro 60-0 ein in jüdischer sprach von Joseph Frankfurt aus Eissen-
stadt de dato 2-ten Octobris 1766. ausgestelter wechselbrief per 6 Crem-
nizer dugaten, id est 25 fl. 12 cr.

Der Joseph aus Frankfurth ist dermahlen ein handelsjud in Eissen-
stadt und dessen wechselbrief bishero verfallen.

Nr. 76-0 ein in teütscher sprach zwischen Simon Lazar, Georg und
Matthias Fenkh errichteter verkaufs contract eines zu Grosshőflein be-
findlichen hauses de dato 24-ten Octobris 1764., krafft dessen der Lazar
in die beede Fenkh als kaufere noch zu forderen hat 2.000 fl. samt einem
zur sach gehorigen pferdt contract de dato 10-ten Septembris 1757.

Diese zwey gebrüdere Fenkh seynd bauren zu Grosshőflein und die
forderung schon zahlbahr.

Sopron megyei levéltár, 1767. évi közgyűlési iratok augusztus havi csom6jában.
Eredeti kimutatás ívrétű papiroson, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás

címerpaizs, a másik oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel.
Ez a kimutatás kétségkívül melléklete volt a 421. sorszám alatt közölt helytartó-

tanácsi rendeletnek.
Bemásolva ez az irat megtalálhat6 még az 1766-1768. évi közgyűlésí jegyzőkönyv

1&70-1. oldalain is.
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421.

1767. május 1. Pozsony. A m. kir. hely tartó taná cs értésére adja Sopron
megye közönségének. hogy mivel Simon Lázár zsidóról kiderült, hogy u
kincstárt megcsalta, ezért Bécsben börtönbe vetették, minden íngó- és
ingatlan vagyonát és kboeteléséi zár alá vették, akiknek tehát tartozásuk

van »ele szemben. lcizórólag a ld". [iskusruik: szabad .fizetniö1c.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnif'ici, periliustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Siquidem clementer ordinatum haberetur, ut omnia bona tam mo-
bilia, quam immobilia ad judaeum Sominem Lazar ob denunciatas tem-
pore ultimi belli in administratione equorum erg a suum aerarium re-
gium multifarias defraudationes in carceribus Viennae detentum etiam
in regrio hoc Hungariae spectanfia pro securitate ejusdem aerarii regii
aresto afficiantur.

Ex quo porro ex indieatc statu activo saepefati judaei Simonis Lazar
maximam boncrum illius partem in regno hoc Hungariae situari pate-
ret, adeoque necessarium omni no sit eo provisionem facere, quo haecce
honorum pars pro securitate summi aerarii regii a modo in sequestrum
sumatur, ejusque debita activa seu credita efficaciter exigantur.

Quemadmodum itaque omnes tam campsoriales, quam et obligato-
riae literae in bonis praedicti judaei Simon is Lazar Viennae adinventae
aulicae camerae Viennensi eum in finem originali consignatae jam habe-
rentur. ut sua ex parte etiam fiscus regius ad consequenda ejusmodi de-
bita indilate excitetur atque debite instruatur.

Ita etiam cum praevidendum sit, quod ex parte debitorum intuitu
solutionis ad manus fis ei regii praestandae nonnulla obstacula emergere
possint, nisi debitoribus praevie qualem in finem hujuscemodi debita per
fiscum regium exigi necesse sit, legi time significaretur et respective
enunciaretur.

Hinc specificationem antelati judaei debitorum in comitatus hujus
gremío degentium praetitulatis dominationibus vestris de benigno jussu
regio fineque eo transmittendam habet consilium hoc locumtenentiale
regium, quatenus iisdern debitoribus intiment, quod siquidem sua ma-
jestas occasione quarundam a praerepetito judaeo Lazar denunciaturum
summi aerarii reg ii defraudationum omnia ejus bona pro securitate
ejusdem aerarii interimaliter sequestro affici, omniaque ejus hincinde
haerentia credita et obligationes, tesserasque nummarias per fiscum re-
gium occupari necessarium esse duxisset, ideoque spectata justiciae ra-
tione clementer ordinasset, ut omnes et singuli hujus judaei debitores in
praefixis terminis debitorum eorum praestationes erga restitutionem
illarum obligationum, tesserarumque nummariarum unice ad manus
fisci reg ii eatenus jam instructi consignare, ideoque omnia haecce debita
pro realiter inhibitis censere teneantur. Datum ex consilio regio locum-
tenentiali Posonii, die prima mensis Maii anno millesimo septingente-
sírno sexagesimo septimo,
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Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia pa-
ratissimi:

comes Nicolaus Palffy manu propria.
Franciscus Subich manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendíssimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judieibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baron um, magnatum et nobilium comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron rnegyei levéltár, 1767. évi közgyűlési iratok május havi csomójában,
Ivrétű papiros, melynek vizjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét halvány helyével, ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locumtenen-
tiali Hungarico, míg kívül a jobb alsó sarokban ez a megjegyzés olvasható: comitatui
Soproniensi.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1767. máj. 29-im Sopron városában
megtartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatva a közgyűlési jegyzőköny-
vébe ezzel kapcsolatban ezt a határozatot hozta:

Quo in merito processualibus judicibus nobili um jam instructis
debitae ordinationes factae sunt. (1766-1768, évi közgyűlési jegyző-
könyv 1589-92.)

422.

1767. május 13. Pécs. Baranya megye közönsége a m. ki?'. hely tartó-
tanácsnak másolatban megküldi herceg Battyany Károlsjho» még 1742-
ben írt leceliiket, amelyben üszög pusztán megtelepedett zsidó eltávolí-
tását kívánták, Ezt a levelet szabályrendeletükne1c tekintik, ahhoz 1'IT-

gaszkodnak és az abban foglaltak érvénybenmamdását 1cé7·UC

Senerissime dux, regie locumtenens et excelsum consilium regium
locumtenentiale Hungaricum!

Domini domini benignissimi gratiosissiml!
Excussis ad benignum, gratiosumque excel si consilii reg ii de dato

5-tae Martii anni praesentis circa judaeos in possessione Bonyhád comi-
tatui Tolnensi adjaeente degentes ad nos expedítum intimatum aliorum
ejusdem excelsi consilii regii locumtenentialis in armis superioribus,
notanter 1725. sub 9-na Julii, 1727. sub 19-a Julii ac denique 1735. sub
23-a Septembris interventorum intimatorum, ergaque illa per universt-
tatem hane latarum determinationum tenoribus regiae serenitatt
vestrae, excelsoque consilio regio demisse respondendum habebamus,
quod nos determinationem Illarn. ubi domino eorum comiti, moderno
prineipi Carolo de Battyány ad praedium suum űszögh huic nostro comi-
tatui adjacens certum in anno 1742. judaeum recipienti intuitu amotionis
hujus velut in praeaddictis intimatis fundatae scriberemus, interven-
tam, inque literas, quarum genuinam copiam horsum advolvimus, trans-
scriptam semper pro statuto nostro habuerimus, inviolateque non modo
ad annum 1742" quo judaei illius intuitu praededucta intervenerunt,
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verum in praesens usque servaverimus. Motivum etiam ex articulo 19.
1729. ob contiguitatem regni Sclavoniae promentes, siquidem res spoliis,
expilationibus et praedociniis, quae inibi frequentia sunt, quemadmo-
dum etiam annus immediate praeterlapsus tali bus insignis erat, subtrac-
tas occasio nasceretur judaeis, si in hoc comita tu oberrare tolerarentur
vendendi, occultandí et per eos clam ad alias partes promovendi, hacque
ratione modus eas recuperandi et in spoliatores debi te animadvertendi
eidem regno Sclavoniae haud superesset. His igitur legalibus ex motivis
speramus futurum, ut in immemoriali gentem hane alias etiam ab indole
sua Christianorum fortunis inhiantem et ad fallendum semper vigilem
apud nost extra tempus nundinarum minime tolerandi usu ulterius
etiam relinquamur. Cujus intuitu benignae ac gratiosae protectioni re-
giae serenitatis vestrae, excelsique consilii regii nos humillime commen-
damus, assidua obsequendi promptitudine perseverantes. Datum ex ge-
nerali congregatione nostra die l3-a mensis Maji anno domini 1767. in
episeopali civitate Quinqueeedesiensi continuative celebrata.

Altefatae regiae serenitatis vestrae et excelsi eonsilii regii locum-
tenentialis obsequentissimi humillimi servi:

universitas comitatus de Baranya.
O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folio 144-5.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizsban

vadászkürt, míg a másik oldalon homályosan látható szavakat kiolvasni nem lehet,
előlapori e feljegyzéssal : praesentata 28. May 1767., eadem relata.

423.

1767. július 5. Sopron. Mikos Károly soproni ügyvéd kijelentése szerint
nemhogy ő tartoznék Simon Lázár zsidónak, hanem még neki van 2.183
forint követelése, amelynek kifizetését a m. kir. udvari kamarán keresz-

fill majd kérni fogja.

Responsionis perillustris domini Caroli Mikos ad transmissam mihi,
per meque cum eodem domino Carolo Mikos communicatam debitorum
judaei Simonis Lazar specificationem, talis, qui hic subsequeretur,
tenor est:

Nachdeme den 5-ten Juny 1767. die von einer hochlöblichen unga-
rischen kőnigliehen hoffeammer überschickhte speeification der Simon
Lazarischen schulden mit dem Carl Mikos ist communicieret worden, so
hat derselbe darauf folgendermassen geantwortet.

Erstens das sowohl die in der obligation de dato l6-ten Novembris
1760. begriffene funfzig Cremnitzer dugaten, alss aueh die in der sub
dato 28-vo Novembris 1760. enthaltene dreyhundert gulden warerr dem
Carl Mikos durch dem juden Simon Lazar angewisen und verordnet wor-
den zu beförderung und bestreittung der unkosten dererjenigen proces-
sen, welche jud Lazar wider den Öedenburger breymaister Joseph Parth
und Paul Milkovich wegen der pferdt liefferung angestellet anzuwen-
den, über welche fünfhundertzehen gulden oberwehnter Carl Mikos an-
noch von seinen eigenen geldt vierhundert fünfundachtzig gulden aus-
geleget, derer bonificierung derselbe auch rechtmassíg praetendieret.

464



Anderstens weillen Carl Mikos die kayserlich kőniglichen obligation
über zwölfftausend gulden, welche derselbe ad fundum contributiona-
lern civitatis Pesti ens is anticipieret und dargelihen, von welchen auch
die statt Pest das interesse 6 per centum abzuführen schuldig, im monath
July 1764. dem juden Simon Lazar cedieret und lauth der in der com-
municierten specification be(y)geschlossenen quittung sub dato 21-ae
July 1764. von soleher zwölfftausend gulden nicht mehr, alss zehentau-
send fünfhundertsechzig gulden empfangen hat, derohalben hat del'
Carl Mikos wegen den ruckhstand der zwölfftausend gulden annoch
eintausend vierhundertundviertzig gulden in capitali von dem Simon
Lazar zu erheben nebst den von 21-ten July 1764. angewachsenen und
6 per centum gerechneten interesse, welches bis den 5-ten Juny 1767.
zweyhunderthachtundfunfzig gulden ausmachet, folgends des Carl Mi-
kos seine rech tm assige forderung, welche derselbe an des Simon Lazar
seiner massa zu suchen hat in allen zweytausendeinhundert dreyund-
achtzig gulden ausmachet. Wann nun diese liquidierte billige anforde-
rung des Carl Mikos in erwegung gezogen wírd, so erhellet daraus, dass
er Carl Mikos dem Simon Lazar nichts schuldig seye, sondern villmehr
der Carl Mikos die contentierung seiner anforderung, welche aus zwey-
tausend einhundertdreyundachtzig gulden bestehend, aus dem Simon
Lazarischen vermögen zu erwarten habe, um welche er auch gebühren-
dermassen bey ein er hochlöblichen kőniglich ungarischen hoffcammer
anhaltet. Sopronii, die 5-ti Junii 1767.

Super hac responsione sua petit etiam sibi extradari solitas testimo-
niales.

Kívül: Declaratio perillustris domini Caroli Mikos circa debita La-
zari judaei sub NB.

Sopron megyei levéltár, melléklete volt a 429. sorszám alatt közölt okiratnak
Bernásolva ez az irat megtalálható még az 1766-1768. évi közgyűlési jegyzőkönyv

1869'a-c oldalain is.

424.

1767. augusztus 4. A zsidók ügyével foglalkozó vegyes bizottság a rn. kir.
hely tartó tanácshoz írt jelentésében a bonyhádi zsidók kérelme tárgyá-
ban összefoglalja muuiazt, ami e kérdésben idáig történt és azt javasolja,
hogy a Baranya megye részérbi szabályrendeletnek tekintett és herceg
Battyany Károlyhoz intézett 1742. évből származó levelet őfelségének

küldjék fel.

Anno 1767. die 4-a Augusti celebrabatur commissio in negotio taxae
tolerantialis judaeorum stabiliter ordinata,

Praeside: excellentissimo domino comite Joanne Balassa, praesen-
tibus spectabili domino Josepho Kvassay, spectabili domino Michaele
Kálloczy, spectabili domino Carolo Fabiankovics, domino Josepho Asza-
lay secratario.

Posteaquam intuitu judaeorum Bonyhadiensium sibi quaestum
extra tempus nundinarum in gremio comitatus Baranyensis haud admitti



querulantium ad gratiosum excelsi consilii locumtenentialis regii sub
25-a Februarii anno superiore expeditum intimatum in eo, num Rohon-
czenses vel alii judaei in gremium ejusdem eomitatus extra tempus
etiam nundinarum quaestus eausa hactenus admissi fuerint? antelatus
eomitatus reflexe ad priora informasset gentem hane ex vetus to suo sta-
tuto usque praesens illibate servato in gremium sui praeter suprafatum
publicarum nundinarum tempus fine exereendi quaestus haudquaquam
admitti, illos vero, qui cineres elavellatos exurunt, interimaliter quidem
ibidem ast soli clavellationi operam dantes, nullasque merees inducerc
queuntes eommorari. Tenore protocolli sui caetera inter hoc quoque su-
per merito sub 31-a praeteriti mensis Octobris confecti obsequiose pro-
posuerat mixta haec commissio praenarratam comitatus de Baranya in-
formationem in obsequium benigni hoc in passu sub 17-a Februarii anno
1766. interventi resertpti regii, fineque clementissimae eatenus elargien-
dae resolutionis sacratissimae suae majestati demisse repraesentandam
esse. Caeterum in quantum comitatus hic mediante priori sub 13-a Fe-
bruarii anni 1764. submissa repraesentatione, ad quam ultro etiam pro-
vocasset, id quoque exposuisset, quod nunquam sibi intimatum extiterit,
ut praescitis judaeis liberum in gremio sui extra tempus publicarum
etiam nundinarum quaestum admittat, in ordine ad id in eodem praeal-
legato protocollo observatum fuerat, anno adhuc 1750. 27-a Julii eidem
comitatui non obstante jam et eotum per hunc allegata circa interdictam
judaeis e vicino comitatu Tolnensi in gremium sui negotiationis causa
excursionem facta determinatione sua per excels um consilium locum-
tenentiale regium expressis verbis commissum extitisse, ut istíusmodi
promiscuum quaestum et commereium praenuncupatis judaeis arnplius
non difficultet.

Interim praelibatum regium locumtenentiale consilium in demissa
repraesentatione sua de dato 13-a Novembris anni praefati 1766. provo-
cando etiam ad reliqua motiva hac super re sacratissimae suae majestati
sub 20-a Januarii anni ejusdem 1766. demisse repraesentata, cum et ex
praenarrata comitatus istíus relatione dilucido evenerit neque Rohon-
czenses, neque vero ullos alios judaeos in gremium ejusdem comitatus
extra tempus nundinarum exercendi quaestus causa hactenus unquam
admissos fuisse. Hinc summenuncupatam majestatem suam porro etiam
omni in humilitate interpellare dignabatur. quatenus attactum comita-
tus hujus statutum deinceps quoque manutenendum benignissime an-
nuere dignaretur. In reliquo autem praeinductum intimatum suum de
27-a Julii anno adhuc 1750. expeditum eo sensu intelligendum venire hu-
millime declaravit excelsum consilium locumtenentiale regium, ut quem-
admodum aliis quibuslibet tempore publicarum nundinarum promis-
cuus et liber quaestus passim pateret, ita hic eodem nundinarum tem-
pore saepefatis judaeis difficultari non debeat.

Quibus omnibus praevío modo sacratíssimae suae majestati demis-
se repraesentatis clemen ter visum est summefatae majestati die 18-a
praeterlapsi Februarii rescribere, ut priusquam ulteriorem isthic benig-
nam resolutionem elargiatur, quoad casum hunc specificum a comitatu
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Baranyiensi conditum statutum praevia exigatur et suae majestati eae-
sareo-regiae subrnittatur.

Ad cujus ben igni jussus reg ii exigentiam factis per excelsum consi-
lium locumtenentiale regium apud saepememoratum comitatum neces-
sariis dispositionibus idem sub 13-a evoluti mensis May in advolutis re-
scribit semet determinationem illam suam, vigore cujus velut in intima-
tis praelibati consilii locumtenentialis regií annis adhuc 1725., 1727. et
1735. interventis fundatae domino moderno principi Carolo de Battyan
intuitu amovendi ad praedium suum Uszögh in anno 1742. recepti cujus-
dam judaei copialiter praeadnexas literas exarasset, semper pro statuto
suo habuisse et in prae sens usque inviolate observasse, motivo etiam
ex articulo 19. 1729. ob contiguitatem regni Sclavoniae sumpto. Ac
proinde in hocce immemoriali falIacem et ab indole etiam Christianorum
fortunis inhiantem gentem illam extra tempus nundinarurn in gremio sui
haud tolerandi, usu porro etiam protegi supplicat.

Votum.
Quam proin antelati comitatus Baranyensis informationem una cum
adnexis literis per eundem in anno adhuc 1742. celsissimo domino prin-
cipi Carolo de Battyan fine amovendi ad praedium suum Üszög eotum
recepti cujuspiam judaei exaratis, cujusmodi videlicet determinationem
suam comitatus hic semper in vicem statuti sui tenuisse ac inpraesen-
tiarum usque inviolate observasse declararet, summenuncupatae ma-
jestatí suae in obsequium praeinducti benigni jussus regii id clementer
praecipientis, ut quoad casum hunc specificum conditum ab eodem comi-
tatu statutum exigatur et suae majestati sacratissimae submittatur, pro-
funda in submissione repraesentandam humillime proponimus. Salvo
etc.

comes Joannes Balassa manu propria.

Kívül: Proto colIum commissionis in negotio taxae tolerantialis
judaeorum ordinatae et die 4-a Augusti 1767. celebratae circa informa-
tionem comitatus Baranyensis quo ad judaeos Bonyhadienses submis-
sam.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folio 146-9.
Két ívrétű eredeti jegyzőkönyv, melynek előlapján ez a feljegyzés olvasható:

praesentata 7. Augusti 1767., eadem Telata.

425.

1767. augusztus 7. A m. kir. hely tartó tanács a zsidók ügyével foglalkozó
vegyes bizottságnak a bonyhádi zsidók és Baranya megye közötti vi-
szályra vonatkozó jelentését herceg Battyany Károlyhoz még 1742-ben

írt levél másolatával együtt a ki?'ólynőnek felterjeszti.

Suae majestati!
Sacratíssima etc.
Commissio mixta in re taxae tolerantialis ordinata contextu demisse

adnexí protocolli sui retulit consilio huic locumtenentiali regio, qualiter
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comitatus Baranyensis ad exigentiam benigni sacratissimae majestatis
vestrae sub 18-a retroacti Februarii interventi rescripti, idque circa ju-
daeos Bonyhadienses sibi quaestum extra tempus nundinarum in gremio
antelati comitatus haud admitti querulantes clemen ter praecipientis, ut
quoad casum hunc specificum conditum ab eodem statutum exigatur et
summefatae majestati vestrae demisse repraesentetur auditus caetera
inter repraesentaverit semet determinationem illam suam, vigore cujus
has, qua pariter una cum literis ejusdem comitatus humillime adnectun-
tur, principi Carole de Batthyan respectu amovendi ad praedium suum
Üszögh in anno adhuc 1742. recepti cujuspiam judaei exaratas Iiteras
suas semper pro statuto suo habuisse ac impraesentiarum usque invio-
late observasse.

Quod ipsam proinde penes humillimam praeadnexam repraesenta-
ticnem consilium hoc regium locumtenentiale altefatae majestati ves-
trae caesareo-regiae in humillimum praeinducti benigni mandati reg ii ob-
sequium omni in submissione refert, semet vero altissimis etc. Datum 7-a
Augusti 1767.

Aszalay manu propria.
Expediatur comes Balassa manu propria.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. fali o 150-1.
Fogalmazvány a szövegben néhány törléssel és betoldással.

426.

1767. augusztus 7. Pozsony. A m. kir. helytart6tanács felszólítja Sopron
megye közönségét, hogya megyében élő zsidók számáról, adóikról és fog·-

lalkozásv.k1"6l minél előbb tegyenek jelentést.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, per-illustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Quandoquidem sacratissima sua caesareo-regia apostolica majestas
super eo clemen ter informari vellet, quot numero familiae judaicae et
quot capita in quolibet comitatu, civitate et districtu separatas portas
habente actu praeexistant? quidve eisdem cum in comitatibus, tum in
civitatibus aut districtibus separatas portas habentibus tam contribu-
tionis quam aliarum praestationum, quid item taxae tolerantialis titulo
et juxta quam normam imponi soleat? qualemve professionem seu opi-
ficium et quaestum memorati judaei exercere consveverint?

Hinc regium hoc locumtenentiale consilium praetitulatis domina-
tionibus vestris hisce de benigno jussu regio intimat, quatenus super
praemissis omnibus specificam et individualem informationem horsum
proximius submittere noverint. Datum ex consilio regio locumtenentiali
Posonii, die septima Augusti anno millesimo septingentesimo sexage-
simo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia pa-
ratissimi :

comes Paulus Balassa manu propria .
.Tosephus Aszalay manu propria.
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Kioiil: Illustrtssimis, reverendissimis, spectabilibus ac magniücis,
perillustribus item ac gene ros is dominis N. N. supreme et vicecomitibus
judicibus nobili um ac juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum ac nobilium comitatus Sopro-
niensis dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megye levéltára, 1767. évi közgyűlési iratok augusztus havi csomójába».
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűk nem látszanak, zárlatán vörös viaszba nyo-
mott kir. titkos pecsét helyével, ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locum-
tenentiali Hungarico, míg kívül a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi rnegjcgv-
zés olvasható.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1767. aug. 17-én Sopron városában
megtartott közgyűlésében foglalkozott és azt bernásoltatván a közgyúlés! jegyzö-
könyvébe ilyen határozatot hozott:

... informationem submittat (1766-1768. évi /cö·?:9yülési jeyyző-
könyv 1845-6.).

Ez a rendelet megtalálható a Soproni városi levéltárban is Repes. L
fasc. 33. nr. 75. jelzés alatt. A soproni tanács aug. 19-én meg tartott ta-
nácsülésében vette tudomásul ezt 11 rendeletet, ahol ezt a határozatot
hozta:

Ad quod rescribetur, in gremio civitatis hujus quidem nullos ju-
daeos in certas familias divisos, verum in circumvicinis principatus Esz-
terhaziani oppid is et possessionibus complures existere, hosque ob con-
cessum sibi ad eivitatem hane quaestus exercendi causa commeatum et
aditum titulo contractualis pecuniae certam annualern quottam ad eas-
sam civitatis publicarn dependere solere. (1767. évi Proth. Sen. Lat. 60.)

427.

1767. augusztus 7. Pozsony. Am. kir. helytartótanács értesíti Sopron me-
gye közönségét, hogya sopronkeresztúri zsidókat ért tűzvész tárgyában
elmúlt jan. 7-én írt levelük nem található, ezért azt másolatban kiildjék

meg.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustics
item ac generosi domini nobis observandissimi f

Ad literas praetitulatarum dominationum vestrarum intuitu judae-
orum Kereszturiensium per exortum illic incendium damnificatorum
sub 7-a adhuc evoluti Januarii horsum exaratas praesentibus reintimari.
ut siquidem prior, ad quam provocaretur, sub 22-a quippe Martii anni su-
perioris passu in hoc submissa earundem informatio, isthic haud repe-
datur, eandem in duplica regio huic locumtenentiali corisilio ocyus sub-
mittere noverint. Datum ex consilio regio locumtcnentiali Posonii, die
septima Augusti anno millesimo septingentesimo sexagesimo septimo
celebrato.
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Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia para-
tissimi:

comes Paulus Balassa manu propria,
Josephus Aszalay manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis.
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus.
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baron um, magnatum et nobili um comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1767. évi közgyűlési iratok augusztus havi csomórában.
lvrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét halvány nyom ával, ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio regio locumte-
nentiali Hungarico, míg kívül a jobb alsó sarokban: comitatui Sopl'oniensi megj egy -
zés található.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1767. aug. 17-én Sopron városában
megtartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatván a közgyűlési jegyző-
könyvébe ilyen határozatot hozott.

... quae ex moderna generali congregatione submittetur (1766-
1768. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1846-7.).

428.

1767. augusztus 7. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács megparancsolja
Sopron megye közönségének, hogya megyebeli zsidóságnál immár 2.624
forintra emelkedett túrelmi adó hátrolékot minden rendelkezésre álló
eszközzel minél előbb hajtsák be, a jövőt illetőleg pedig gondjuk legyen

a pontos befizetésl'e.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magniíici, perfllustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Relatum est consilio huic locumtenentiali regio, qualiter j udaeorum
in gremio comitatus hujus commorantium taxae tolerantialis restantiac
jam ad summam 2.624 fl. 87 112 den. accreverint.

Quoniam vero non abs re metueretur, ne per ulteriorern ejusmodi
restantiarum accumulationem harum incassatio successive cum magrio
aerarii reg ii dispendio difficilior reddatur.

Hinc regium hoc locumtenentiale consilium praetitulatis domina-
tionibus vestris hisce serio intimandum duxit, quatenus eaederu possibi-
libus quibusvis studiis eo quam solertissime intentae esse noverin L, ui,
pro praeterito quidem praespecificatae restantiae quo celerius oxigantur
et depurentur, pro f'uturo vero dicta tolerantialis taxa in re et tempore
quam exactissime dependatur. Datum ex consilio regio locumtenentiali
Posonii, die septima mensis Augusti anno millesimo septingentesimo
sexagesimo septimo celebrato.
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Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad offícia pa-
ratissimi:

comes Paulus Balassa manu propria.
Josephus Aszalay manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabiiibus ac magnífícís,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitíbus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobili um comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1767. évi közgyűlési iratok augusztus havi csomójában.
Ivrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaízs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét halvány helyével, ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio regio locumtenen-
tiali Hungarico, míg kívül a jobb alsó sarokban: c.omitatui Soproniensi megjegyzés
található.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1767. aug. 17-én Sopron városában
megtartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatván a közgyűlési jegyző-
könyvébe ilyen határozatot hozott:

... adhibitis omnibus mediis incassetur et depuretur (1766-1768.
évi közgyűlési jegyzőkönyv 1860-1.).

429.

1767. augusztus 17. Sopron. Stefanics János sopronmegyei járá si jőszol-
gabíró kivizsgálása szerint Lázár Simon zsidónak megyei adósaitól pénzt
behajtani aligha lehet, mert mindegyiknek komolyan számításba vehető

kifogása van.

Infrascriptus praesentium per vigorem recognosco, quod penes gra-
tiosam anno modo labente 1767. die 29-na mensis May emanatam incly-
tae universitatis determinationem in judaei Lazari debita activa in regno
Hungariae et in inclyto comitatu hocce Soproniensi diversis in locis exis-
tentia inquirens eadem taliter subsistere compererim.

l-mo debita perillustris domini Caroli Mikos in libera regiaque civi-
tate Soproniensi residentis sub dato 16-ta Novembris 1760. florenorum
210, sub dato 28-a Novembris 1760. fl. 300, denique sub dato 21-a Julii
1764. fl. 10.560 in eo subsistere, prout scripta praenominati dom ini Mi-
kos declaratio hicce sub NB. advoluta demonstrat.

2-do aliud 100 florenorum judaei Lackenpachensis Moyses Daniel
nuncupati de dato 4-to Augusti 1766. emanatum taliter per judaeum
Moyses recognoscitur, quod siquidem modo nominatus Moyses Daniel
retroactis annis sollicitaterem Lazari suis in locis oportunis egerit atque
ideo non modo fatigia, sed et expensas habuerit, neque a Lazaro merce-
dem fatigiorum suorum receperit, ideo que praetensionem Lazari in ipso
factam aut cassandam aut per prius mercedem fatigiorum suorum per
Lazarum refundendam venire nemo denegabit.
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3-io debitum judaei Kiss-Martoniensis Josephi Franckfurter priori
consimile de dato 2-ae Octobris 1766. in florenis 25 cr. 12 expositum ita
refertur, quod judaeus Josephus Frankcfurter magno tempore Lazaro
famulatus sit, cum autem salarium annuum sive aliam mercedem Iamu-
litii tempore non perceperit, hane itaque 25 florenorum 12 cr. summarn
ideo a Lazaro mutuatam esse reeognoscit, ut hac via fatigiorum mercedem
rehabere valeat.

4-to debitum Georgii et Mathiae Fenck Nagy-Heffleiniensium in-
eolarum ex contractu de dato 24-ta Octobris 1764. ematum fl. 2.000 siqui-
dem adhuc uberioris indagationis esset, actuque sub processu et spe fa-
vorabilis sententiae existeret, ideoque pro evidenti debito haberi nequit,

Super quibus praesentem meam, eamque humillimam inclytae uni-
versitati facio relationem sub generali inclyti comitatus eongregatione
die 17-a Augusti in libera regiaque civitate Soproniensi celebrata anno
1767.

Joannes Stefanics inclyti comitatus Soproniensis supremus judex
nobili um manu propria.

Sopron megyei levéltár, 1767. évi közgyíílési iratok augusztus havi csomórában.
fvrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás cimerpaizs, a másik

oldalon ki nem vehető ábrával, alatta F. C. P. betűkkel.
Ez a jelentés megtalálható még az 1766-1768. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1867-9.

oldalaira is bernásolva.

430.

1767. augusztus 20. A soproni városi bírói szék előtt Abrahám Sámuel
kecskédi zsidó magára vállalja sógorának, Izrael Izsák mihályi zsidónak
126 forint 9 krajcár tartozását Schey Aron nagymartoni zsidóval szem-
ben, amelyet 3 részletben fog megfizetni, melynek teljesítésével a vúUót

visszakapja.

Eodem, den 20-ten Augusti ]767. erkláret sich 'lor einen löblichen
stadtgericht Abraham Samuel jud von Kecskét in Kemenyesallya, dass
er diejenige 126 fl. 9 cr., welche dessen schwager Isaac Israel von Mihály
an Aaron Scheü von Matterstorff laut von sich ausgestelten wechsel-
brief von allhiessigen fastenmarkt dieses laufenden 1767-gsten jahrs
schuldig geworden, über sich genohm en so zwar, dass er das dritel davon
mit 42 fl. 3 cr. anjezo alsogleich, ein dritl nachstkommenden Sankt Mi-
chaelis, den rest davon aber künftigen Elisabeth markt dieses jahrs um
so gewisser baal' und richtig bezahlen wolle, als widrigen Ialls ihme
Scheü fr ey stehen solle sich an des Abraham Samuel seinen schaafen,
welche dessen bruder fast woehentlich auf den Oedenburger viehmarkt
herauf treiben, zahlhaft zu machén. Bey ganzlícher zahlung hingegen ist
er Aaron Seheü sehuldig ihme Abraham Samuel obbemelten wechsel-
brief alsogleích auszuhandigen.

Soproni városi levéltár, 1766-1768. évi Gerichts diarium 52-3.
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431.

1767. augsztus 25. Sopron. A soproni tanács jelenti a m. kir. hely tartó-
tanácsnak, hogy Sopronban zsidók nem lakhatnak és így türelmi adó sem
folyik be utánuk, d« a szabad kereskeáéeúk megengedése végett évi 100

forintot, a két keser vendéglős pedig évi 80 forint haszon bért fizetnek.

Serenissime dux regie locumtenenes et
Excelsum consilium regium locumtenentiale Hungaricum!
Domini domini benignissime gratiosissimi, colendissimi!

In humillimum obsequium ben igni et gratiosi sub 7-a labentis ad
nos dati intimati regiam serenitatom véstram et excels um consilium 10-
cumtenentiale regium Hungaricum demisissime informamus. Liberam
et regiam civitatem han c Soproniensem cum principatus Eszterházyani
arcis Kismarton, locorumve Kercsztur, Nagymárton et Lackenbach ju-
daicis communitatibus in anno adhuc (1741.) ad eam conventionern et
contractum condescendisse, ut iisdem judeis licitum omnino sit diebus Lu-
nae civitatem intra re, in eademque diebus Martis, Mercurii, Jovis et Ve-
neris ea lege commorari, quaestum in ernptione et vend iti one cleno-
diorum, aliarumque rerum mobilium exercere, ut diebus Veneris e civi-
tate ad domicilia sua redeant. nec sabatha sua isthic in civitate colere
audeant, a cujusmodi admisso introitu et quaestus exercitio communitas
quidem arcis Kismarton florenos 30, communitas vero Nagymarton flo-
renos 30 et communitas oppidi Keresztur florenos 20 ac denique commu-
nitas Laokenbach totidem florenos 20 annue ad civitatis domesticam de-
pendit Porro cum tam praeinsinuati, quam et alii ad hebdomadelos et
annuales nundinas ac secus diversis aliis in negotiis horsum adventantes eí
in civitate commorantes judaei victum et potum ritui eorundem confor-
matum habere debeant, duo isthic habentur judaci communi vocabulo
karkuchler nominati, qui adventatibus victum et potum juxta ritum
eorundem confectum praestant et subministrant, pro cujusmodi iisdem
admisso coctionis et educilli beneficio repetiti duo judaei ad cassam civi-
tatis pariter domesticam annuos universim 80 florenos dependunt. In
reliquo nulli judaeorum domicilium isthic figendum admittitur atque
adeo nec taxa quaedam alia quocunque titulo desumitur. Penes cujus
humillimam relationem benignitati gratiis et alto patrocinio devoti etc.

Regiae serenitati vestrae et excelsi consilii rcgii locumtenentialis
Hungarici humillimi servi:

Sopronii, 25-a Augusti 1767.
N. N. consul, judex et senatus

liberae et regiae civitatis Soproniensis.

Soproni városi levóltár, 1767. évi Protbocollum conceptuum 158-9.
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432.

1767. szeptember 17. Pozsony. A m. kir helytartótanács közli Sopron
megye közönségével, hogy mivel Lázár Simon zsidó ügyében Bécsben
egy kijelölt bíróság Jog ítélkezni, ezért ebbe a kérdésbe egyetLen megye

se avatkozzék bele.
Przepiizksj báró kirablásában részes Abrahám zsidó ellen személsfleirá-

sos köröző parancs megküldetile.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Posteaquam sacrae suae caesareo-regiae apostoli eae majestali be-
nigne visum fuit in negotio eruendarum judaeo Simoni Lázár imputata-
rum aerarii regii defraudationum peculiare judicium delegatum in ar-
chiducali civitate Viennensi constituere ac propterea clementer velit, ne
semet ad negotium hocce seu directe seu vero per indirectum quoquo
modo comitatus immittant, multo min us autem testes aut complices
eodem in negotio Viennam advocati super elicitis coram antelato ejus-
modi judicio delegato fassionibus citra expressum benignum mandatum
regium in regno hocce constituantur et examinentur.

Hinc idipsum praetitulatis dominationibus vestris de benigno jussu
regio finem eum praesentibus intimat consilium hoc locumtenentiale rc-
gium, quatenus praemissae clementissimae dispositioni et volunta ti eae-
sareo-regiae semet omnimode aceomodare noverint.

Caeterum isthic adnexam personae descriptionem certi judaei Ab-
raham nominati de complicitate latrocinii in barone Przepitzky in Mo-
ravia commissi graviter indicati consilium hoc locumtenentiale regium
praetitulatis dominationibus vestris eum in finem transmittit, quatenus
eandem in gremio sui publicare ac una disponere noverint, ut in easum,
quo praenominatus judaeus reperiretur, is e vestigio comprehendatur et
in carceribus sub secura custodia interea detineatur, desuperque infor-
macio isthuc indilate submittatur. Datum ex consilio regio locumtenen-
tiali Posonii, die decima septima Septembris anno millesimo septingen-
tesimo sexagesimo septimo celebrato.

Praetitulatarum dominaticnum vestrarum benevolus ad oíficia pa-
ratissimi:

Georgius de Appony manu propria.
Franciscus Hatos manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus.
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sopro-
niensis, domin is nobis observandissimis Soproni um ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1767. évi közgyűlési iratok december havi csomójában.
lvrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-

Ion F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét halvány nyo-
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mával, ahol ez a feljegyzés látható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarica, míg
kívül a jobb alsó sarokban ez a megjegyzés van: comitatui Soproniensi.

A csatolt személyleírás így hangzik:

Beschreibung.

Jud Abraham von Kogetein aus Mahren, gegen 50 jahr alt, mittlerer je-
doch starker statur, von angesieht dirr und schwarz, hat schwarze augen,
eine dirre hohe gespizte nase, hat einen starken grau en bart, ist mit ei-
nem kennbaren leibschaden behafftet, red et sehr hochdeutsch und pfle-
get einen blauen belcz von tuch mit weissen schaffen gefüLtert zu
tragen.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1767. dec. 9-én Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatván a közgyűlési jegyzőkönyvébe
ilyen határozatot hozott:

... quod per currentales publicabitur (1766-1768. évi közgytHé:,i
jegyzőkönyv 2042-4.).

433.

1767. szepiember 24. előtt. Zellmanovich Wolf zsidó azzal a kéréssel for-
dul Simon Lázár zsidó ügyében kijelölt bírósághoz, hogy az általa felso-
rolt magyarországi és lengyelországi zsidók számára védlevél adassék

ki, hogy ne kelljen félniök Simon Lázár-párti emberek bosszújától.

Hochlöbliches, kayserlich-königliches in des judens Lázár Simon
inquisitions sachen allergnadigst aufgesteltes judicium delegatum etc.

Demnach vernohmener massen in anbetref des schutzes me in er zur
inquisition hier nöthig gewester leuthen die hohe verordnung in dem
kunigreich Hungarn und denen daselbstigen comitatern publiciret wer-
den salle, dieses aber ihnen von darumne wenig nutzlich seyn machte,
allermassen deren einige aus Pohlen, die andern aus verschiedenen orth-
schaff ten des königreichs Hungarn seynd, mitfolglich im fall sothane
publicirung, wie es zu geschehen pfleget, einige zeit aussgehalten wurde
od er obschon diese hoche verordnung publicirét werden möchte, in eini-
ger zeit ins vergessen gerathen und mit der zeit, wann ein jeder deren-
selben sich mit ni(c)hts zu legitimiren hatte, wiewohlen nicht von corni-
tat, jedoch von andern privat leuthen und Lazarischén arihang gekran-
eket werden dörffte, in sorge dessen sedann und da diesse louthe ohne
jedens besondern diessf'alligen urkund sich in oder durch Hungarn in
Pohlen zu reyssen nicht getrauen. alss gelanget <in euer excellenz und
gnaden mein unterthanigst gehorsamstes bitten hochdieselbe um er-
spahrung weiter unkösten und damit diese meine leuthe, undzwar Man-
nes David und Abraham Mayer aus Pohlen, Abraham Jacob von Simon-
thurn aus Hungarn, Ahron Löbl von Mattersdorf, David Löbl von Ofen
auch aus Hungarn fördersam expediret würden, gniidigst zu verfügen
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geruhete, womit einjeder derenselben mit einen schutz decreto und sei-
ner jezt und künfftigen siherheit vor rache des Lazarischen anhangs ver-
sehen werden möchte. Dahin etc. etc.

Euer excellenz und gnaden unterthanígst gehorsamster:
Wolff Zellmanovich.

Sopron megyei levéltár, melléklete a 434. sorszám alatt közölt helytartótanácsi
rendeletnek.

Bemásolva ez a kérvény megtalálható még az-1766-1768. évi közgyülési jegyző-
könyv 1739-41. oldalain is.

434.

1767. szeptember 24. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács másolatban ko-
zölvén Zellmanovich Wolf zsidónak kérvényét, Sopron megye közönsé-

gét megfelelő eredményes intézkedés megtételére utasitsa.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Ex hicce in paribus adnexa judaei Wolff Zelmanovics humillima
instantia uberius intellecturae sunt praetitulatae dominationes vestrae,
qualiter idem metuat, ne testes per se in causa contra alterum judaeum
Simonem Lázár suscitata Viennam evocati in suo abinde reditu per ali-
quem et signanter praedicti judaei Lázár asseclas quapiam injuria, igno-
minia aut aho quodam malo afficiantur, adeoque quidnam eatenus ordi-
nari supplicet.

Quam instantiam praetitulatis dominationibus vestris de benigno
jussu regio finem in eum transmittit consilium hoc locumtenentiale re-
gium, qua ten us circa praefati supplicantis testes in praeadvoluta instan-
Ua denotatos suis locis in gremio sui mox disponere noverint, ne iidem
testes praemissa de causa in rebus seu vero in person is suis quacunque
ratione molestentur, iisdemque adversi quidpiam inferatur, multo minus
autem super iis, quae praeattacto in negotio Viennae elicuerunt, consti-
tuantur. Datum ex consilio regio locumtenentiali Hungarico Posonii, die
vigesima quarta Septembris anno millesimo septingentesimo sexage-
simo septimo celebrato.

Praetitulatarum dorninationum vestrarum benevolus, ad officia pa-
ratissimi :

comes Joannes Csáky manu propria.
Joannes Hlavách manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magniűcis,
perillustribus it em ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum. baronum. magnatum et nobilium comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megvei levéltár, 1767. évi közgyűlési Iratok október havi csomójában.
fvrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-

lon F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsétnek alig lát-
ható nyomával, ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locumtenentiali Hult-
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garico, míg kívül a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzés olvasható.
Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1767. okt. 5-én Nemeskéren meg-

tartott közgyűlésében foglalkozott, melyet bemásoltatott a közgyűlési jegyzőkönyvébe
és ilyen határozatot hozott:

... quod re ad casum deveniente observabitur. (1766-1768. évi köz-
gyűlési jegyzőkönyv 1938-9.)

435.

1767. október 5. Nemeskér. Sopron megye közönsége a m. kir. hely tartó-
tanáccsal közli, hogya tűzvész á.ltal sújtott sopronkeresztúri zsidók tü-
relmi adójának megfizetésében a többi zsidó hitközség mennyiben ad
segítséget, erre nézve mellékelik a járási .főszolqabíró 1766. márc. 22-i

Jelentését.

Serenissime dux!
Quod judaeis Kereszturiensibus per exortum illic incendium dam-

nificatis fine depurandae tolerantialis taxae iisdem adrepartitae titulo
adjutorii per alias judaeorum communitates praestitum fuerit? aut porro
praestandum sit? ex submissa sub dato 22-ae Martii anni recens praeter-
lapsi comitatus hujusce nostri informatione, advolutaque eidem judicis
nobilium pro investigatione exmissi relatione cognoscere excelso regio
locumtenentiali consilio pronum erit. Quo proinde dum provocamus, in
submissione persistimus. (Datum ex generali congregatione die 5-a Oc-
tobris anno) 1767. in possessione Nemesker celebrata. Regiae serenitatis
vestrae, excelsique regii locumtenentialis consilii Hungarici humillimi,
obsequentissimi, obligatissimi servi: universitas comitatus Sopronierisis.

Sopron megyei levéltár, 1766-1768. évi közgyűlésí jegyzőkönyv 2021-2.

436.

1767. november 9. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács értésére adja Sop-
ron megye közönségének, hogy a királynő parancsa értelmében a Bécs-
ben börtönben ülő Simon Lázár zsidó nejének, Schlichter E;vának bárhol

az országban szabad tartózkodását biztosítsák.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perfllustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Sacra et apostolica sua maj estate caesareo-regía benigne resolvente,
ut circa liberam et ubivis locorum tutam Évae Schlichterin Viennae in-
carcerati judaei Simonis Lázár consortis permansionem congrua per reg-
num disponantur.

Noverint proinde praetitulatae dominationes vestrae idipsum in
gremio sui observandum consueta modalitate disponere. Datum ex con-
silio regio locumtenentiali Posonií, die nona mensis Novembris anno
millesimo septingentesimo sexagesimo septimo celebrato.

477



Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus, ad officia pa-
ratissimi:

comes Paulus Balassa manu propria.
Joannes Hlavách manu propria.

Kioiil: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generesis domin is N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assssoribus, totique unjversitati domino-
rum praelatorm, baronum. magnatum et nobilium comitatus Sopronten-
sis, domin is observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1767. évi közgyűlési iratok december havi csomójában.
Ívrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-

lon F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét alig lát-
ható nyomával, ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locumtenentiali Hun-
garico, míg bévül a szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationatu. kívül pedig a jobb
alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzések olvashatók.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1767. dec. 9-én Nemeskérerr meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatva a közgyűlési jegyzőkönyvébe
minden megjegyzés nélkül tudomásul vette (1766-1768. évi kőzgyűlési jegyzőkönyv
2072.).

437.

1767. Sopron 1.1árosának ebben az évben a két zsidó kóser vendéglős ha-
szonbér címén 80 [oruitot fizet le.

Empfang von jüdischen kahrküchen alhier.
In diesen jahr erhielte ich von denen juden wegen ihnen in den en

burgerlichen hausern alhier errichteten zwey kahrküchen die ihnen von
einem wehledlen rath alle jahrmarckte zu zahlen aufgetragene 20 fl.,
undzwar:

Von fasten marokt 20 fl. - den.
Von May marckt 20 fl. - den.
Von Margarethen marckt 20 fl. - den.
Von Elisabeth marckt 20 fl. - den.

80 fl. - den.
Latus et summa dieser rubric per se.

Soproni városi levéltár, 1767. évi Cammer rechnung 85.

438.

1767. A nagymartoni, a sopronkeresztúri, alakompaki és a kismartoni
zsidó hitközség Sopron városával a szabad kereskedésük megengedése

céljából szerződésük értelmében ebben az évben 100 .forintot .fizet le.

Empfang von juden contract.
Den 4-ten May bezahlte mir die juden gemein von Matterstorff das

halbjahrige contractgeld von í-ten Novembris 1766. bis ende Aprilis
1767. mit !R fl. - elen.
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Von 1-ten May bis lezten Octobris 1767. emfienge ich von derselben
auf das 2-te halbe jahr 15 fl. - den .... 30 fl. - den.

Den 4-ten May erlegte die juden gemeinde von Creutz das halbjáh-
rige contractgeld wegen derselben in dieser stadt zugelassenen handels
von 1-ten Novembris 1766. bis lezten April 1767. mit 10 fl. - den.

Ferner erhielte ich auf das 2-te halbe jahr von 1-ten May bis lezten
Octobris 1767. 10 fl. - den .... 20 fl. - den.

Den 4-ten May bezahlte die juden gemeinde in Lackenbach das
halbjahríge contractgeld von l-fen Novembris 1766. bis ende Aprilis
1767. mit 10 fl. - den.

Mehr diesel be auf das 2-te halbe jahr von 1-ten May bis lezten Oc-
tobris 1767. 10 fl. - den .... 20 fl. - den.

Den 4-ten May erhielte ich von der juden gemeinde von Eisenstadt
das halbjahrige contractgeld von 1-ten Novembris 1766. bis lezten

Latus 70 fl. - den.
April 1767. mit 15 fl. - den.

Abermahl von derselben auf das 2-te halbe jahr von 1-ten May bis
ende Octobris 1767. 15 fl. - den .... 30 fl. - den.

Latus per se.
Summa diesel' rubric 100 fl. - den.

Soproni városi levéltár, 1767. évi Cammer rechnung 86-7.

439.

1768. februá?' 23. előtt. Milkovits Pál nagyhőflányi hercegi alattvaló azzal
a kéréssel fordul II. József császárhoz, hogy Simon Lázár zsidó ellen im-
már 9 év óta folyó pere, amely neki idáig 4328 forint költségbe kerűlt és
ezáltal koldusbotra jutott, az úsiszék előtt végre befejeztessék és ő az

igazsághoz juthasson.

Allerdurchlaüchtigster etc.
Dass eüer k. k. mayestat auf mein in dem monath May des abgewi-

chen en 1767-ten jahrs fussfalligát eingereichte supplique jenen meinen
process, so ich wider den arretirten Simon Lazar juden, mit welchen ich
allschon in den 1757-ten jahr wegen liferung 100 stuk rimonta pferdt
einen affter contract angestossen, zu dessen erfüllung ich auch sothane
hussarn pferdter ZUr bestimmten zeit an das gehörige ort, nehmlich
nacher Oedenburg ohne einigen defect laut commissariatischer zeugnuss
würklich gelifferet, allein weilen der erstgedachte wissen und gewissen-
lose jud und als einhöchst strafflicher landtkindiger ströchler nach der
hand unwissend meiner aus disen meinen contract von der pactirten
maass die halbe faust betrügerischer weise, welches derselbe allhier bey
der gerichtlichen inquisition selbsten eingestenden, eradiret, also ist es
geschehen, dass meiner nur 14 faust hohe pferdter von denen zu über-
nehmung sothaner pferdten commandirten militair officiers mir zu emp-
findlichst ohnwiderbringlichen schaden zurukgeschlagen worden und
obwohlen ich zwar disen angestossenen contract stadtmagistrat und
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commissariat-kündiger mass en buchstáblich erfüllet, ohnerachtet des-
sen bin ich auf des mehrberührten judens blosses angeben ohne weiteren
procediren in 2.258 fl. condemnirt und darvor me in hauss samt aller zu-
gehörde abgeschazet worden, allschon in das 9-te jahr mit nunmehro
ohnerschwinglichen unkösten führen müssen und annoch führen muss
durch die in des Simon Lazar judens inquisitions sach angeordnetes judi-
cium delegatum ohnpartheyisch untersuchen und mir sodann solllen
process, in welchen mir über die empfangene 2.420 fl. an muthwillig ver-
ursachten schaden, reiss und anderen unkösten anno ch eine bonification
per 4.328 fl. 30 Ih cr. bis zur erfolgend sedis dominalis bestattigung bey-
geleget worden samt allen documenten, worüber alle zeügen ihne betrü-
gerischen juden in gegenwart der verordneten commission einen cor-
perlichen ayd in das angesieht abgeleget haben, in authentico extradiren
und ad suam competentiam nacher Eisenstadt pro finali decisione remit-
tiren zu lass en geruhet haben, esrtatte ich samt meinen trostlosen ehe-
weib und 4 ohnversorgt blutarmen kindern ohnaufhörlichen fussíalligen
dank.

Nun obwohlen ich zwar disen meinen via novi erweckt und mit der-
ley bewahrten documenten und geschwohrnen zeügen-aussagen beleg-
ten process, dass ich mir zur erlangung justiz und gerechtigkeit nun
sichere hoffnung ganz gewiss beygehen lassen kann, allergnüdigst anbe-
fohlner mass en praesentirt, auch um die dermahleinstige final decisíon,
besonders aber den hochfürstlichen causarum dircetorem allschon zum
viertenmahl instandigst ersuchet. so bin doch von den selben bald mit
disen, derselbe kunte dermahlon disen process nicht ausmachen, es solle
über solchen das löbliche comitat sprechen oder solle solchen allerhöch-
sten orts ausgemaehet werd en, nach verspliterung so vieler reiss-unkös-
ten abgewisen worden.

Allergnadígster kayser, könig und herr herr! Aufrichtig zu beken
nen, ich bin wahrend dises meines wider einen so machtig und aller-
seiths fürdringenden juden allschon über 9 ganze jahr kostbahr geführ-
ten processes in einen solchen armuthstand versezet worden, dass mir,
meinen weib und 4 kindern nach ganzlich veröedeten würtschafft, er-
loschenen credit nichts mehr, als der leydige bettlstab übrig ist. Ehe und
bevor ich solchen höchstschmerzlich ergriffen, so habe ich jene ohn end-
liche clemenz, von welcher viel 1.000 getreüe contribuirende uritertha-
nen leben und fül' eüre mayestat Gott anbetten, fussfiilligst anflehen,
bevordernst weilen ich zu meinen ansonsten gnadígst dermahlen abwe-
senden fürsten und grundherrn meine zuflucht nicht nehmen kann und
gelanget solehemnach an eüer kayserlichen mayestat mein fussfalligstes
bitten, allerhöchst dieselbe geruhen aus dero allerhöchst angestammten
clemenz, womit diesen me in meisten theils durch den hochfürstlichen
causarum directorem Jeszenák allschon in das 9-ten jahr immerhin ver-
schoben, vor etlichen monathen via novi erwentler und mit denen be-
wehrlisten neüen beweissthümmern rechtens gegründete belegter pro-
cess bey dem ersthaltend hochfürstlichen sede dominali vorgenohmen,
untersuchet und sodann mir landes gesetzmassige justiz und gerech-
tigkeit widerfahren solle. mittels eines allerhöchst königlichen rescripts
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durch das löblichen Oedenburger comitat gnadigst anbefehlen zu lassen.
Vor welch kayserlich-königlichen gnad etc.

Eüer Römisch kayserlichen mayestat allerunterthanigst gehorsamb-
ster:

Paul Milkovics, hochfürstlich Eszterhazyscher unterthan
zu Gross Höflein in Hungarn.

Scpron megyei Ievéltár, 1768. évi közgyűlési iratok április havi csomójában,
Melléklete volt II. József császár 440. sorszám alatt közölt leiratának.
Bemásolva ez a kérvény megtalálható még az 1768-1769. évi közgyűlési jegyző-

könyv 218-21. oldalain is.

440.

1768. február 23. Bécs. II. József csészrir megparancsolja Sopron megye
közönségének, hogy Milkovits Pálnak mellékelten csatolt kérvényére, aki
perben áll Simon Lázár zsidóval, jelentésüket minél siiTgősebben tegyék

meg.

Josephus Il-dus dei gratia electus Romanorum imperator, sernper
augustus ac Germaniae, Hierosolymarum: etc. rex, archidux Austriae,
qua corregens.

Reverendi, honorabiles, spectabiles ac magnifici, magnifici item
egregii et nobiles, fideles nobis dilecti! I(s)thic in paribus advolutam Pauli
Milkovics intuitu sui quoad eas, quas contra judaeum Simonem Lazar ha-
bet praetensiones, coram sede dominali principis Eszterházy ventilati pro-
cessus, humillimum ad nos recursum summentis instantiam vobis hisce eo
fine ben igne communicandum esse duximus, quatenus super totali suppli-
cantis expositione genuinam ac adaequatam informationern isthuc proxi-
mius ac demisse submittere noveritis. Vobis in reliquo gratia nostra cae-
sareo-regia benigne propensi manemus. Datum in archiducali civitate
Vienna Austriae, die vigesima tertia mensis Februarii anno domini mil-
lesimo septingentesimo sexagesimo octavo.

Josephus manu propria.
comes Franciscus Eszterhazy.
Franciscus Skerlech manu propria.

Kívül: Reverendis, honorabilibus, spectabilibus ac magnificis, magni-
ficis item egregiis et nobili bus N. N. supremo ac vicecomitibus, judicibus
nobilium et juratis assessoribus ac toti universitati dominorum praelato-
rum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Soproniensis, fidelibus
nobis dilectis Sopronii ex officio.

Sopron megyeí levéltár, 1768. évi közgyűlési iratok április havi csomójában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpajzs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos
pecsét töredékével, míg bévül a szöveg alatt a jobb alsó sarokban: Sk(erlech) feljegy-
zés látható.
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Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1768. ápr. 21-én Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és azt bernásoltatván a közgyűlési jegyzőkönyvébe
ilyen határozatot hozott:

... quod cum celsissírno principatu communicatum est, informatio-
que ex moderna itidem generali congregatione submittetur (1768-1769.
évi közgyíilési jegyzőkönyv 217-8.).

441.

1768. februá?' 23. Hirechi Ábrahám ruunrmartoni zsidó Dorn Péter soproni
polgárnak 20 forinttal tartozik, melll után már 4 forint kamat is já?'. Ez
adósságból a zsidó rokonai 15 forintot azonmai megadnak, ct fennnwradó 9

forintot pedig féléven belül egyenlő havi Tészletekben kell meqiizeini.

Den 23-ten Februarii 1768. nachdeme Abraham Hirschl jud von
Matterstorff laut seinen unter den 30-ten Aprill764. an Peter Dorn aus-
gestelten schuldschein jetzgedacht denselben 20 fl. aufrecht schuldig
worden, dieser eben bis dahero weder der auf 4 fl. angeloffenen interesse
noch das capitals wegen richtigkeit gepflogen und das mehrern sicherheit
im versatz gegebene pfand, so in silbernén rock knöpfen, 500 kranátl und
einer Leonischen goldporten mit 2 elln bestehet, eingelöset. Als ist das-
selbe auf anhalten des creditoris VOl' einen löblichen stadtgericht geschiizt,
weillen aber der eigentliche werth desselben nicht höher, als 12 fl. 37 I :!

den. befunden worden, als erklarten sich des debitoris schwager und vet-
ter Nathan Joeham Hirschl und Nathan Hirschl beyde juden von Matter-
storff, dass sie gegen zu sich nehmunk des pfandes sogleich baal' 15 fl. er-
legen, er debi tor abel' den noch übrigen schuldrest per 9 fl. von heut dato
an innerhalb einen hal ben jahr montlich mit 1 fl. 50 den. um so gewisser
zu bezahlen haben sol1e, als im widrigen fahl vorcrmelt sein schwager und
vetter auch dessentwegen gut stehen und bürg und zahler scyn wollen.

Soproni városi levéltár, 1766-1768, évi Gerichts dí ariurn 72-a,

442.

1768. március 5. Sopron. A soproni tanács felvilágosítást kér a szent-
györgyi tanácstói, hogy Guttmann Ábrahám zsidó, aki lopás miatt Sop-
ronban börtönben ill, valóban Szentgyörgyön a Podmaniczky-féle házban

él nejével és egyetlen fiával, amiként ezt vallotta?

Perillustres ac generosi domini amici et vicini nobis colendissimi!

Judaens certus, qui semet Abrahamum Guttmann nomiriari dicit et
occassione nuper hic Sopronii celebratarum annualium nundínarum ex
capite perpetrati furti ad careeres nostros deductus est, in benevolo secum
praeliminariter praehabito examine fassus est, quod is in libera et regia
civitate hac Sancti Georgiensi, ibidernque existente domo sic dicta Podrna-

482



niczkyana cum uxore et unígenito filio suis sub protectione praenumerati
domini Podmaniczky vitam agat. Cum itaque scitu necessarium nobis sit,
num praevia haec incarcerati judaei elicita fassio vera vel sinistra sit,
praetitulatas dominationes vestras in subsidium etiam justitiae officiose
requirendas esse duximus, quo instituta, si necesse esset, sua via ulteriori
investigatione nos tam de anteacta vita ejusdem, quam et super eo irifor-
mare et edocere velint, num verum sit, quod idem Guttmann in praefata
domo Podmaniczkyana cum uxore et filio suis habitet? Cujusmodi offi-
ciositatis studium nactis quibusvis occasionibus domerituri jugi venera-
tione manemus.

Praetitulatarum dominationum vestrarum servi. amici et vicini obli-
gatissimi:

Soproni, 5-a Martii 1768.
N. N. consul, judex et senatus

liberae et regiae civitatis Soproniensis.
Perillustribus ac generosis domin is N. N. judici et senatui liberae et

regiae civitatis Sancto Georgiensis, domin is amicis et vicinis colendis-
simis Sancto Georgii.

Soproni városi levéltár, 1768. évi Prothecollum conceptuum 90-1.

443.

1768. március 8. Eibel Anna Mária elhunyt fivérének 5 forint tartozását
Veitl Márkus soproni kóser vendéglősnek legkésőbb szüretig megadja.

Den 8-ten Martii 1768. verspricht Anna Maria Eiblin den juden Mar-
cus Veitl garkuchler allhier diejenigen 5 fl., welche ihr verstorbener bru-
der, Hannss Stuppacher, ohngefehr VOl' 5 jahren zu leihen genohmen,
langstens bis auf niichstkünftige weinleese zu bezahlen, welches aner-
biethen auch der creditor angenohmen.

Sopron városi levéltár, 1766-1768. évi Gerichts diarium 74.

444.

1768. március 11. Szentgyörgy. A szentgyörgyi tanács értesíti a soproni
tanácsot, hogy Guttman Abrahám zsidóról, aki öt hét előtt költözött be
Podmaniczky Sándor nemesi házába, csupán annyit tudnak, hogy Po-
zsonyváraljáról való, igazi neve: Hartman Abrahám, neje és fia van, eltá-

vozott a soproni vásárba, ahonnét még nem tért vissza.

Perillustres ac generosi domini amici et vicini nobis colendissimi!
Posteaquam circa judaeum Abrahamum Guttman investigationem

peregissemus, evenit eundem ante quinque circiter septimanas in eivita-
tem hane appulisse et in domum curialem spectabilis domini Alexandri
Podmanyiczky condescendisse, subsequenterque uxore et filio minorenni

483



tantisper relictis Sopronium pro nundinis descendisse, nec ab eo tempore
redivisse. Cujus consors dum de ubicatione, nomine et eegnomine mari-
tali ínterrogata f'uisset, reproduxit passuales literas in Posoniensi oppido
subarcensi sub extradata notariali, sigilloque oppidano expeditas, in qui-
bus observare fuit praedictum judaeum Abrahamum Hartman nomina-
tum exstitisse. De ejus actis et factis, velut advenae et in curiali fundo re-
sidentis et ignoti, quemadmodum nec in publico nec in privato nobis quid-
piam constaret, ita praemissa in finem responsi obsequiose declarantes
favoribus amicis com(m)endati manemus.

Praetitulatarum dominationum vestrarum servi ami ci et vicini obli-
gatissimi:

In Sancto Georgio, die ll-a Martii 1768.
N. N. judex, consui et senatus liberae regiaeque civitatis Sancto

Georgiensis.

Kívül: Perillustribus ac generosis dominis dominis N. N. judici, con-
suli et caeterís liberae regiaeque civitatis Soproniensis senatoribus, do-
minis amicis et vicinis colendissimis Posonio Sopronii.

In causa criminali.

Soproni városi levéltár, N. R. A. fasc. 33. nr. 22.
Durva bordázatú ívrétű papi ros, melynek vízjegye: címerpaizs, zárlatán födött,

Szent Györgyöt ábrázoló kerek címerpecséttel. A címzés alatt e feljegyzés található:
praesentata 16. Marty 1768.

445.

1768. április 11. Pozsony. A m. kir. helyta'rtótanács Sopron megye Jcözön-
ségét megsürgeti a megyebeli zsidók összeírása és annak felküldése miatt.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Meminerint praetitulatae dominationes vestrae, qualiter eisdem ex
benigno sacratissimae majestatis suae caesareo-regíae jussu sub 7-a adhuc
praeterlapsi Augusti abhinc intim am exstiterit, quatenus super eo, quot
numere f'amiliae júdaieae et quot capita in gremio sui aetu praeexistent?
quid ve eisdem tam contributionis quam aliarum praestationum, quid item
taxa tolerantialis titulo et juxta quam normam imponi soleat? qualemve
professionem seu opificium et quaestum attacti gremiales judaei sui exer-
cere consveverint? specificam et individualem informationem horsum
proximius submittere noverint.

Quoniam vero post effluxum tanti licet temporis a parte supratitu-
latarum dominationum vestrarum passu in hoc nulla etiamnum isthuc
supervenisset informatio, summefata autem majestas sua istiusmodi uni-
versales judaicarum familiarum conscriptiones sibi quo celerius demisse
repraesentari amplius etiam clementer adurgeret.
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Hinc easdem ad praedesideratás conscriptiones quantocyus ac ad
summum intra bimestre spatium a die percipiendae reflexoriae hujus in-
timationis computandum horsum ri te et inomisse submittendas praesen-
tibus serio reflecti. Datum ex consilio regio locumtenentiali Hungarico
Posonii, die undecima mensis Aprilis anno domini millesimo septingen-
tesimo sexagesimo octavo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia para-
tissimi:

comes Paulus Balassa manu propria.
Josephus Aszalay manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generesis dominis N. N. supremo et vicecomiti-
bus, judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domi-
norum praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1768. évi közgyűlésí iratok június havi csomójában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-

lon F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét halvány nyo-
mával, ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio reqio locumtenentiali Huruiarico,
míg kívül a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzés van.

Ezzel a rendelettel Sopron megye közönsége 1768 jún. 30-án Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és azt bernásoltatván a közgyúlósi jegyzőkönyvébe
ezt a határozatot hozta:

... quem in finem committitur processualibus judicibus nobilium, ut
demandatam investigationem quantocyus peragant, eandemque sub fu-
tura generali congregatione exhibeant (1768-1769. évi közgyűlési jegy-
zőkönyv 459-460.).

446.

1768. április 21. A kismartoni hercegi úriszék II. József császár utasítására
röviden összefoglalja Milkovits Pál nagyhőflányi hercegi alattvaló és Si-
mon Lázár zsidó között katonai lós.zállítás miatt keletkezett per eddigi le-
folyását, amelyben Milkovitsot tudatlansága és bizonyítélwinak hiánya
folytán első fokon 2258 forintban el kellett marasztolni. Az új perfelvétel-
ben ítélet még nem történt, mert 1767. febr. elején Simon Lázár zsidót
Bécsben börtönbe vetették és így befejezni a pert csak úgy lehet, ha a

börtönben ülő zsidó helyettesítéséről hivatalos intézkedés történik.

Demissa informatio

in causa judaei Simonis Lazar contra Paulum Milkovits oppidi Nagy Höff-
lein in comitatu Soproniensi ad arcem et dominium Kiss Martony spec-
tantem subditum, velut respectu 100 equorum ad rationem caesareae re-
giae mili ti ae coemendorum ex contractu inter praenominatum judaeum
et subditum inito coram sede dominali celsissimi principatus Eszterha-
zyani suscitata ex parte ejusdem sedis dominalis inclyto comitatui anno
1768. 21. Aprilis exhibita.
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Anno 1757. die 6-ta Decembris Simon Lazar et Paulus Milkovics
ineunt contractum sub A., in quo I-mo Milkovits se obligat 100 equos
absque discrimine coloris 14 pugnorum et non minores nec juniores 4 nec
seniores 7 annis omnes in anterioribus pedi bus soleandos, absque capitali
defectu usque 15-ta Februarii 1758. ita statuendos, ut successive per 40
frusta caesareo regio comissario Sopronii erga proprias expensas admi-
nis tra re et resignare possit, 2-do judaeus Simon Lázár e converso se obli-
gat erga quamvis omnibus conditionibus absolutam administrationem,
solitamque assentacionis listam et quitetantiam pro singulo fr usto eidem
Paulo Milkovits solvere velle florenos Rhenenses 40, in cuius pactatae so-
lutionis et contractus usu roborationem 3-tio idem judaeus Simon Lázár
praememorato Paulo Milkovits in instaní i deponit florenos 2000 et appro-
mittit eidem mox post statutos 50 equos rursum 1.000 florenos et post ul-
timam administrationem, productionemque assentacionis listarum re-
stantes adhuc 1.000 florenos illico absque protelatione in paratis plene et.
adaequate deponendos, 4-to Milkovits contractum hunc in solidum sub-
scripsit et se obligat, quod si usque pactatum terminum integram equo-
rum administrationem non observaret aut non effectuaret, omne hinc eae-
sareo regio aerario ernergens damnum boniticare velle, assignatque pro
hypotheca omnia sua bona mobilia et immobilia ad casum hunc per judaei
Simonis Lazar mandatarium occupanda, e converso 5-to si Milkovitsio
singulam equorum administrationem etiam si 40 tantum frusta fuerint,
caesareo-regius bellicus comissarius intra bis 24 horas non acceptaret, ex-
tunc Lazar ad omnes expensas, quae sibi pari ratione a caesareo regio su-
premo comissariatus officio bonificabuntur, bonificandas semet obligat.

Milkovitsius ergo, ut ad implementum huius contractus obligationi
suae satisfaciat, mox, ut contractum cum Lazaro consumasset, ipso dic.
id est 6-ta Decembris Viennae allocutus ipsum est aliquis equorum quae-
stor informando eundem, quod aliqui Ungarici equi navibus frumento
oneratis praejurieti nro 96 in suburbiali civitate Leopoldstadt advenerint
vaenui expositi, qui equorum quaestor ad requisitionem Milkovitsianam
eosdem equos Ungarieos ex praenominata suburbiali civitate Leopold-
stadt ad ali am suburbialem civitatem Widen ex conditione transferendes
obtulit, ut idem Milkovits pro fatigio a singulo frusto, quos coempturus
esset, ipsi eundem florenum solvere debeat. Huic obligationi Milkovits
satisfecit et ex ipsissimis 96 equis ea ipsa die 22 coemit. Dedit ipsi et ju-
daeus Lazar statim post init um contractum 12 equos elustratos, quae 34
Irusta cum aliis 18 subsequa die, id est 7-um Decembris a vadis Hunga-
ricis subditis Viennam concurrentibus coemptis, adeoque nro 52 equos ad
Gros Höfflein, locum quippe habitationis suae propriis expensis trans-
pelli curavit. Ascendit expost Milkovits iterum Viennam circa 23. vel
24-tam eiusdem mensis Decembris et rursum a varils ex Ungaria adve-
nientibus hominibus lanionibus et aliis ad rationem implementi contrac-
tus erga immediatae paratae solutionis praestaticnem comparavit equos
nro 24, hosque reliquis ad Gros Höfflein praevio modo depulsis adjecit ita,
ut iam insimul habuerit nro 76 equos.

A 24-ta vel 25-ta Decembris 1757. usque 3-tia Januarii 1758. coemit
rursum Sopronii in hebdornadalibus nundinis nro 38, quos in educillo ad
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Cervum ibidem erg a proprias expensas in stabulo usque speratam assen-
tationem asservavit, adeoque his cum praespecificatis in unam summam
computatis habuit insimul equos effeetive 114.

Eodem proinde anno 1758. die 3-a Januarii, prout attestatio caesareo-
regii bellici eomissarii a Stöhr manifestum reddit, idem Milkovits fine
adimplendi contractus sui statuit e praevio modo comparatis 62 quos et
prout contractus praecipit, modofato bellieo comissario assentandos insi-
nuavit, prius autem in ordine ad idoneitatem per fabros Sopronienses
equorum peritos investigari curavit. sed ex his nonnisi I-us, etquidem
subseque 4-ta Februarii pro regimine Széchenyano ea de causa accep ta-
tus fuit, quia primitivus inter judaeum et supremum bellici comissaria-
tus officium ad 14 pugnos initus contractus medio tempore fuit immu-
tatus, pugnique in secundario contractu de dato 15-to Januarii, ut quie-
tantia agentis judaici Juliarn Orengho perhibet, ad 14 et I!~ac ultra sunt
elevati, judaeoque maius pretium est accordatum, de quo ultimo con-
tractu judaeus Milkovitsio nihil dixit. Interim Milkovits bona fide et
contractui cum judaeo inito confisus equos praevia modalitate conquisi-
tos et coemptos. Soproniumque pro assentatione deductos in praemen-
tionato diversorio ad Cervum ultronee intertenuit, immo loco illius unius
assentati alium statim substituit et agenti Lazariano, utpote domino
Czengho rem et circumstantias non acceptationis notificavit, respori-
sumque accepit, ut cum equis tantum expeetet. Tandem advenit scriba
Orenghianus 3-tia Martii 1758. cum supreme equorum in acadernia Neo-
stadiensi magistro et ex ibid em existr-ntibus 62 Milkovi tsianis equis <lel
mandati exeellentissimi domini supremi campi marechallt comitis n
Daun 20 Irusta. inter quos ex clustratis Lazarianis 2 erarit. pro necessi-
tate academiae Neostadiensae aceépit et pro his non quidem Milkovitsio.
sed agen ti Orengho, prout at tcstatio sub eodern C. testatur. soluti el
depositi fuerint floreni 1.079 cr. 10.

Loco horum Ncostadíum elatoruni equorurn Milkovits rursurn ex
propriis in Nagy Hofflein asscrvaí.is 18 et ex 12 Lazarianis elustratis
equis duos, adeoque irisimul 20 substituit volens pro assentatione 62
equos semper in promptu habere, quos una cum reliquis in Nagy Hoff-
lein habitis sub spe futurae assentationis magnis expensis intertenuit.
venit tamen circa 4-ta Aprilis ejusdem anni dominus locumtenens Stim
ex regimine Baranyinno. qui ex Milkovitsianis 62 equis ad hoc usque
tempus Sopronii detentis. siquídem quantitas eorum 14 pugnos superas-
set, una cum duobus Lazarianis. ut praernissum, inter" 62 contentis nro
6 aeeeptavit et assentarique fecit. Haneque interventam acceptationern
et assentationem Milkovits mox agenti Orengho iterum insinuavit, jus-
susque fuit, ut cum residuis equis adventum officialium regiminum
exspectaret. Interim off'iciales non advenerunt et Milkovits vero eoactus
fuit cum ingenti sumptuum et expensarurn in intertentionern, curarn-
que equorum factarum profusionc usque mensem Maii et Junii expec-
tare et cum a judaeo Lázár tunc in variis provinciis divagante quid cum
equis facere debeat, nullos ordines acceperit. tam illos, quos Sopronii,
quam et reliquos in Nagy Höfflein habitos equos, prout potuit, distra-
here, e vero ob contractos interea capitales defectus excoriari curare, unt)
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verbo enormiter 'damnificatus experiri, quod equi tandem semet ipsos
consumserint.

Judaeus Lazar fatales has Pauli Milkovits circumstantias procul
dubio rescivit, ideo quamvis 1762. Sopronii fuerit, inde vero Viennam
ascederit fine ineundi computus aut resciret, an Milkovits contractui
sive integresive in parte satisfecerit, eundem non adivit, sed jam per
unum, iam per alium, ut de perceptis 2.000 florenis ipsi satisfaciat, com-
monuit memorato Paulo Milkovits semper semet ad computum cum
eodem judaeo Lazarc necessario ineundum provocan te.

Anno igitur 1763. 15-ta Junii idem judaeus sedi dominali celsissimi
principatus Eszterhazyani porrigit instantiam et petit, ut Milkovits pro-
ducat assentationis listas et in quantum pretium administratorum equo-
rum anticipatos 2.000 florenos non attingeret. residuum hoc refundi,
erga quam instantiam praefigitur Paulo Milkovits 10 dierum terminus,
injungiturque ipsi. ut assentationum listas producat, Iegitimandaque
sufficienter legitimet. Adveniente porro termino ita, prout prius sine suf-
ficientibus probis comparuit et praeter certum computum, nonnullas-
que attestationesnihil aliud produxit.

Eodem anno 1763. la-ma Augusti reassumpta fuit rursum causa
.i udaei contra Milkovits, attulitque Milkovits aliquas novas probas, sed
per judaeum difficultatas et per Milkovitsium plene haud evictas, cui
adhuc ex superabundanti 3-tius demum terminus peremptoriuspro
15-ta Augusti fuit praefixus et ut quoad promotionem praetensionis suae
tunc adhuc assistente advocato destitutus viam ac modum conquirenda-
rum probarum nancisceretur, suppeditata sunt ipsi ex sedis dominalis
commembris talia instructionis puncta, quae in cornparandis ad eruen-
dam justitiam eundem omnino satis manuducere potuerunt. Ad efIec-
tuationem horum porro tanto maiori tempore indigebat, cum dicasteria
et officiales, inter quos rei gestae series versabatur, longe dissiti existe-
bant, ad eoque longius etiam fatigium hincinde, expensasque plures
prorequirebant, quae ab attenuato alioquin Milkovitsio tam cito, uti fieri
debuisset, fieri nequiebant. Judaeus interírn sibi satisfieri importune
oportune adursit et Milkovitsio rem et ca us am hane negligente, tandem
ex parte Milkovits nullo alio documento producto existente, quam quod
comitis generalis Szetsenyi secretarius attestatus fuerit lVIilkovitsium
generali instantiam porrexisse in eo, quod commendati regiminum
equos Milkovitsianos Sopronii ideo non acceptaverint, quia secundum
contra ct um inter judaeum Lázár et supremum belli commissariatus of-
ficium initum equi remundales per Milkovitsium statuendi majores
quam 14 pugnorum esse debuissent et siquidem colonellus regiminis
Széchiniani comes Erdődy alioquin expectaretur, usque eius adventum
praestoleri debeat. Attestatione itaque hac ad meritum causae deciden-
dum minus sufficiente sedes dominalis prioribus decisioriibus suis in-
haesit et Milkovitsium in defectu probarum, concomitanter non produc-
tarum assentationis listarum ac eo quoque non comprobato, quod con-
tractus cum judaeo initus alteratus et correctus fuit, eundem facto com-
putu convicit in 2.258 florenos 28 112 crucigeros.
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Verum est, quod Milkovits huic sententiae non acquieverit et tan-
quam rudis homo beneficii apellatae ignarus continuo sibi respirium ex-
postulaverit et in gratia dominali fiduciam posuerit, quemadmodum
anno 1764. in Januario suae celsitudini, celsissimo principi, domino sua
terrestri novam instantiam porrexit et semet per sedis dominalis senten-
tiam gravatum exposuit, spemque se habere declaravit et comprobatu-
rum appromisit, quod is contractum cum judaeo Lázár initum plene im-
plevit, per consequens evinci posse se non judaeo, sed hunc ipsi debito-
rem esse demisse supplicuit, pro remedio novoque judicio instituendo
tanto a fortiori, cum causam inter se et judaeum Lazar vertentem per
commissionem sive sedern dominalern suffielenter haud excussam ha-
beri praetendebat.

Erga quam lVIilkovitsianam instantiam princeps anno 1764. 12-a
Januarii sub subscriptione regentis et plenipotentiarii sui Petri Ludovici
de Rachier gratiose resolvit, ut lVIilkovitscontra judaeum Lázár via novi
procedere, novasque suas probas medio tempore conquisitas producere
possit. Quae resolutio mox judaeo est notificata, interím crebrofatus ju-
daeus nihil egit, imo sub manu rem eo deduxit, ut vi gratiosae resolu-
tionis ad ipsius importunam instantiam 1764. 10. Octobris emanatae
bona lVIilkovitiana ad vires praeexpositate summae convictitiae medio
provisoris Kiss Martoniensis sine scitu superiorum officialium, adeoque
etiam sine ulteriore dispositione sedis dominalis exequi debuerint, nihi-
lominus tamen bona executa prae manibus Milkovitsianis manserunt
ita, ut nec internsurium a tempore executionis judaeo solverit. His ita
actis denuo experrectus Paulus Milkovits resolutioni de dato 12-da Ja-
nuarii pro ipso elargitae insistens conqueritur et supplicat, ut facultates
ipsius 28. Octobris per officialem dominalern judieialiter in sequestrum
et executionem sumptae restituantur, ad quam ipsius instantiam prin-
ceps resolvit de dato 30. Octobris ejusdem anni 1764., ut Milkovitsius
causam hane via novi prosequ.i, novasque probas exhibere possit et tan-
dem ex illis novum judicium praestolari, interea vero resolutio quoad
executionem observari debeat.

Anno 1765. 20. Januarii aduegetur judaeus Lazar, ut agenda agat et
rationes via novi adducat, prout etiam agere incepit et primi procuratc-
ris sui allegata semet revocatururn, si Milkovits nihil in contrarium
habuerit, declaravit et agerida appromisit, quernadmodum anno 1766.
16-ta Decembris causa 'haec Kiss Martonii per sedem dominalern etiam
in revisionem fuit assumpta, interim partim absentia judaei, partim
advocatorum parte ex utraque constitutorum occupationes, partim
deiride officialibus comitatensibus et dominalibus propter incidentia
urbarialia negotia occupatis existentibus et hac de causa nec testimonic
comitatensi ad revisionem causae applicari queunte quamvis sedes do-
minalis sine etiam hoc consentiente etiam judaeo, sed contravertente
advocato Milkovítsiano progredi voluisset, processus hic celerius con-
tinuari et terminari haud potuit. sed ad aliud tempus partibus notif'ican-
dum differri debuit.
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Interea autem anno 1767. circa initium Februarii judaeus est cap-
tus et Viennae inarestatus, cuius captivitatem et inarestationern Mil-
kovits resciendo a sede dominali deciinavit et Viennae instantiam por-
regit et coram excelsa commissione contra judaeum Simonern Lazar Vien-
nae ordinata praetensionem suam promovit, concomitanter adquisi-
tionem adursit. Annoque currenti 1768. 2-da Januarii apud sedem domi-
nalem in Kiss Martonii celebratam se insinuans talem fecit declara-
tionem, quod negotium ipsius Viennae jam sit finitum et decisum, in
vimque decisionis praesentavit his acclusa E. duo instrumenta seu attes-
tationes per dominos deputatos antclatae excelsae commissionis Vien-
nensis sibi extradatas, quae dumtaxat examen judaei Lazar et aliquo-
rum testium in se continent. Responsum ad hoc per sedem dominalern et
dominum suae celsitudinis causarum dircetorem fuit, quod illa instru-
menta nullam decisionem contineant et negotium contra captivum Si-
monem Lazar assummi non possit, quae per dominum Jeszenak pluribus
dicta fuisse in memoriali memorantur, illa Milkovits sine scitu suo agen-
tem imposuisse, memorialeque sibi per eum perleetum non fuisse coram
sede dominali 7-a et 8-vum currentie mensis Aprilis Kiss Martonii prae-
sen te testimonio comitatensi domino judlee nobilium Joanne 8tefanits
et jurato assessore recognovit.

Haec igitur sunt, quae in causa et processu Milkovitsiano contra ju-
daeum Lazar informationis loco genuine suppeditari poterant. Si tamen
ca esset benigna suae majestatis sacratissimae voluntas, ut negotium
Milkovitsianum durarite etiam ares to Lazari assummatur, dignetur ei-
dem ad hane litem curatorern seu advocatum ordinare, actaque cum his
vel Lazaro communicanda ben igne disponere. sedes dominalis faciet, ut
negotium isthoc ultro citroque per parti um responsa et replicas quo ci-
tius concertetur et f'iniatur, tandemque in sede dominali adhibitis juris
peritis viris assummatur et decidatur.

Sopron megyei levéltár, 1768.évi kőzgyűlésí iratok április havi csomójában.
4 ívrétű papiros. amely eredeti tisztázatnak látszik.
Ezt a jelentést egyébként bemásolták az 1768-1769. évi közgyűlési jegyzőkönyv

349-358. oldalaira is.

447.

1768. április 21. Nemeskér. Sopron megye közönsége II. József császár
parancsára Mil1covits Pál nagyhőflányi jobbágy és Simon Lázár zsidó
között folyó pereskedésben. a kismartoni hercegi úriszék .jelentését fel-

terieszti.

Sacratíssima caesareo-regia etc.
In humillimum benignae majestatis vestrae sacratissimae de data

23-ae mensis Februarii ergainstantiam Pauli Milkovits ad comitatum
hunc ce expeditae ordinationis obsequium datam ex parte principatus Es-
terhaziani in momento praetensionis Milkovitsianae cum omnibus eo
pertinentibus actis information em hisce demisse advolvimus. Nosque
ingenitae majestatis vestrue sacratissimae benignitati devoventes homa-
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giali in cultu ernorimur. Daturu ex generáli congregatione nostra in pos-
sessione Nemeskér, die 21-3 mensis Aprilis 1768. celebrata. Majestatis
vestrae etc. humillimi, perpetuoque fideles subditi: universitas comita-
tus Soproniensis.

Sopron megyei levéltár, 1768-1769. évi közgyúlésí [egyzőkönyv 427.

448.

1768. május 13. Pozsony .. A. m. leir. helytartótanács közölvén Sopron me-
gye közönségével, hogya tűzvész által károsuli sopronkeresztúri zsidók
3 évi türelmi adó-mentességet nyertek olyformán, hogy a rájuk eső 161
forintot a többi hitközségnek kell arányosan megfizetni, arra figyelmez-

tetik a megyét, hogy legyen gondjuk e részlet megadására is.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
itern et generosi domini nobis observandissimi!

Ex quo in consequentiam etiam clementissimae hoc in passu sub 5-a
Martii anno postremo evoluto intimatae resolutionis regiae communitati
judaeorum Kereszturiensi, prout et nonnullis aliis in regrio hocce exis-
tentibus judaicis communitatibus, velut annis superioribus per incen-
dium graviter damnificatis ra ta sua tolerantialis quotta per integrum
triennium a die perpessae istius fatalitatis computandum ben igne rcla-
xata haberetur. e converso autem decedens taliter ex quanto taxae tole-
rantialis in toto summa 2.163 florenorum 63 crucigerorum reliquis in
regno isthoc existentibus judaeorum communitatibus proportionate
adrepartita esset, etquidem ea ratione, ut istae ex summa illa pro prae-
attacto integro tríennío exustis relaxata obvenientem sibi partem tan-
quam caeteroquin etiam exiguum quid constituentem anno hocce cur-
rente 1768. ultra propriam suam quottam in se assumerc et loco damni-
ficatorurn persolvere teneantur, per consequens judaei illi, qui praeter et
ultra praevio modo damnificatos in comitatu hocce degerent, supra pro-
priam suam annue adrepartitam obtingentiam insuper loco incinerato-
rum a proportione 161 florenos 69 1/!, den. titulo taxae tolerantialis anno
currente infallibiliter persolvendos habererit.

Hinc noverint praetitulatae dorninationes vestrae gremiales judaeos
suos super praemissis rite et debi te instruere, Datum ex consilio regio
locumtenentiali Posonii, die decima tertia Maii anno millesimo scptin-
gentesimo sexagesimo octavo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad off'icia pa-
ratissimi:

comes Nicolaus Pálffy manu propria.
Josephus Aszalay manu propria,

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnífícís,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus.
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum. magnatum et nobilium comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.
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Sopron megyei levéltár, 1768. évi közgyűlési iratok június havi csomójában,
Ivrétü papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-

lon F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét helyével, ahol
ez a feljegyzés található: ex consilio reqio locumtenentiali Hungarico, míg bévül a szö-
veg alatt bal alsó sarokban: collationata, kívül pedig a jobb alsó sarokban: comitatui
Soproniensi megjegyzések vannak.

Ezzel a rendelettel Sopron megye közönsége 1768. jún. 30-án Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésben foglalkozott és azt bemásoltatván a közgyűlési jegyzőkönyvébe
ezt a határozatot hozta:

... quod ipsum per processuales judices nobilium communitatibus
judaicis notificatur, cumque tricesimatore etiam Soproniensi, cui ante-
latam taxam tolerantialem incassare incumbit, communioabitur (1768-
1769. évi közgyűlési jegyzőkönyv 468-9.).

449.

1768. május 13. Pozsony. A m. kir. helytm·tótanács értésére adja Sopron
megye közönségének, hogya megyebeli zsidók az elmúlt 1767.évről még
1.537 forint türelmi adóval vannak hátralékban, ezért kötelesek úgy ezt,

mint a folyó évi adót behajtani.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magn ifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Siquidem relatum esset consilio huic locumtenentiali regio judaeos
in grernio comitatus hujusce degentes titulo taxae tolerantialis pro anno
1767. in fl. 1537 den. 65 restare, hinc consilium hoc locumtenentiale 1'e-
gium praetitulatas dominationes vestras praesentibus reflectendas
duxit, quatenus eadem omni cum efficaeia eo connit.antur, in gremialium
judaeorum suorum taxa tolerantialis tam pro praeterito restans quan-
toeyus depuretur, quam et currens in re et tempore rite dependatur. Da-
tum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die decima tertia mensis
Maii anno millesima septingentesimo sexagesima octava celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia pa-
ratissimi:

comes Nicolaus Pálffy manu propria.
Franciscus Subich manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baron um, magna tum et nobilium comitatus Sopro-
niensis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1768. évi közgyűlési iratok június havi csomójában.
Ivrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-

lon F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét helyével, ahol
ez a megjegyzés látható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarico, míg bévül él

szöveg alatt a bal alsó sarokban: collationata, kívül pedig a jobb alsó sarokban: comi-
tatui Soproniensi feljegyzések vannak.

Ezzel a rendelettel Sopron megye közönsége 1768. jún. 30-éln Nemeskérori meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és azt bernásoltatván a közgyűlési jegyzőkönyvébe
minden megjegyzés nélkül tudomásul vette (1768-1769. évi közgyűlési jegyzőkönyv
505-6.).
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450.

1768. június 3. A soproni városi tanács Benedek György és Mihály test-
vérek, soproni kereskedők megesküvése után úgy ítélkezik, hogy Gott-
lieb Jakab nagymartoni zsidónak azt a 100 forint hiányt, ami egy olva-
satlanul átadott pénzes zacskóból hiányzott, meg kell térítenie. Erre

nézue a városbíró megfelelő utasítást nyer.

Eodem (den 3-ten Juny 1768.) nachdemo herr Georg und Michael
Benedik burgerlíche kauí- und handelsleute allhier mitte1st einer an-
noch untern 20-ten May anni currentis 1768. eingereichten instanz ei-
nem wohledlen rath beschwerlich vorgestellet, dass, nachdeme an heuer
bey gelegenheit des dahier gehaltenen fasten jahrmarkts der jud Gott-
lieb Jacob von Matterstorf herrn Georg Benedik ein sackl geld ungezehl-
ster mit angebliche 350 fl. in groschen zu dem ende mitte1st des Bene-
dickischen lehrjungs Tobias Rorátz ubergeben lassen, damit solches
nach er Wien befördert werden möchte, herr Georg Benedic solches auch
dureh seinon brudern herrn Michael Benedie an seine behörde überschi-
eket, sieh aber bey überzehlung dieses sackls in Wien ein abgang von
netto 100 fl. geaussert. Diesemnaeh die herren Benedic sich zu erhaltung
auf ihres eredits benőthiget gesehen die abgangíge 100 fl. gut zu ma-
chen und von den ihrigen vorzuschiessen in hoffnung ihren regress
diessfalls von erwahnten juden Gottlieb zu erhalten mit bitten, ein wohl-
edler rath geruhe die gutmachung dieser abgangig gewesten und wie
gemeldet, durch die herren Benedic bereits ersetzten 100 fl. ihme juden
Gottlieb Jacob um sogeneigter aufzutragen, als sowohl sie herren Bene-
dik, als auch ihl' jung Roratz darüber einen cörperlichen eid abzuschwö-
ren sich anheischig machen, dass dasjenige sackel geld, so wiederholter
jud Gottlieb per 350 fl. dem jung Roratz, diesel' herrn Georg Benedik.
dieser aber sein em bruder herrn Michael Benedik, letzterer aber in Wien
an seine behörde übergeben, durch dieselben weder eröffnet noch auch
daraus ein craitzer genohmen, vielmehr wie der jud Gottlieb selbes dem
jung Roratz zugestellet, unverletzter an seine behörde in Wien überge-
ben worden seye. Bey so gestalt der sache nun und da ein wohledler rath
das anerbothene jurament ihnen herren Benedik und derenselben jung
deferieret, zu dem ende auch den heutigen tag pro termino anberaumet,
als ist naeh abgeschwornen juramentern magistratualiter deterrniniret
worden, dass offtberührter jud Gottlieb Jacobdenen herren klagern
sothane 100 fl. gutzumachen schuldig seye und werde die herren Bene-

. dik in weigerungsfall zu allhiesig löblichen stadtgericht zu erlangung
der gerichtlichen assistenz und realen execution verwiesen.

Formulae juramenti.

Ich Georg Benedic schwöre zu Gott, dass ich dasjenige saekl geld,
welches der jud Gottlieb Jacob meinem jung Tobias Rorácz mit angebli-
chen 350 fl. in groschen in verflossenen fastenmarckt behandiget hat,
weder aufgemacht noch viel weniger das darinnen befindliche geld ge-
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zahlet, sondern, wie solches vorgedacht mein jung mir übergeben, selbes
meinem bruder Michael Benedic zu dem ende behandiget, damit solches
herrn Ignatz Hüttlíng nacher Wienn überbracht werd en solle. So wahr
mir Gott hilfe und sein heilige evangelin.

Ich Michael Benedic schwöre zu Gott, dass ich dasjenige sackl geld,
welches mein bruder Georg Benedict, als ein von dem juden Gottlieb
Jacob meinem jung Tobias Rorácz in verflossenen fastenmarckt allhier
mit angeblichcn 350 fl. in groschen behandigtes geld ohne das sackl zu
eröffnen oder das darin befindliche geld zu záhlen an herren Ignatz
Hüttling nacher Wienn überbracht und demselben überbracht habe. So
wahr mir Gott hilffe etc.

Soproni városi levéltár, 1768.évi Rathsprothocoll 152-4.
Rorácz Tóbiás kereskedőtanonc esküszövege Lad. XXIII et X. f'asc. 3. nr. 74/23.

jelzés alatt szintén fennmaradt és így hangzile

Formula juramenti per Tobiam Rorácz, antelatorum mercatorum
Georgii quippe et Michaelis Benedict tyronem, coram eodem praelibato
magistratu die 20-a Junii 1768-vi praestiti :

Ich Tobias Rorácz schwöre zu Gott, dass ich dasjenige sackel geld,
welches der jud Gottlieb Jacob zu Mattersdorff mir an verflossenen fas-
tenmarckt per 350 fl. übergeben, solches ohne eröffnung oder aus solchen
1 kreitzer herauszunehmen me inem herrn Georg Benedict behandiget
habe. So wahr mir Gott helfe und sein heiliges evangelium.

451.

1768. július 25. előtt. A húnfalvi zsidó hitközség a m. kir. helytartótanács-
hoz fordul panaszával az eperjesi katonai parancsnok miatt, aki kezdet ben
4 qaras, most pedig már csak egy dukát lejizetése mellett engedi meg,
hogya városba bemehessenek, a külvárosban való éjszakázásuTcat viszont

egészen meg tiltotta. E sérelmük orvoslását kérik.
Ihro königlichen hochheit etc.!
Allerdurchleüchtigíster königlicher printz, herzog zu Sachssen und

Teschen etc., königlicher stadthalter des königreichs Hungarn etc. Aller-
gnadigster und allerhöchstgebiethendester fürst und herr herr, wie auch

Hochlöbliches kayserlich königliches Hungarísches consilium 10-
cumtenentiale reg ium, ihre excellenz. gnadig und hochgcbiethendcste
herren herren !

Nachdeme wür samentliche juden gemeinde von Hunsdorf in dem
löblichen Zipser comitat unsere handlung in das Sarescher comitat von
so langen jahren her ungehintert und ungkrankhter getriben, auch uns
jederzeit erlaubet gewesen nacher Eperies frey zu gehen und alldieweil-
len daselbst ein königliches 30-igstamt, welches wür nicht ohne uns alda
zu melden vorbey gehen können, sich befindet, der 30-igst expedition we-
gen in der vorstadt logiren und nachten zu können, auch wan uns eine
herrschafft verlanget hatte, ohne einigen entgelt oder mindester bezah-
lung in die stadt selbsten ein und aus nach aller nothurfft zu gehen gratis
und frey passirot worden seind. Dermahlen aber ereignet sich, das der je-
zige (pl. tit.) herr comendant so erst incirca VOl' 2 jahren dahin angestellet
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worden ist, uns mit einer aufgebrachten neyerung gewaltig krankhet, also
zwar das er von uns var jedesmah1 in die stadt zu gehen schon von ermel-
ten 2 jahren her allzeit 4 groschen zu zahlen erzwungen, anbey einen sol-
dathén mitzugehen verordnet. Ja sogar erst von einer kurzen zeit her so
offt immer ein jud von unserer gemeinde wegen aufhabenden beschaff'ti-
gungen zu ersagten Eperies in die stadt hineinzugehen bemüssiget wird,
anstatt der vorhin aufgebrachten 4 groschen anjezo nicht alleine einen
duggaten zu erIegen anverlanget, sondern auch noch darzu uns nicht ge-
stat tet in der vorstadt das nachtlager zu geniessen. mithin uns nicht ein-
mahl so vile zeit zugelássen wird, das uns die zetel in dem 30-igst amt un-
terschriben werden können, indeme er uns so gar schon um mitternachts
zeit von der vorstadt und aus unseren nachtligern verj agen lassen.

Wann nun ein solches in Hungarn nie erhörtes verfahren mit der ju-
denschaft uns sehr schmerzlich fallet, auch unserer handlung einen un-
sturtz and rohet und verursachet, wür auch ohnmöglich glauben können,
das soleher befehl von der allerhöchsten landesfürstlichen stelle ergangen
sein könne, da wür doch, als getrey juden und insassen, unser toleranz und
andere uns betreffende onera publica praestiren und alljahrlich richtig
bezahlen um den allergnadígsten königlichen und landesfürstlichen al-
lerhöchsten schutz zu geniessen. Da wür nun bey diser der sache beschaf-
fenheit nicht wissen können, von werne die sache eigentlich dependire,
dahero

GeIanget der ganzen [uden gemeinde von Hundsdorff samt und SOI1-
ders unser allerunterthanigst gehorsamstes anflehen und bitten, ein hoch-
löbliches kayserlich königliches Hungarisches consilium locumtenentiale
regium geruhe uns derruahlen bedrangte juden gemeinde ex plenitudine
authoritatis suae regiae in allerhöchsten gnaden beyzustehen und zu
schutzen, damit wür in unserer handlung nicht gehemmet und von soleher
gewaltiger taxirung, sowohl als verfolgung befreyet werden und unsere
handlung, wie vorhin, frey und ungehintert exerciren können, auch des-
sentwegen das erforderliche gnadigst zu verfiegen. Die wür in getröstung
einer gnadígsten resolution uns zu fereren hohen gnaden und protection
in tieffester demuth empfehlen ersterbende.

Eüer excellenz und gnaden etc. unterthanigst getreű gehorsamste:
die ganze juden gemeinde von Hunsdorff aus dern

löblichen Zipser comitat.
Kiuiil: An ihro königlichen hochheit den dürchleüchtigisten fürsten

und herrn herrn AIbertum herzegen zu Sachsen und Teschen, auch könig-
lichen stadthaltern des konigreichs Hungarn etc., wie auch hochlöblichen
kayserlich königlíchen Hungarischen consilium locumtenentiale regium.
ihro excellenz, gnadíg und hochgebiethendeste herren herren etc. unter-
thanigst allergehorsamstes anflehen und bit ten der samentlich und gan-
zen juden gemeinde aus Hundsdorff in dem lőblichen Zipser comitat prout
intus des mehreren gnadigst zu entnemmen.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 17-8.
Ivrétü papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs, mig II

másik oldalon az írás miatt világosan ki nem vehető ábrával, előlapon pedig ezzel II

feljegyzéssel: p·raesentata 25. July 1768.

495



452.

1768. július 25. A 7n. lciv. hely tartó tanács felszólítja a legfőbb katonai pa-
rancsnokságot, hogy az eperjesi katonai parancsnok a húnfalvizsidókat
minden fizetés néllcül engedje be a városba, a kiilvárosban való éjjeli meg-

szállásukat pedig ne tiltsa meg.

Supremae armorum praefecturae.
Communitas judaeorum in possessione Hunsdorff comitatui Scepu-

siensi ingremiata degens contextu hic advolutae instantiae queritur in eo,
quod tametsi antenac liberum in comitatu Sarossiensi quaestum exercere,
civitatemque Eperiessiensem ingredi et ibidem in tricesima regia negotia
finire judaeis semper permissum fuerit, ante duos tamen annos dominus
commendans Eperiessiensis statuerit, ut judaeus civitatem ingressurus
taxam 4 grossorum deponere obligetur, moderno autem tempore ei jam
rem devenisse, ut in locum antehac desumi solitorum 4 grossorum non
tantum unus aureus ab iisdem Eperiessini per praelibatum dominum com-
mendantem praetendatur, sed neque ullo modo conceditur, ut judaeus in
suburbio pernoctare possit, pernoctare vero attentans de media etiam noc-
te inde expellatur.

Penes cujus communicationem excellentiam vestram hisce officio se
requirendam habet consilium hoc locumtenentiale regium, ut cum taxa-
tio haec judaeorum in nulla resolutione regia fundata esse videatur, qua-
tenus apud praedictum dominum commendantem Eperiessiensem dispo-
nere haud gravatim velit, ut imposterum ab istius modi judaeorum taxa-
tione, qui ex ratione officii tricesímalis civitatem ingredi necesse habent,
simpliciter abstineat. Datum 25. Julii 1768.

J ohannes Hlavács manu propria.
O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1--6. folio 19.
Fogalmazvány.

453,

1768. augusztus 18. Pozsony. A m. kir. helytartótanács Sopron megye kö-
zönségét újból megsiirgeti, hogya megyebeli zsidók összeírását terjesszék

fel.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item et generosi domini nobis observandissimi!

Non latet praetitulatas dominationes vestras, qualesnam specificas et
individuales judaicarum familiarum conscriptiones regium hoc locum-
tenentiale consilium a praetitulatis dominationibus vestris posterius
etiam quippe sub ll-a retroacti Aprilis etquidem ad summum intra be-
mestre spacium sibi submitti in vim etiam iteratorum benignorum man-
datorum desideraverit?
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Istiusmodi interim conscriptionis intuitu a parte praetitulatarum do-
minationum vestrarum nulla vel in praesens accepta relatione ad hujus
indilatam submissionem easdem rursum serio hisce moneri. Datum ex
consilio regio locumtenentiali Hungarico Posonii, die decima octava mensis
Augusti anno domini millesimo septingentesimo sexagesimo octavo cele-
brato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia para-
tissimi:

comes Paulus Balassa manu propria.
Josephus Aszalay manu propria.

Kivül: Illustrisslmís, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobili um et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobili um comitatus Sopronieri-
sis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex offi.cio.

Sopron megyei levéltár, 1768. évi közgyűlési iratok október havi csomójában.

Ivrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-
lon F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét helyével, ahol
ez a feljegyzés olvasható: ex consilio regio locumtenentiali Hunoarico, míg kívül a
jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzés van.

Ezzel a rendelettel Sopron megye közgyűlése 1768. okt. 17-én Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésben foglalkozott és azt bemásoltatván a közgyíílési jegyzőkönyvébe
ahhoz megjegyzést nem fűzött (1768-1769. évi közgyűlési jegyzőkönyv 756-7.).

454.

1768. augusztus 18. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács Sopron megye kö-
zönségének megparancsolja, hogy az immár 4.646 forint hátralékra növe-
kedett zsidó türelmi adó behajtása érdekében, ha szükségesnek mutatkoz-

nék, katonai végrehajtást vegyenek igénybe.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillustres
item ac generosi domini nobis observandissimi!

Ex tabella restantiarum tolerantialis judaeorum taxae sane displi-
center observato eo, quod judaei in gremio comitatus hujusce degentes pro
annis 1767/68. inc1uso etiam eo, quod ipsis invicem aliorum per incendium
damnificatorum judaeorum modalitate abhinc nupere intimata persol-
vendum venit, ex integro in summa florenorum 4.646 den. 89 1/4., adeoque
ultra to tale annuum obtingens suum jam restent. Consilium hoc locum-
tenentiale regium praetitulatis dominationibus vestris hisce ex benigno
mandato regio serio intimat, ut eaedem talismodi restantiarios judaeos, si
et in quantum comitatensis non sufficerit, etiam cum assistentia militari
ad successivam quidem et per partes effectuandam, quo celeriorem ta-
men totalis restantiae suae depurationem serio adstringere haud omit-
tant, ne secus hujusmodi restantiae progressu tenporis inexigibiles red-
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dantur. Datum ex consilio regio locumtenentiali Posonii, die decima oc-
tava Augusti anno millesimo septingentesimo sexagesimo octavo cele-
brato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia pa-
ratissimi:

comes Paulus Balassa manu propria.
Josephus Aszalay manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobili um et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baron um, magnatum et nobili um comitatus Sopronten-
sis, dominis nobis observandissímis Sopronii ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1768. évi közgyűlési iratok október havi csomójában.
lvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-

lon F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét halvány nyo-
mával, ahol ez B. feljegyzés található: ex consilio regio loc.umtenentiali Hunaorico, míg
kívül a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzés van.

Ezzel a rendelettel Sopron megye közönsége 1768. okt. 17-én Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatván a közgyűlési jegyzőkönyvébe
ilyen határozatot hozott:

... processualis judex nobili um Joannes Stefanics fine investígan-
darum ejusmodi restantiarum exmissi. (1768-1769. évi közgyiílési jegy-
zőkönyv 758-9.)

455.

1768. augusztus 22. Pozsony. Gróf Pálffy Lajos a m. kir. hely tartó tanács-
hoz írt levelében a hunfalvi zsidó hitközség panaszát az eperjesi katonai
parancsnok ellen alaptalannak jelenti Ici és ezt 4 melléklettel bizonyítja,
miért megbüntetésüket kívánja. Egyébként intézkedett, hogya katonai

parancsnok ezentúl semmiféle taksát se szedjen tőlük.

Löbliches königliches Hungarisebes locumtenential consilium!

Die mir mitte1st deroselben beliebten schreiben vom 25-ten elapsi co-
municirte beschwarde der juden gemeinde zu Hunsdorff gegen den com-
mandanten zu Eperies habe ich sogleich diesen zugefertiget und von sel-
bem darüber die nahere auskunft und respective verantwortung abgefor-
deret. Ein so anderes ist mir nunmehro folgenden innhalts zugekommen,
dass von denen vorigen vestungs commandanten bey jedem eingang de-
ren juden zwar ein ducaten abgenohmen word en seye, auch der vorige
stadtrichter Wrahelly von jedem in die stadt passirten juden 2, 3, auch 4
fl. habe abnehmen lassen, welche tax jedoch unter dem jetzigen comman-
danten herrn obristen von Papp auf 4 groschen herabgesetzet worden.
Falsch abel' und ohne grund seye, dass man anjetzo wider einen ducaten
abseiten des commando von gedachten juden habe verlangen und abneh-
men lassen. Die beylaage sub nro l-mo zeige gantz deutlich, dass der stadt
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magistrat zu Eperies selbsten angesuehet habe denen Hunsdorffer juden
nicht zu gestatten, dass selbe auf die jahrrnarckte zu Eperies eingelassen
werden. Durch die zweyte beylaage werde erwiesen, dass die nicht ein-
lassung deren juden in besagte stadt auch in einem ergangenen befehl
von einem löblichen königlichen Hungarischen locumtenential consilio
fundiret seye. Das anderweite attestatum bezeige, dass dis Hunsdorffer
juden wenig oder gar nicht bey dem dortigen dreyssigst amt zu thun hat-'
ten und expediren lassen und endlichen dass, wie die vierte beylaage aus-
weiset, die übernachtung deren juden nicht von dem commando, sondern
von dem stadt magistrat verbotten und verwehrét worden seye. Gleichwie
nun aus allen deme gantz gründlich erhellet, wie unstatthafft, falsch und
vermessen sotane beschwarden der Hunsdorffer judenschafft gegen das
Eperieser vestungs commando angebracht worden seye, also lebe auch
der gantzlichen zuversicht, ein löbliches königliches Hungarisches locum-
tenential consilium werde dieses vermessené der ehre und ansehen eines
vestungs commando zu nahegenhende unternehmen wíderhollter juden
gemeinde gemessen abstraffen lassen und andurch eröfftertem vestung
commando eine hinlángliche und eclatante satisfaction zu versehatfen be-
lieben. Ich gewártige von dercselben hierunter treffenden veranlassung
eine ohnbeschwárte ruckausserung, wo inzwischen mehrbesagten vös-
tungs commando unter einem auftrage von abnehmung einer tax von
der judenschafft sich zu enthalten, wann anderst so1che nicht etwa in ei-
ner herabgelangten mir zur zeit unwissenden hofs verordnung gegründet
ware. Womit beharre,

Einem löblichen königlichon Hungariachen locumtenential consilii
dientsschuldigster diener :

Prespurg, den 22-ten Augusti 1768.
L(udwig) g(raf) Palffy.

O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folio 20-1.
Egykorú egyszerű másolat. A 4 db melléklet nines meg.

456.

1768. augusztus 25. Am. kír. hely tartó tanács meghagyja Szepes megy é-
nek, hogya hunfalví zsidók panaszával szemben jelhozottakat adják tu-

domásukra és erről jelentést tegyenek.

Comitatui Scepusiensi.
Communitas judaeorum in possessione Hunsdorff comitatui huic

Scepusiensi ingremiata degens medio supplicis libelli sui coram .consilio
hoc locumtenentiali regio querulose exposuit, quod tametsi antehac libe-
rum in comitatu Sarossiensi quae stum exercere, civitatemque Eperjesien-
sem ingredi et ibidem in tricesima regia negotia finire judaeis semper per-
missum fuerit, ante duos tamen annos dominus commendans Eperjesien-
sis statuerít, ut judaeus civitatem ingressurus taxam 4 gros sorum depo-
ne re obligetur. Moderno autem tempore eo jam rem devenisse, ut in 10-
cum antehac desumi solitorum 4 grossorum non tantum unus aureus ab
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iisdem Eperjessini per praelibatum dominum commandantem praetenda-
tur, sed neque ullo modo concedatur, ut judaeus in suburbio pernoctare
possit, pernoctare vero attentans de media etiam nocte inde expellatur.

Cujusmodi antelatorum judaeorum supplicem posteaquam consilium
isthoc regium cum suprema armorum in Hungaria praefectura fine po-
nendi eatenus congrui remedii communicasset, quidnam eatenus auditus
dominus commendans Eperjessiensis moxfato supremo armorum prae-
fecto, iste vero regio huic consilio responsi loco dederit? qualiterve prae-
expositam judaeorum querimoniam sinistram et in fund at am esse decla-
ret? ex hicce in originali erga specificam remissionem una cum allegatis
adnexo praelibati armarum praefecti reinsinuato uberius innotescet prae-
titulatis dominationibus vestris.

Penes quorum communicationem regium hocce locumtenentiale con-
silium eisdem dominationibus vestris harum serie intimandum duxit,
quatenus super iis, quae adversus praerepetitorum judaeorum exposí-
tienern in praeadnexis uberius adducuntur, judaeos istos constituere ac
demum desuper genuinam informationem horsum proximius submittere
noverint. Datum 25-a Augusti 1768.

Aszalay manu propria.
O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folio 22-3.
Fogalmazvány egy betoldással.

457.

1768. augusztus 28. Kismarton. Schlesinger Sámuel Márk zsidó ezévi kis-
martani óriási tűzvész alkalmával 2520 forint kárt szenoedett.

Nota

des mir Samuel Marx Schlesinger in dene bey der frau von Kucheniz in
bestand gehabte gewelber durch den jungst in hiesiger stadt entstandene
feuersbrunst schaden geschehen:

Stuhlweissenburger wolle gegen 76 centn fl. 2280
Weiss lederne sabl kupl en 40 stuckh 40.
An diverse mondurs sortn und lederwerkh circa 200 fl.

fl. 2520.
Eisenstadt, den 28-ten Augusti 1768.

In Kussenitzschischen hauss.

Kívül: Samuel Marx Schlesinger, ein jud und mondourlieferant we-
gen seines depositorii in der frauen Alexandrina Kuschenitschischen
hauss ad numerum 17-mum spectans.

Sopron megyei levéltár, 1768. évi közgyűlé si iratok közti külön csomóban.
Ez a kimutatás az összesített kimutatásban is változatlanul szerepel a 17. sor-

szám alatt.
1768. aug. 2-án tört ki az a szörnyű nagy tűzvész, amely Kismarton városát né-

hány ház kivételével egészen elhamvasztotta. E tűzvész a zsidó negyedet, amely külön
falut alkotott és a hercegi kastélyt megkímélte. Egyedül Schlesinger Sámuel Márk
zsidónak volt a városban Kusenits Alexandra asszony házában raktárhelyisége. amely
színtén a tűz martaléka lett.
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458.
1768. október 12. A soproni tanács tudomásul veszi a m. kir. hely tartó-
tanácsnak szept. 22-én kelt és két zsidó gonosztevőre vonatkozó köröző-
levelét, akik a csehországi Libau városában éjnek idején Christoph Ven-

cel mészárost kirabolták és ezirányban intézkedik.

Eodem (Die 12-a mens is Octobris 1768.)
Sequentia adhuc praesentata et publicata sunt excelsi consilii locum-

tenentialis regii intímata, etquidem
De dato 22-ae elapsi mens is Septembris, quo mediante de benigno

jussu regio intimatur occasione rapinae circa finem anni prioris in oppido
regni Bohemiae Libau dicto apud lanionem loci Venceslaum Christoph
tempore nocturno perpetratae turmam latronum et Iurum ex meris ju-
daeis consistentem detectam fuisse, quodve de hoc crimine suspectus et
incarceratus quidam judaeus Isaac Wolff non solum crimen hoc confessus
sit, verum etiam complices ac alios duos judaeos, qua adjutorum aliorum
furtorum ab illa ípsa latronum turma commissorum nominetenus patefe-
cerit ac ideo committitur, ut illorum duorum attactorum judaeorum per-
sonae descriptio publicetur, quo in eos ubique locorum inquiri, deprehen-
sique comprehendi ac de casu interceptionis inforrnatio genuina eidem ex-
celso consilio submitti possit. Quod praeattactum intimatum una cum
eidem advoluta regíí appellationum tribunalis P(r)agensis suae majestati
sacratissimae facta repraesentatione, eidemque subjunctis personarum
descriptionibus selectae communitati notum reddetur.

Soproni városi levéltár, 1768. évi Prothocollum Senatorium Latinum 84.-5.

459.
1768. november 1. után. Kimutatás arról, hogy e napon kezdődő katonai
évben a sopronmegyei zsidó hitközségeknek mennyi állami és megyei

adót kell fizetni.
Repartitio

quanti contributionalis inclyti comitatus Soproniensis pro anno mili tari
1768/9., seu a I-a Novembris 1768. usque ultimam Octobris 1769.

Ad quas obtingunt.

habet pro cassa mili- pro cassa do
dicas tari a fl. 1 den. 62 mestica 22 de

fl. I den. fl. I den.

Kísmarton, haebrei
1

138
I

223
\

56 I 30 36
Nagymartony. haebrei go 145 80 Ig 80
Kabold, haebrei 30 48 60 6 60
Lakenbach, haebrei 56 go 58 12

I
32

Keresztur. haebrei 70 Il3 40 15 40

n.

Sopron megyei levéltár, 1768-1769. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1042-6.
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460.

1768. november 8. Hüpfel György GottLieb soproni polgár kezében 250 fo-
rint kölcsöne fejében Schlüchter Jakab Lázár lakompaki zsidónak záloga

van, amely most tulajdonába megy át a szokásos feltételek mellett.

Den 8-ten Novembris 1768. hat auf instanz herrn Georg Gottlieb
Hüpffels und hierauf erfolgte commission eines löblichen stadtgerichts
herr Johann Michael Frauenschuch goldarbeiter allhier die sub dato 12-a
Junii 1766. auf 5 monath von Lazarus Jacob Schlüchter schutzjuden in
Lákenbach an herrn Hüpffel per 250 fl. ohne ring versetzte zwey garnitu-
ren eine rothe und eine grüne per 230 fl. geschátzt und weilen der jud nur
ein halbjahriges interesse daran abgeführt und den versatz bishero ohn-
ausgelösst gelassen, auch anbey sich verobligiret, dass in nicht erfolgten
in der obligation bestimmten auslösungs term in der versatz verfallen seyn
solle, als ist herrn Hüpffel der in handen habende versatz fül' seine anfor-'
derung gerichtlich übergeben worden. Im Iall aber diesel' versatz bey er-
folgenden verkauf mehrers als das darauf hafftende capital, interesse und
unkosten ertragerr wűrde, so solle herr Hüpffel den überschuss an dem
schuldner hinaus zu zahlen verbunden seyn.

Soproni városi levéltár, 1768-1770. Gcrichts diarium 45-ű.

461.

1768. decembe?' 17. Nemeskér. Stefanics János járcísi főszolgabíró jelenti
Sopron megye közönségének, hogy az elmúlt. nov. 14-én elment a soproni
harmincadhivatalba, ahol Piaczol Károly harmincados nemcsak szóval,
hanem a csatolt írásával is azt bizotiuitotta, hogya 7negyebeli zsidók csu-
pán az utolsó negyedévi türelmi adóval tartoznak, amelynek összege 641

forint.

Infrascriptus praesentium per vigorem recognosco, quod posteaquam
ego penes gratiosam inclytae universitatis exmissionem in restantias ta-
xae tolerantialis inclyto comitatui huic Soproniensi ingremiatarum judai-
carum communitatum in regia tricesima Soproniensi, velut incassationis
foro et loco pro eo, ut si et in quantum restantine judaeorum in inclyto co-
mitatu hocce Soproniensi degentium pro anno modo labente 1767/8. per-
solvendae extarent, ad earundem quo celertus fiendam depurationem
vigore benigni excelsi regii locumtenentialis consilii intimati eatenus
emanati per inclytum quoque comitatum disponi possit, die 14-a mensis
Novembris antedicti anni 1768-vi inquisivissemus, eotum perrllustris
domin us Carolus Piaczol Soproniensis regius tricesimator et inspector non
solum verbali relatione sua, sed et scripta attestato, velut ex officio exa-'
rato hic sub signatura annexo judiacas communitates in hocce inclyto
comitatu existentes praeter ultimam anni huj us angariam nihilo restare
confirmaverat. Quantum autem ex repartitione angariali prae manibus
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antelati domini tricesimatoris existente rescire mihi licuerat, angarialem
omnium judiacarum communitatum obtingentiam nonnisi 641 florenos
40 den. exportarc adinveni. Super quibus praesentem meam, eamque hu-
millimam inclytae universitati facio relationem sub particulari inclyti
comitatus congregatione die 17-a mensis Decembris anno 1768-vo in pos-
sessione Nemeskér celebrata. Joannes Stefanics inclyti comitatus Sopro-
niensis supremus judex nobili um manu propria.

Sopron megyeí levéltár, 1768-1769. évi közgyűlési jegyzőkönyv 990-1.

462.

1768. december 17. Nemeskér. Sopron megye közönsége a m. kir. hely tar-
tótanácsnalc jelenti, hogya megyebeli zsidók a soproni harmincadhivatal
bizonysága szerint csupán az utolsó negyedévi türelmi adóval iariozruúc,

ami 641 [orintot tesz ki.

Rescripta ex hac particulari diei 17-ae Decembris congregationc ex-
podita et primum quidem in ncgotio judaeorum.

Serenissimc etc.
Accepto in omni submissionc cxcclsi rcgii locumtcncntialis consilii

sub dato Ifl-vac Augusti quo ad restantiam taxao tolerantialis grcmialibus
comitatus hujus judaeis adrepartitam benigne gratioso intimalo ex fide-
digna hacce occasione nobis cxhibita processualis supremi judicis nobi-
lium relatione intelligimus judaeos in comitatu hocce degentes pro annis
1767. et 1768. adrepartitam sibi praeattactae tolerantialis taxae ratam ad
ternutium usque repurasse, unicaque ultima anni hujus plus minus 641 fl.
den. 40 constituente angaria restare, t.abellae proinde. cujus excelsum re-
gium locumtenentiale consilium benigne gratioso merninisse dignatur.
errorem quempiam iriesse dobere. Quod ut luculentius serenitati quoque
vestrae, excelsoque regio locumtenentiali consilio pateat, tum praeattac-
tam processualis judicis nobllium rolationem, cum vero adn exum cidem
tricesimae Soproniensis, quae ex incumbente sibi munerc praescriptam
tolerantialem taxam incassarc consvcvit. superinde factum testimonium
praesentibus humillime advolvimus, nosque serenitatis vestrao benigni-
tati etc. perseveramus. Datuni ex particulari congregatione etc.

Sopron mcgyei levéltár, 1768-1769. évi kőzgvúlósi .iegyzőkönyv !Jn.
Megvan ez a felterjesztés Iogalmazványban is az 176B,évi közgyíílé'it iratok fa"c.

121. jelzésű csomójában.

1768. december 17. Nemeskér. Sopron megye !cCiZ(iJLSr!.gC e napon meg tar-
tott Tcözgyűléséből a mequeoeli zsuioí: összeírását 9 melléicletben. csatolva

a m. kir. helytartótanácsnak megküldi.

Serenissime etc.
Speci ficam, individualemque judaeorum in comitatu hocce degcn-

tium, opificii item ac quaestus per eosdem exerceri soliti ac denique tele-
rantialis taxae, quantique contributionalis iisdem adrepartitorum conno-
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tationem per processuales supramos judices nobilium recentius termina-
tam, subque nuperrima generáli congregatione exhibitam praesentibus
conformitate benignis gratiosis excelsi regii locumtenentialis consilii de
dato ll-ae Aprilis et 18-ae Augusti 1768. dispositionibus sub nurneris 1,
2,3,4,5,6,7,8. et 9. in omni demissione advolvimus, nosque ingenitae se-
renitatis vestrae benignitati, excelsique locumtenentialis regii consilii
patrocinio devoventes jugi inveneratione perseveramus. Datum etc.

Sopron megyei levéltár, 1768-1769. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1098.

464.

1768. december 19. Pozsony. A m. Teir. helytartótanács személyleírásos kö-
rözőparancsot küld meg Sopron megye közönségének azokról a zsidókról,
akik a csehországi Libau helységben lakó mészáros kirablásában részt-

vettek.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perfllustres
itern ac generosi domini nobis observandissimi!

Ex hicce copialiter adnexa a regio in Bohemia appellationum tribu-
nali submissa personárum descriptione uberius intellecturae sunt prae-
titulatae dominationes vestrae, qualesnam judaei, qui in ulteriori inquisi-
tione cum judaeis occasione rapinae in oppido Libán apud lanionem loci
perpetratae incarceratis habita, qua adjutores. plurium alia rapinatum
nomine ten us índigitati sunt, elabendo fuga sibi consuluerint.

Proinde iisdem titulatís dominatíonibus vestris hisce dc benigno
jussu regio intimandum duxit consilium hoc locumtenentiale regium,
quatenus eas in gremio sui facere noverint dispositiones, ut judaei in prae-
acclusa descriptione denotatí sedulo perquirantur, reperti actutum com-
prehendantur et securae custodiae tradantur. desuperque in formatio hor-
sum indilate submittatur.

Datum ex consilio regio locumtenentiali Hungarico Posonii, die de-
cima nona mensis Decembris anno millesimo septingentesimo sexagesimo
octavo celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia para-
tissimi:

Albertus manu propria.
Josephus Aszalay manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item et generesis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati dominorum
praelatorum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Soproniensis,
dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.
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Sopron megyei levéltár, 1769. évi közgyűlésí iratok Miscellanea nevű csomó-
jában.

lvrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás címerpaizs. a másik
oldalon arabeszk, mely alatt levő betűk nem látszanak, zárlatán vörös viaszba nyo-
mott kir. titkos pecsét halvány nyomával. ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio
regio locumtenentiali Hungarico, míg bévül a szöveg alatt bal alsó sarokban: collatio~
nata, kívül pedig a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzések vannak,

A csatolt személyleírások ezek:

Consignation jener neuerdings entdeckten jüdischen raubern, deren
nachstehende beschreibungen bis den 7-ten November abgenohmen wor-
den, als:

I-mo des judens Schnepkowitz oder Przestawlick. Diesel' jud ist gross
und starker statur, hat schwarze haar, grosse augen, blattermasig in ange-
sieht, redet deutsch und böhmisch, ist ledig und überall zu haus, diesen
juden nennen die jüdischen ranber untereinander auch Kugel.

2-do des judens Srole. Diese ist aus Hungarn gebürtig, verheurathet,
ohngefehr 4 oder 25 jahr aIt, mittelmassiger statur, mager, hat gclbliche
haar, einen kleinen ganz gelblichen ba rt, einen bösen kopf, redet deutsch
und gebrochen böhmisch, er wird Ieldscherer genannt, weilen sein vater
in Hungarn feldscherer ware und er auch diese profession treibet.

3-tio des judens Eissig Gederer, Diesel' jud giebet VOl'aus dem rcich
zu seyn, ist 5 oder 36 jahr alt, mitlerer statur. sehr dick, verheurathet, hat
gelbliches haar, ein kleines gelbliches bartel und traget einen weisslichen
rock und schwarzes camisohl.

4-to des judens Perrnon taschenspielers. Diesel' ist gross, mitlerer
complexion, ohngefehr 40 jahr alt, hat einen schwarzen bart und derge-
lichen haare, grosses maul, redet deutsch und böhmisch, ist verheurathet,
produciret sich in verschiedenen hansern VOI'geld mit der zaschenspie-
lerey, seiner profession ist er ein feldscherer und giebet VOI'von Collin
zu seyn.

5-to des judens David aus Schwaben. Diesel' jud ist klein von person,
ctwas untersetzt, ohngefehr 28 jahr alt, verheurathet, hat schwarze haar,
abel' keinen bart, weilen ihme soleher nicht wachset, eine grosse nase.
böhmisch kann er nicht, er ist aus Sch wa ben begürtig und schnupfet stark
toback.

6-to d0S judens Salamon. Diesel' ist 22 jahr alt, aus Pohlnisch Lissau
gebürtig, ledig, ziemlich grossor magerer statur. cines hinglichen glatten
und spitzigen angesichts und röthlichcr backen, hat schwarzbraune kurze
baal' und derley augenbram, in denen haaren einen kampel steckend, re-
det die deutsch-jüdische sprach. Hat um den hals ein altes karmasinfar-
bes seidenes tüchel. traget einen alten braunen mit rothen rasch gefütter-
ten rock mit einem kragel und roth en vorschuss, ein alt grün zeigenes ka-
misohl mit messingenen knöpfen, darunter auf dem leib ein alt grün taf-
fetenes zehengeboth, gelbe doch abel' sehr abgeschmutzte hirschlederne
beinkleider, lichtblau wollene strürnpf, ordiriari schuch mit gelben vier-
eckigten durchgebrochenen schnallen, einen schlechten schwarzen hul
und eine weiss und roth gestreifte baumwollene mützen. Diesel' jud hat
bereits auf dem rucken das relegations-zeíchen R. P. O. eingeschröpft.
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7-mo des juden Löbl. Diesel' ist grosser statur. weissen angesichts, 6
oder 27 jahr alt, ledig, hat weissliche haar und derley augenbram, ist aus
dem reich gebürtig und redet deutsch und jüdisch.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1769. jan. 30-án Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott, ahol ezt a határozatot hozta:

... quod per currentales publicabitur. (1768-1769. évi lcözgyűlési
jegyzőkönyv 1151.)

465.

1768. Sopron városának ebben az évben a két zsidó káser vendéglős ha-
szonbér cimén 80 forintot [izet le.

Empfang von jüdischen kahrküchen alhier.
Die juden bezahlten in diesem jahr wegen in den en burgerlichen

hausern alhier errichteten zwey kahrküchen die ihnen von einem wohl-
edlen rath alle jahrrnarckte derowegen zu entrichten auferlegte 20 fl.
undzwar:

Von fastemmarckt 20 fl. - den.
Von May marokt 20 fl. - den.
Von Margarethen marckt 20 fl. - den.
Von Elisabeth marclet 20 fl. - fl.

130 fl. - den.
Latus ct summa diesor rubric per sc.
Soproni városi levcltár, 1768. évi Camrncr rechuung 77.

466.
1768. A lcismarioni, a nagymartoni, a lalwmpaki és a sopronkeresztúri zsi-
eló hitközség Sopron városával a szabad kereskedésük megengedése céljá-

ból kötött szerziulésiil; értelmében ebben az évben 100 forintot lefizet.

Empfang von judori contract.
Den 1-tcn May eilegte mir die judcn gemeill von Matterstorff das

halbjahrigc contractgeld von I-ten Novembris 1767. bis lezten April 1768.
mit 15 fl. - den.

Von I-tcn May bis lezten Octobris 17G8. erhielte ich von dersolben 15
fl. - den .... 30 fl. -' den.

Den 4-ten May bezahlte die juden gemein von Creutz das halbjahrigc
contractgeld von l-ten Novembris 1767. bis lezten April 1768. mit 10 fl.
-den.

Dann empfienge ich auf das 2-te halbe jahr von 1-ten May bis lezten
Octobris 1768. mit 10 fl. - den. , .. 20 fl. - den.

Den 3-ten May erlegte die juden gemein von Lackenbach das halb-
jahrige contractgeld von 1-ten Novembris 1767. bis lezten Aprill768. mit
10 fl. - den.

Ferner von l-ten May bis lezten Octobris 1768. auf das 2-te halbe jahr
10 fl. - den .... 20 fl. - den.

506



Den 1-tcn May bezahlte die juden gemein von Eyscnstadt das halb-
jahrige contractgeld von 1-ten Novembris 1767. bis

Latus 70 fl. - den.
lezten Aprill768. mit 15 fl. - den.

Endlichen auf das 2-te halbe jahr vom l-Len May bis lezten Octobris
1768. mit 15 fl. - den .... 30 fl. - den.

Latus per se.
Summa diesel' rubric 100 fl. - den.
Soproni városi levéltár. 17613. évi Cammer rcchnung 713-O.

467.

1769. január 16. Pozsony. Am. kir. hely tartó tanács megparancsolja a sop-
roni tanácsnak, hogy csavargó. főleg Lengyelországból bevándorló zsidó-
kat ne fogadjanalc be és amennyiben múr ilyenek náluk letelepedtek "01-

na, ezekre és anyagi körülményeilcre nézve [elentést tegyenek.

Prudcntes ac circumspecti nobis honorandi !

Rclatum esse consilio huie locumtenentiali regio ac per idem dein
sacratissimae suae majestatis, quod judaci vagabundi cum uxoribus el
prolibus suis nunc solito plures in gremíum regni hujus ex variís oris ad-
vertent et in locis, in quibus júdaieae communitates degunt, per plures
dics commorando rogata stipe vitam tolleront.

Et siquidem omnino perspicuum essct, quod istiusmodi vagubundi
egestate pressi et signanter ex ratione actu vigentium in Polonia circum-
stantiarum ad regnum isthoc semet recipientes publico uliles haud essont.
quin imo praeprimis etiam judaeis in regno hocce domicilia sua haberiti-
bus non exiguo sint aggravio ex eo, quod ipsi ex instituo suo judaleo hu-
jusmodi vitae mediis destitutos per unum diem alere ac dein ulterius pro-
movere necessitentur, ast et ehristiani etiam contr íbuentes per hocce ge-
nus oberrantium pauperiorum hominum sacpius dofrnudcntur ct ex-
hauriant.

Hinc clemen ter vclle sacratissimam majestatom suam eas dispost-
t.iones institucndas esse, ut hujusmodi vagabundi extranei judaei requisi-
tis passualibus destituti ab actitu regni istius arccantur.

In ordine autern ad eos, qui jam pracvio modo horsum appulissent, ist-
hicque jam praccxistcrent specificam prius super eo capiendam iriforma-
tionem clementer juberi, quotnam, quive in individua hujusmodi extra-
neorum judaeorum in regna hoc reperiantur ? unde dernum ii eorsurn ve-
nerint? num et qualibus facultatibus ac mediis prov isi sint? et an et quid
contributionis aut taxae tolerantialis vel aliarum praestaticnum titulo in
publicum dependant?

Noverit proinde civicus hicce magistratus ad cIfectum praedeductae
benignae resolutionis regiae in gremio sui necessaria disponere. porro
quoad supra nuncupatos in grernio sui nef'ors jam praeexistentes judaeos
praedesideratam specificam information em horsum submittere. Daturn
ex consilio regio locumtenentialí Hungarica, Posonii, die decima sexta
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mensis Januarii anno domini millesimo septingentesimo sexagesimo nono
celebrato.

comes Nicolaus Palffy manu propria.
Josephus Aszalay manu propria.

Kívül: Prudentibus ac circumspectis N. N. judici primario, consuli.
caeterisque senatoribus ac juratis civibus, totique communitati liberae
regiaeque civitatis Soproniensis nobis honorandis Sopronium ex officio.

Soproni városi levéltár, Repos. I. fasc. 35. nr. 4.
lvrétű papíros, melynek vízjegye nem vehető ki, zárlatán födött kir. titkos

pecséttel, me ly alatt ez a feljegyzés található: ex consilio regio locumtenentiali Hun-
garica, hátlapján alul a jobb szélen: civitati Soproniensi, míg a címzés alatt: praesen-
tata l-ma Februarii 1769, végül kívül: l S-tia Martii in congregatione selectae commu-
nitatis publicatum megjegyzésekkel.

Ezt a rendeletet a soproni tanács febr. í-én megtartott tanácsülésében vette tu-
domásul, ahol ezt a határozatot hozta:

Quod praeinsinuatum intimatum cum selecta communitate fine suo
modo fiendae publicationis communioabitur et pro casu, quo semet ex
iisdem praedictis judaeis ali qui passualibus tamen provisi isthuc recipe-
rent, desideráta magistratualis in formatio submittetur. (1769. évi Proth
Sen. Lat. 10.)

468.

1769. január 30. Nemeskér. A kismarioni zsidó hitközségne1c 6200 forint
adóssága van.

Conscriptio debitorum ex parte communitatum in processu superiori
extra Rabam contractorum.

Haebraei Kiss Martonienses.
A domina de Klamperg 1000 fl. a cento 5.
A cive Kiss Martoniense Josepho Altman 1000 fl. a cento 5.
A Joanne Schemitz 400 fl. a cento 5.
A judaeo Lev Leütterstarf 2000 fl. a cento 5.
A judaea Veronica Vertheim 1000 fl. a cento 5.
Ex fundationalibus summis 800 fl. a ccnto 6.

Summa 6200 fl.
Interesse restantia: -

Super quorum capitalium cognitione, taliterque adinvento statu
meam, eamque humillimam, inclytae universitati facio relationem in
possessione Nemeskér sub generali inclyti comitatus congregatione die
30-a Januarii 1769. celebrata Joannes Stefanits inclyti comitatus Sopro-
niensis processualis supremus judex nobilium manu propria.

Sopron megvei levéltár, 1769. évi közgyűlési iratok január havi csomójában.
2'*fólióból, azaz 48 ívnagyságú oldalból álló papirosfüzet teleírva igen tanulsá-

gos tartalommal.
Nagymarton. Lakompak, Kabold és Sopronkeresztur helységek kivétel nélkül

szerepelnek e kimutatás ban, de mert e helységekben élő zsidók politikai községet
nem alkottak, ezért adósságaik nincsenek felsorolva.
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469.

1769. február 15. Gottlieb Jakab nagymartoni zsidó 100 forinttal tartozik
Benedek György és Mihály soproni kereskedőknek. Mert :fizetni nem
akar, a soproni árusbóclé.1ában levő áruiból bírói végrehajtással adósságát

a felmerillt költségekkel egyiitt kifizetik.

Den 15-ten Februarii 1769. ist vermög vorhergehenden sentenz und
magistral determination pro parte der herrn gebrüdere Georg und Mi-
chael Benedik burgerlichen kauf- und handelsleuten allhíer wider den
juden Gottlieb Jacob von Matterstorf die gerichtliche execution vollgezo-
gen worden, undzwar bestunde derer klager anforderung in 100 fl.

Tit. herrn stadtrichters diurnum judiclarium 1 fl.
Tit. herrn stadthauptmanns executions diurnum 1 fl.
Des herrn actuarii gebühr mit innbegriff der expedirten executiona-

lium 1 fl.
Schötzungs gebühr der in execution zu nehmenden waaren fül' die

zwey dazu gerichtlich exmittirte herrn kaufleute 1 fl.
Für den geríchts ansager 40 den.
VOI' dreymahliges citiren 65 den.
Vor den extract aus dem raths prothocolI 40 den.
Und dann fül' die zwey stadtquardie, welcher zur execution ge-

braucht worden 23 Ih den.
zusammen 105 fl. 68 113 den.

Zur contentation obiger anforderung, nachdeme der schuldner keine
baare bezahlung leisten wollen, sondern nur die in seinem marktgewölb
noch übrig gebliebene und me isten theils verlegene waaren vorgeschla-
gen, als sind nach vorher gegangener gerichtlichen schatzung nachste-
hende stücke von diesen waaren in eecutionem genohmen worden, als

2 schock Pohlnische gef'arbte parehet leinwath a 10 fl. . .. 20 fl.
2 detto glanz oder Teschner leinwath a 12 fl. ... 24 fl.
% detto schwarze glanz Pohlnische 7 fl. 50 den.
1 seho ck gedruckte und schon verlegene 9 fl.
36112 elln halbrásch á 6 groschen 10 fl. 95 den.
60 elln blau gestreifte zwilch a 8 cr. 8 fl.
60 ellen detto 8 fl.
18112 elln detto á 16 cr. 4 fl. 93 113 den.
9 stück leibfarber zwilchband á 70 den. 6 fl. 30 den.
10 stück schwefelfarbe detto á 70 den. 7 fl.

summa 105 fl. 68 1/3 den.
Welche vorspecificirte waaren denen herr creditoribus jedoch intra

quindenam redemptibiliter gerichtlich adjudiciret und darüber die testi-
moniales ausgefertiget worden.

Soproni városi levéltár, 1768-1770. évi Gerichts diaríum 62-,-3.
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470.

1769. február 15. Sopron. Horváth. László sopronmegyei esküdt hivatalo-
san figyelmezteti a soproni tanácsot, hogy Gottlieb Jakab zsidó és Bene-
dek György és Mihály soproni kereskedők között folyó perben a hercegi
úriszék illetékes bíráskodni, mivel a zsidó Nagymartonban lakik és hercegi

alattvaló.

Infrascriptus praesentium per vigorem recognosco, quod die 15-ta
mensis Februarri anni labentis 1769. in libera regiaque civitate Sopro-
niensi amplíssímum praelibatae liberac regiaeque civitatis Soproniensis
senat um in solita curia senatoria considentem ac per eum ipsammet etiam
liberam regiamque civitatem Soproniensern in concreto pro parte et ael
requisitionern celsissimi sacri Romani imperii principis Nicolai Eszter-
hazy de Galaritha etc. (tit.) judieialiter admonuerim ac inhibuerim se-
quentibus: pro parte sacri Romani imperii príncipis Nicolai Eszterhazy de
Galantha, perpetuí in Frakno etc. (tit.) amplissimus liberae regiaeque ci-
vitatis Soproniensis magistratus in concreto judieialiter admonetur super
eo, quatenus certum judaeum Gottlieb Jacob nominatum in oppido Nagy-
mart on inclyto comitatui Soproniensi, dominioque Frakno adjacenti de-
gentem, ibidemque domum habentem et sub protectione celsissimi princi-
pis const itu tum, adeoque lndubitatae jurisdictioni suae celsitudinis sub-
jectum praetextu cujuspiam praetensionis per Georgium et Michaelern
Benedict mercatores hujates formatae et apud supratitulati celsissimi
principis officiolatum nullamtenus insinuatae, tantominus liquidatae sive
in persona sive in rebus ejusdem ad liberam regiamque civitatem Sopro-
niensem quaestus et commercii causa inductis per arrestationem aut ne-
fors attentandam executionem nullo modo damnificare praesumat, ve-
rum supradictos mercatores, si quam praetensionem contra eundem ju-
daeum haberent, de praescripto Tit. 25-ti Partis 3-ae ad suam competen-
tiam inviare velit, casum in contrarium celsissimus princeps fine
manutenendae jurisdictionis suae contra liberam regiamque civitatem
Soproniensem vias legales reservaret, solitas super hacce admonitione ae
respective inhibitione judiciaria testimoniales praestolando. Super qua
praevia modalitate peracta admonitione ac respective inhibitione prae-
sen tes jurium celsissimi principis pro cautela deservituras extradedi litte-
ras testimoniales. Datum anno, die, locove, quibus supra.

Ladislaus Horvath inclyti comitatus Soproniensis juratus assessor'
manu propria. L. S.

Soproni városi levéltár, Lad. XXIII et X. fase. 3. nr. 74./22.
Egykorú egyszerű másolat.
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471.

1769. február 23. P7'úga vára. A cseh gubernium felkéri a m. kir. hely tartó-
tanácsot, hogy Herz Lin» Manasses kismartani zsidó ügyében a szülc.<!éges

intézkedést az igazság érdekében meg tenni eziueskedjéíc.

Hochlöbliche kayserlich-königliche Hungarisebe regirung zu Pres-
purg!

Einer hochlöblichen kayserlích-königlichen regirung thátte man hir-
mit nicht verhalten, welcher gestalten der fürst Eszterhasischen schutz-
jud Herz Lőw Manasses in betref des von dern königlichcn cammer precu-
ratore wider selben eingeklagten wuchei-ischen handl den recursum zwar
ergriffen, jedoch wegen berichtigung del' diesfulligen sameritlichen revi-
sions praestandorum es zu kein end gebracht werd en mag, da doch vermög
denen rechten allerdíngs darauf ankommet, damit so wohl in arisehung
des von dem juden Manasses abzulegen kommenden juramenti calumniae,
als der hirzu érlegenden ader der zu verbürgenden ihme vermitte1st des
untern 26-ten Juny 17ti5. an seinen vorgewesenen, nun verstorbenen
mandatarium den landesadvocatem Schwarz de Lauro erlassenen decreti
damahlen nur wegen dem königlichen fiseo zugesprochener 1550 fl. mit
221 fl. 25 cr. 4 2/7 den. ausgewiesenen septimae litis, dann darbey untereiri-
stens vorbehaltener weitheren bestimmung respectu des auch in com-
missum erklarten tritten theils seines sammentlichen beweg- und unbe-
weglichen vermögens die fürkehrung getrofen werde. Welchem nach
dann mann eine hochlöbliche regirung anmit in subsidium [uris belangete,
ob selbte nicht besagten zu Eysenstadt im königreich Hungarn sesshafften
juden lauth § 7. art. 5. et 8. der kayserlich-königlichen neüen process
ordnung sub termino sex septímanarum zu behöriger ablegung des jura-
menti calumniae anhero zu verweisen. nicht minden zu der erlegenden
oder verbürgung der in so weit ausgemessenen 7. litis anhalten und entli-
chen seinen vermögen betrefend weilen selbter in gedachten Eysenstadt
sesshafft, folgsam sein vermögen hierlandes nicht wissent seyn karin,
durch seine behörde eruiren und so dann dessen wahren vermögen stand
so wohl an bewöglich, als unbewegliehen güthern in authentisehen ab-
sehrifften anhero zu kommen zu lassen belieben würde, gleich wie wil'
solches in allen gelegenheiten zu erwiederen nie entfallen werden. Geben
ob dem königlichen Prager schloss, den 23-ten Februarii 1769.

N. N. der Römisch kayserlich-königlichen rnayestat obrister burg-
graf, praesident, dann rathe des landes gubernii in königreich Böheim.

Johann graf von Kollovrat.
Franz Fridrich von Rutner.

Sopron megyeí levéltár, 1769. évi közgyűlési iratok április havi csomójában.
Egyszerű másolat ívrétű papiroson, amely melléklete a 472. sorszám alatt közölt

oklevélnek.
Ez a megkeresés másolatban megtalálható még az 176R-17fi9. évi közgyűlési

jegyzőkönyv 1338-40. oldalain is.
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472.

1769. március 13. A m. kir, helytartótanács megparancsolja Sopron me-
gye közönségének, hogy a cseh qubernium. felkérésére Herz Löw Manas-
ses kismartoni zsuiora vigyázzanak, hogy meg ne szökhessen és 'ragyonát

el ne tüntesse, amiq iuntében. az illetékességi kérdés nem tisztázódik.

Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnificí, períllustres
itern ac generosi domini nobis observandissirni!

Ex hicce advolutis gubernii regii Bohémici ad consilium hoc locum-
tenentiale regium exaratis literis uberius perspecturae sunt praetitulatae
dominationes vestrae, qualiternam. quave de causa idem gubernium
cupi at in subsidium justitiae certum judaeum Hertz Lőw Manasses nun-
cupatum Kismartonii degentem et ad jurisdictionem principis Eszterházy
spectantern tanquam ex parte regií in Bohemia cameralis procuratoris
coram modofato gubernío praetensum usurarium per consilium hocce
regium eorsum fine depositionis juramenti calumniae sub termi no 6 sep-
timanarum inviari, porro praestandam ernensarn septimam litis adstringi,
denique antelati judaei substantiae tam mobilis, quam immobilis authen-
ticam connotationem seu inventarium abhinc sibi submitti.

Quo in meri to tametsi quidem consilium hoc locumtenentiale regium
sub hodierno sacratissimae suae majestati caesareo-regíae demissam
repraesentationem faci at in eo, quatenus antelatus coram Bohemico gu-
bernio contra praenótatum judaeum procedens actor procurator nimirum
in Bohemia cameralis ad sequendum forum rei benigne inviaretur, ne
tamen interea etiam usque dum praesenti in substrato uberius quid actum
ordinatumque exstiterit, crebronuncupatus judaeus hic in elusionem jus-
titiae vindicativae fuga nefors aliorsum elabatur, resque suas quo quo
modo subducat, eapropter idem hocce consilium praetitulatis dorninatio-
nibus vestris hisce intimandum duxit, quatenus suprafato judaeo omni
cum sedulitate invigilandum ordinare rioverint. Datum ex consilio regio
locumtenentiali Hungarico Posonii, die decima tertia mensis Martii anno
millesimo septingentesimo sexagesimo nono celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia para-
tissimi:

Albertus manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Josephus Aszalay manu propria.

Kívül: Illustrissímís, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generesis N. N. supremo et vicecomitibus, judicibus
nobilium et juratis assessoribus, totique universitati dominorum praela-
torum, baronum, magnatum et nobilium comitatus Soproniensis, dominis
nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megyeí levéltár, 1769. évi közgyűlési iratok április havi csomójában.
Ivrétű papiros, melynek vízjegye az egyik oldalon koronás círnerpaízs, a másik

oldalon arabeszk, alatta F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kír. titkos
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pecsét halvány nyomával, ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio regio locumte-
nentiali Hungarico, míg ugyanitt a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi meg-
jegyzés található.

Ezzel a rendelettel Sopron megye kőzőnsége 1769. ápr. 5-én Nerneskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatván a közgyűlési jegyzőkönyvébe
ilyen határozatot hozott:

... quod cum celsissimo principatu communicabitur et observabitur.
(1768-1769. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1136-8.)

473.

1769. április 8. Hirschimé zsidó özvegyasszony, soproni koser vendéglősné
elismeri, hogy kóser bor árá ban 14 forinttal tartozik Trinkl János soproni

polgárnak, amelyet máj. 1-re megfizet.

Den 8-ten Aprill769. gestehet die jüdische wittib Hirschlin garküch-
lerin allhier an Hanss Trinkl allhiesigen burgersmann vierzehen gulden
vorgeborgten und bey ihme gemach ten koscher-wein richtig schuldig zu
seyn. Verspricht auf nagstkommenden Sanct Philippi und Jacobi markt
zu bezahlen, welche zeit ihr auch zur richtigkeit-machung hiermit ge-
richtlich indulgiret worden, wo im widrigen faU was recht, geschehen
solle.

Soproni városi levéltár, 1768-1770. évi Gerichts diarium 69.

474.

1769. április 3. Nemeskér. Sopron megye négy járási főszolgabírója egy-
öntetűen azt jelentik Sopron. megye közgyűlésének, hogyamegye terüle-

tén idegen tartományból bevándorolt zsidót nem találtak.

1.

Infrascriptus vigore praesentium recognosco, quod posteaquam erga
benignum et gratiosum excelsi consilii regii locumtenentialis intimatum
fine investigationis vagabundorum judeorum perquisitionem instituis-
sem, in processu tamen superiori infra Sopronium nullibi commorari aut
se detinere compererim. Super quo inc1ytae universitati humillimam facio
relationem.

Paulus Nagy de Bük supremus processualis judex nobilium
manu propria.

2.

Infrascriptus fidem facio, in processu superiori intra Rabarn nullos
neque Polonicos, neque alienarum provinciarum judeos, verum ex ditio-
nibus caesareo-regiis, majori autem in parte ex districtu Kis-Martoniensi
inc1yto comitatui huicce ingremiato adventantes, domiciliaque sua ex in-
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dultu dominorum terrestrium capientes hicce reperiri. Super quo etiam
inclytae universitati humillimam facio relationem. In possessione Ne-
meskér, sub generali congregatione die (3-a) mens is (Aprilis anno 1769.)
celebrata.

Matias Palkovi(c)h inclyti comitatus Sopronierisis suprerrtus
judex nobili um manu propria.

3.

Infrascriptus praesentibus recognosco, quod processum inferiorem
intra Rabarn investigando nullum in eo Moravicum aut ex alienis provin-
ciis oriundum judaeum, sed ex ditionibus caesareo-regiis et potissimum
ex dominiis celsissimi principatus Eszterhaziani superioribus inclyto co-
mitatui huic Soproniensi ingremiatis descendentes, hicque potissimum in
bonis dicti principatus habitationes suas locantes repererim. Super qua
etiam inclytae universitati humillimam facio relationem. In possesione
Nemeskér, sub generali congregatione die 3-a Aprilis anno 1769. celebrata.

Josephus Hannibál inclyti comitatus Soproniensis suprernus
judex nobili um manu propria.

4.

Infrascriptus vigore praesentium recognosco, quod posteaquam erga
benignum et gratiosum excelsi consilii regii locumtenentialis intimatum
fine investigationis vagabundorum judaeorum perquisitionem instituis-
sem, in processu tamen inferiore extra Rabam nullibi commorat-i aut se
detinere compererim. Super qua inclytae universitati humillimam facio
relationem.

Daniel Sághy inclyti comitatus Soproniensis processus inferioris
extra Rabam supremus judex nobili um manu propria.

Sopron megyei levéltár, 1769.évi közgyűlési iratok április havi csomójában.
Eredeti jelentések papíroson.
E jelentéseket bemásolva találjuk az 1761l-1769. évi közgyűlési jegyzőkönyv

1365--7. oldalain.

475.

1769. április 3. Nemeskér. Sopron. megye közönsége a m. kir. helyta1'tó-
tanácsnak jelenti, hogyamegye területén idegen tartományból bevándo-

rolt zsidó nem tartozkotiik:

Serenissime etc.
In ordine ad benigno-gratiosum excelsi regii locumtenentialis consilii

de dato 16-ae Januarii anni labentis intimatum profunda in demissione
famulamur, intra ambitum comitatus hujus quospiam ex exteris provin-
ciis horsum figendae mansionis causa profectos judaeos nequaquam repe-
riri, transituris vero nefors deinceps judaeis ejusmodi non alia meliori ra-
tione obicem poni posse, quam si in limitibus provinciarum, e quibus egre-
diuntur, distrietim disponatur, ne exitus judaeis ejusmodi in hocce Hun-
gariae regnum índulgeatur. Cuius ingenitae serenitatis vestrae benigni-
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tati, excelsique regii locumtenentialis consilii patrocinio commendati per-
sistimus.

Sopron megyei levéltár, 1768-1769. évi közgyűlési jegyzőkönyv 1285.

476.

1769. április 11. Latis János Mihály elhunyt soproni polgár és német szabó
két lakompaki zsidónak zálogra 163 forint 95 dénárt kölcsönzött, mely kö-

vetelés behajtása a gyermekekre szállott.

Anno 1769. den ll-ten April ... ist nach absterben wey land Johann
Michael Latis gewesten teutschen schneidermeisters und stadtburgers
allhier nach innhalt seines de dato 30. Dezembris 1768., publicationis vero
21. Januarií 1769. hinterlassenen testaments ... die abmittlung und
respective vertheilung folgendermassen vollzogen worden:

Schulden in das guth, undzwar auf versatz.
Jud Veitel von Láckenbach ist auf seine im versatz gegebene 3 silber-

löfel, 1 silber vergoldten becher. 1 silberne haarnadel, 3 goldene ring el und
eine halssbetten von perln und granateln schuldig capital 25 fl.

Interesse rest von ll-ten July 1767. bis ll-ten Aprill769. auf 1 jahr
9 monath nach abzug des daran bezahlten guldens anno ch 1 fl. 62 112 den.

Eben diesel' jud auf einen andern versatz, welcher in einem sáckel
verpetschieret ist, capital 100 fl.

Interesse von 16-ten Juny 1768. bis 16-ten Aprill769. auf 10 monath
5 fl.

Jud Jacob Schlüchter von gedachten Láckenbach ist auf 2 carniol und
2 smaragd ring, wie auch ein paar silber schnallen schuldíg 19 fl. 83 Ih den.

Ausser dem sind ein silberne dossen, 2 goldene ohrringel und 12 sil-
berne mieder háfftel versetzt per 12 fl. 50 den.

Ez az aktív tartozás a gyermekek között felosztásra került anélkül, hogy <1Z

részletezve lenne.
Soproni városi levéltár, 1768-1769. évi Prothocollum judiciarium 45-7, 52.

477.

1769. április 17. Kismarton. Schlanstein Edmund kis mar toni hercegi tiszt-
tartó jelentése szerint Herz Löw Manasses kismartoni zsidónak ingatlan
vagyona nincs, az ingóságát pedig hatóságilag összeírták, de ez a csekély-

ség is a .feleségét illeti meg a hozománya .fedezete .fejében.

Gehorsamste relation.

Über das von dem hochlöblichen kayserlich-königlichen oberst burg-
graffen amt in Böhmen an die hochlöblichen statthalterey in königreich
Hungarn de dato 25-te Martii 1769. überschückte compas schreiben und
darauf von hochgedachter hochlöblichen Hungarischen statthalterey un-
tern 13-ten mannaths Martii dieses jahrs an das löbliche Oedenburger
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comitat erfolgten befehl an betreff des fürst Eszterházyschen schutzju-
dens Hertz Leeb Mánásses wegen von dem königlichen Böhmischen cam-
mer procuratore wíder demselben eingeklagten wucherischen handl die
vorkehrung gemacht werd en solle, dass diesel' jud vor austrag der sache
seins beweglich- und unbewegliches vermögen nicht auf sei ten bringen
und die flucht ergreiffen möge.

Zumallen dann dieser hoche befehl von besagten löblichen comitat
untern 8-ten April dieses jahrs mit der hiesigen fürst Eszterházyschen
herrschafft comuniciret worden, alss hat man von seiten derr herrschafft
zu folge sothannen hochen befehls, weillen diesel' jud kein eigenthum-
liches hauss noch andern unbewegliche gütter besitzet, dessen mobilien
mit aller behutsamkeit beschrieben und solche geschazter mass en hiermit
spezificirter sub A. gehorsamst anlegen, anbey anerwegen sollen, dass
auch über dieses wenige vermögen öffters berührter jud Manasses nicht
einmahl die freye disposition habe, gestalten derselbe von seinen eheweib
ihme zugebrachten viertaussend gulden heurathgut lauth ratificirten
heurathscontract de dato 16-te Januarii 1754. derseiben sein gesamtes
vermögen verhypotheciret hat.

Dass dieser jud Manasses dermahlen in der that mitlloss seyn, zeiget
die erfahrenheit und bekriifftiget auch solches beyliegende abschriff't B.
seines unt ern ll-ten Decembris 1759. in einer anderen sache abgelegten
juramenti paupertatis. Ubrígens aber ist eröffterter jud vrbietig auf all-
mahliges begehren in eingangs ernenter sache wegen den ergriffenen
recursum entweder alhier oder zu Wienn bey der hochlöblichen regirung
das juramentum calumniae abzulegen. Womit mich gehorsamst empfehle.

Schloss Eissenstadt, den 17-ten Aprill769.
Edmund Schlanstein manu propria,
fürst Esterhazischer verwalter.

Sopron megyei levéltár, 1769. évi közgyűlési iratok április havi csomójában,
Eredeti példány ívrétű papiroson, amely melléklet a 472. sorszám alatt közölt

oklevélhez.
Másolatban ez a jelentés megtalálható még az 1768-1769. évi közgyűlési jegyző-

könyv 1340-2. oldalain is.

478.

1769. április 17. A kismartoni hercegi uradalmi hivatal kimutatása szerint
Herz Löw Manasse» kismartoni zsidó ingósága 112 forint 30 lcraicár értékű.

Beschreib- und schatzung

deren mobilien und effect en des fürst Eszterházyschen schützjudens
Hertz Leeb Manasses.

In ersten zimmer.

1 gwandkasten geschatzt per 10 fl.
1 kleines schreibkastl per 3 fl.
1 harte bethstatt per 6 fl.
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l deto tischl 2 fl.
l zerbrochenen spiegl l fl.
Itisch von bildhauer arbeith 3 fl.
2 schlaff sesseln 2 fl.
6 grüne sesseln 4 fl.
l flaschen keller ohne flaschen l fl.
l kupfernes höfen 2 fl.
l messingner merssner 2 fl.
2 waschbeckh 30 cr.
l runde the-wasser-kandl 1 fl.
l messingene tatzen l fl.
1 porcellan theller 1 fl.
2 toppelte Ieichter von printz mettal 2 fl.
6 pa ar weisse caffeschallen l fl.
2 gli:issene leichter 1 fl.
4 grosse und 2 kleine alte bilder mitsammen 1 fl.
l messingene lampen l fl.
5 paar kleine confcctmesser und gap In mit dünen silber beschlagen

2 fl. 30 cr.
2 paar grüne verhang 1 fl.

Latus 49 fl.

In anderten zimmer.

1 zinnene suppenschissel, 12 zinn schüssel, 24 deto theller, 4 kleine
schüssel und l deto schallen bey 50 pfund 20 fl.

1 canape 3 fl.
2 schlaaff sessel 2 fl.
7 schlechte sessel 4 fl.
1 spiegl 4 fl.
3 castrol 4 fl.
1 warm prann 1 fl.
6 kupfferne schüsseln 6 fl.
1 kupfferner seicher 30 cr.
3 deto kleine wandln und 1 gluth pfann 30 cr.
2 messingene wandleichter l fl.
3 deto leichter 1 fl.
l zinnenes nachtgschier 1 fl.
l messingene lampen l fl.
l schreibkastl ohne aufsatz 2 fl.
2 kasten mit aufsatz 6 fl.
1 klein es tischl 30 cr.
5 paar caffe schallen l fl.
l blechene caffe und the kandl samt caffe mühl 2 fl.

In der cammer.
4 alte sessel 2 fl.
l pistollen und l hirschfenger l fl.

Summa 112 fl. 30 cr.
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Schloss Eissenstatt, den 17-te April 1769.
Edmund Schlanstein manu propria, Frantz Nigst manu propria,

fürst Esterhazyscher verwalter. rántmeister.
Sopron megyei levéltár, 1769. évi közgyűlési iratok április havi csomójában.
Eredeti példány ívrétű papiroson, az aláírások mellé vörös viaszba nyomott két

gyűrűspecséttel: az egyik nyolcszögletű, a másik ovális alakú.
Melléklet a 472. sorszám alatt közölt oklevélhez.
Másolatban ez a leltár megtalálható még az 1768-1769. évi közgyűlési jegyző-

könyv 1342-5. oldalain is.

479.

1769. május 1-8. Jakab János stomfai és Löbl Dávid nikolsburgi zsidó
lopás miatt Sopron. város börtönébe kerülnek. Az elsőnek büntetése 15 bot-
ütés, míg második testi gyöngesége iniatt nem kap büntetést, de mindket-

tőt kitiltják a város területéről.

Nomen et cognomen: Joannes Jacob.
Conditio: judaeus.
Aetas annorum : 32.
Locus nativitatis: Stomfa.
Quando incarceratus? 1-a May.
Delictum et causa, ob quam incarceratus est: quod in anniversariis

nundinis cuidam mercatori aliquot paria tibialium abstulerit.
Qualiter mulctatus et quando dimissus est? quindecim baculorum ic-

tibus pulsatus et die 8-a May amandatus.
Nomen et cognomen: David Löbl.
Conditio: judaeus.
Aetas annorum: 33.
Locus nativitatis: Nicolspurg.
Quando incarceratus? 1-a May.
Delictus et causa, ob quam incarceratus est: quod in iisdem nundi-

nis fasciculum corii furatus sit.
Qualiter mulctatus et quando dimissus est? ad intercessionem ipsius-

met damnificati ex reflexione, quod rem ablatam ex integro restituerit
accedente corporis debilitate sine poena die 8-a May relegatus est.

Soproni városi levéltár, 1770. évi Prothocollum conceptuum 12-3.

480.

1769. május 8. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács Frankl Izrael brünni
születésű, nikolsburgi zsidó elöljáró ellen személyleírásos elfogató paran-
csot ad ki, mivel a hitközségi pénztárból több ezer forintot elsik1casztott.

1203. Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, perillus-
tres item et generosi domini nobis observandissimi!

Isthic advolutam judaei Israelis Frankl Brunensis circuli in Moravia
senioris Nicolsburgo nuper cum aliquot millibus florenorum ex cassa ju-
daica contributionali nefarie ablatorum profugi personae descriptionem
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praetitulatis dominationibus vestris finem in eum hisce transmittit con-
silium hoc locumtenentiale regium. quatenus circa ejusdem celeriorem,
eamque solertem perquisitionem et comprehensionem ac pro casu com-
prehensionis securam detentionem in gremio sui opportuna disponere,
desuperque consilium hoc locumtenentiale regium indilate informare no-
verint. Datum ex consilio regio locumtenentiali Hungarico Posonii, die
octava mensis Maji anno millesimo septingentesimo sexagesimo nono
celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia para-
tissimi:

comes Joannes Csáky manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Franciscus Hatos manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobili um, juratis assessoribus, totique universitati dominorum
praelatorum. baronum. magnatum et nobilium comitatus Soproniensis,
dominis nobis observandissimis Sopronii ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1769. évi közgyűlési iratok szeptember havi részleges
közgyűlés csomórában.

Nyomdai úton sokszorosítva ívrétü papiroson, zárlatán vörös viaszba nyomott
kir. titkos pecsét töredékévei, ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locum-
tenentiali Hurujarico, míg kívül a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi meg-
jegyzés van.

A csatolt személyleírás így hangzik:
Beschreibung des von Nikolsburg den 16-ten Marz laufenden jahrs

nach ts schulden halber flüchtig gewordenen jüdischen landes eltesten
Israel Frankels.

Dieser jud ist ein herrschaftlicher Nikolsburger unterthan, über 66
jahr seines alters, mitteren statur, langlicht brauneten angesichts, hat
eine gespitzte nasen und hierauf eine kleine warzen, schwarze haare und
einen deto bart mit grauen weissen haaren vermengt, redet lediglich die
ordinari deutsche sprach und tra get sich in schwarzen jüdischen kleidern.
Actum Nikolsburg, den 29-ten Marz 1769.

Johann Braun manu propria, ober-amtmann.

Sopron me gye közönsége ezzel a körözéssel 1769. szept. 4-én Sopron városában
megtartott közgyűlésében foglalkozott és azt bemásoltatva a közgyűlési jegyző-
könyvébe ilyen határozatot hozott:

... quod per currentales publicabitur. (1768-1769. évi közgyűlési
jegyzőkönyv 1635.)

Ezt a köröző rendeletet megkapta a soproni tanács is, amely azt júl. 24-én meg-
tartott tanácsülésében vette tudomásul és ezt a határozatot hozta:

Ad effectum cujus profugi judaei fine ejusdem perquisitíonís perso-
nae descriptio, ubi necessum est, in paribus extradabitur. (1769.évi Proth.
Sen. Lat. 71/3-72.)
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481.

1769. május 26. Potyond. Alföldy János sopronmegyei esküdt bizonyítja,
hogy amikor Lőrinc Gottlieb mihályi zsidó részére Lendvay János joba-
házi nemest pálinka árával való tartozása miatt végre akarta hajtani, az

ennek a végrehajtásnak ellenszegült.

Alábbirtt praesentibus recognoscalom, hogy minekutánna tekintetes
nemzetes és vitézlő Palkovics Máttyás urnak, ezen tekintetes nemes Sop-
ron vármegyének feőszolgabirajanak commissioja mellett Mihályiban
most irt tekintetes Sopron vármegyei s Rábaközben situalt mezővárosban
lakozó Gottlieb Lörincz zsido Jóbaházán, többször irtt Sopron vármegyei
helységben lakozó nemes Lendvai Pál uramat bizonyos hitelben tőle vett
pálinkának árabéli praetensioja véget az recenter elmult 1768-dik eszten-
dőben september havának 19-dik napjára előmben tőrvényessen citaltat-
ván azeránt ellene torvényes processust is inditott volna, melly term inus
alkalmatoságával nevezett Lendvai Pál uram, mint 1. fél per non venit ex
contumacia convincaltatván az convictio szerint 9-a mens is Martii anni
currentis 1769. pro executione exequendorum annak rendi s módgya sze-
rint ki is mentem és az executiot tentaltam, de mivel tőbszőr ir tt Lendvai
Pál uram az executio ellen elevato prae manibus suis habito baculo magat
solenniter opponalta, azért ismét ad dandam rationem oppositionis pro
die 19-a mensis Aprilis anni delabentis 1769. meghnevezett zsidó, mint A.
fél, Lendvai Pál uram, mint opponens 1. fél ellen, oppositionalis processust
inditván és folytatván, abban is most nevezett 1. fél oppositiojanak ele-
gendő okát nem adhatván succumbált és így azon processus tekintetes
committens feőszolgabiró uramnak pro revisione referáltatván általam
hozatott sententia approbaltatott is és én pro executione exequendorum
kiküldettem. Kihez képest titulált comittens feőszolgabiró uram exmis-
siojabul praevia tamen legali insinuatione nevezet 1. fel házahoz convoca-
tus nemes Tóth György, Tóth Sándor és Kiss Imre uraimékkal die 23-a
mensis May anni praesentis 1769. executiora el is mentem és amidőn az 1.
felnek házához érkeztem, maga Lendvai Pál uram személlye szerint az
utcza ajtojában egy vastag bottforma, sővénybül kihuzott vesző levén a
kezeben, előmben allott s az udvarára bé sem bocsátott, sőtt az utcza előtt
úgy meghtaszitott, hogy csaknem az földre dültem és igy semmi fundust
pro executione nem denominalván, sem az kezében lévő botot föl nem
emelvén kéntelenittetett az A. fél az 1. félnek mezőn levő márhái kőzül ad
vires summae denominalni, aminthogy elsőben is az borju csordára neve-
zett convocatus uraimékkal mentünk és ott egy tavali borgyujat az 1. fél-
nek convocatus uraimék ad fl. 4 bőcsülvén, exequaltam és az A. felnek
assignaltam, azután az ló csordára, onnénd az tehén csordára mentünk,
mind a két helyen előre odamenvén Lendvai Pál uram keziben lévő bott-
yát főlemelvén az executio ellen magat opponalta és pro opponente de-
claralta. Mellyekrül is adtam ezen subscriptiomal és pőcsétemel megherő-
sitett testimonialis levelemet. Potyondon, die 26-a May anno 1769.

Alfőldy János, tekintetes nemes Sopron vármegyei eskütt manu pro-
pria.
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Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Hebraeorum címszónál Tomi 4-ti nr. 10.
jelzés alatt.

Ivrétű papiros, melynek vízjegye: címerpaizs, az aláírás mellett vörös viaszba
nyomott nyolcszögletű gyűrűspecséttel.

482.

1769. június 1. Sárvár. Barucii Abrahám sárvári zsidó elismeri, hogy ök-
rök ára fejében Knezevics Jakab és Antal Fülöp kereskedőknek 2400 fo-
rinttal tartozik, egyben ígéri, hogy ezt az adósságát egy éven belül négy

egyenlő részletben fogja megfizetni.

Alább meghirtt adom tudásokra mindeneknek, az kiknek illik, hogy
én Jakab Knezevics és Phülöp Antal kereskedőknek bizonyos számú mégh
1768. esztendöben vásárlott ökrök árában adós marattam fl. 2.400, azaz
kétezernégyszáz forintokkal, obligálván praesentibus magamat és succes-
sorimat, hogy az most folyó s alább irtt esztendöben esendö elsö juniustul
fogva az esztendöt számláiván s az fönt irtt sum mát négy részre osztván
ugy az egy esztendönek folyása alatt négy terminust tévén, tudni illik az
elsö terminus a 1-a Junii négy holnapokigh egyezésünk szerint s illykép-
pen elsö oktobernek napján itt Sárváratt forintot 600, mégh az jövö esz-
tendöben elsö januariusnak napján fl. 600, ismét elsö aprilis napon fl. 600,
utóllyára az esztendönek kitelyéssével, ugy mint az elsö juniusban forintot
600 s illyképpen az egész summát fogyatkozás nélkül ki fogom fizetni. Ha
pedig csak az elsö vagy többi terminus napokat is ellmulatnám és az fönt-
irtt summát kifizetni nem akarnám, tehát adok creditor uraiméknak
tellyes hatalmat, hogy rajtam és successorimon akárholy magok ereivel
meghvehessék és ingó vagy ingatlan s akárholy találandó javaimbul ma-
gokat megelégethessék. Mindezekrül adom ezen obligatorialis levelemet
tulajdon nevem subscriptiommal és pöcsetemmel megherösitvén. Sárván,
1-a Juny 1769.

Id est Abraham Baruch. L. S.
Én elöttem Pruner György manu propria.
Nagy György tekéntetes nemes Vass vármegyének esküttye előtt

manu propria.
Ezen zsidónak partikáit investigáltatván úgy találtatott, hogy fizetö

lehet. Ennek ellhitelyére adtam ki ezen irásomat.
Rátky Joseff manu propria. L. S.
Lecta et comportata cum originali per juratum assessorem testimo-

nialem manu propria.

Sopron megyei levéltár, Acta iuridica, Knezevics családnévnél Tomi 2-di nr. l.
jelzés alatt,

Egykorú, egyszerű másolat papiroson.
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483.

1769. június 19. Neumayr Anna Mária Brunano Lénárd soproni keres-
7cedőnél 60 forint erejéig jótállt Notl Mihály rohonci zsidó ért, amely ösz-

szeget köteles lesz 45 napon belül megfizetni.

Den 19-ten Juny 1769. gestehet Anna Maria Neymayrin, dass die-
selbe bey herrn Leonhard Brunano burgerlichen handelsman allhier VOl'

den Rechnitzer juden Michael Nottl jüngst verflossenen Maymarkt gut
gestanden sey und versprochen habe anstatt gedachten juden 60 fl. zu be-
zahlen, worauf ihr auch gerichtlích auferleget worden gedachte summam
binnen 6 wochen 3 Hig abzuführen, im widrigen falle geschehen solle, was
recht ist.

Soproni városi levéltár, 1768-1770. évi Gerichts diarium Hl

484.

1769. július 1. Preiss János soproni poupir Flomtsch. Lajos soproni polgár-
nál és kötélgyártónál fennálló adósságát abból a pénzből fizeti Ici, amit

Löwel sopronkeresztúri zsidótól kapott bor ára fejében.

Den 1-ten July 1769. hat Johannes Preiss seine bey meister Ludwig
Flantsch burgerlichen sailermeister allhier gehafftete activ schuld per
13 fl. 45 cr. von dem geld, was der Creuzer jud Löwel fül' den ihme assig-
nirten wein bey einem löblichen stadtgericht allhier erleget hat, von ge-
ri ch ts handen baal' erhoben und wurde auf solche art diese schuld getilget.

Soproni városi levéltár, 1768-1770. évi Gerichts diaiiurn SG.

485.

1769. július 3. Nemeskér. Sopron 1negye közönsége e napon tartott kez-
gyűlésében a csornai zsidónak azt a 78 jorintját, amit hitelben Duqooits

József vásárolt tőle különféle árukbtm; betáblázza.

Anno 1769. die 3-a mensis .Iulii in possessione Nemeskér . .. cele-
brata est generalis congregatio antelati comitatus huj usce Soproniensis,
qua occasione ... intabulata quoque sunt ... debita ... denique haebrei
Csornensis fl. 78 den. 29 %, quibus eidern antelatus dominus Josephus
Dugovits pro diversis mercibus ab eodem erg a creditum acceptie restan-
tiarius mansit.

Sopron megyei levéltár, 17tiB-1769. évi kőzgyű lós: jegyzőkönyv 1445. cs 1382.
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486.

1769. július 12-15. Löbl Márkus nikolsburqi zsidót lopás miatt a soproni
városi bírói szék 20, Abmhám Mózes bazini zsidót pedig ugyancsak lopás

miatt 15botiitésre ítéli el és mindkettőt a város terűletérőt számiizi.

Nomen et cognomen: Marcus Lövl.
Conditio: judaeus.
Aetas annorum : 26.
Locus nativitatis : Nicolsburg.
Quando incarceratus? 12-a Julii.
Delictum et causa, ob quam incarceratus est: quod occasione nundi-

narum cuidam rustico 3 florenos furatus est.
Qualiter mulctatus et quando dimissus? viginti baculorum ictibus

pulsatus et 15-a Julii dimissus et relegatus.
Nomen et cognomen: Moyses Abraham.
Conditio: judaeus.
Aetas annorum : 40.
Locus nativitatis: Basinium.
Quando incarceratus? 12-a Julii.
Delictum et causa. ob quam incarceratus est: propter consimile fur-

tum.
Qualiter mulctatus et quando dimissus? quindeciru baculorumictibus

acceptis atque 15-a Julii relegatus.

Soproni városi levéltár, 1770. évi Prothocollum conceptuum 14-;).

487.

1769. júUus 16. előtt. WienneT Spitzer Getzet pozsonyváral.1ai zsidó sziics
a m. kir. helytartótanácshoz [ordu! panaszával elmondván. hogy atyja,
WienneT Löbl halála után annak iparát ő vette át, azonban a céhbeli mes-
terek nemcsak azt akadályozzák meg, hogy nemeseknek és idegeneknek
dolgozhassék, hanem még a nyilvános vásároktóI is el akaTják tiltani.
Ezért védelmüket és azt kéri, hogy miként atyja, úgy ő is nz iparát űzneese.

Serenissime dux regie locumtenens!
Excelsum consilium locumtenentiaIe regium !
Domine, domini benignissime gratiosissimi!

Benignissime meminisse dignabitur regia serenitas vestra et excel-
sum consilium locumtenentiale regium gratiosi intimati sui sub 5-a Fe-
bruarii anno adhuc 1760. inclytam comitatus Posoniensem expediti, quo
mediante judaeus Levl Vienner dictus pelliot et parens meus eo ex Iunda-
mento, cum contubernales magistri pelliones in obversum articulorum 79.
1681., item 119. 1715. et alterius 119. 1723. liberum quarumlibet rerum
quaestum admittentium, mercium hirsutarum quaestum sibi soli vendi-
care, taliterque monopolium quasi aliquod intra se cum praejudicio pu-
blici erigere non valerent, velut anno 1751. per benignas resolutiones



regias jam regulatus in praehabito quaestus exercitio stabilitus est.
Judaeo huic Levl Vienner dicto, parenti meo jam demortuo, in omnibus
tam videlicet in opificii et quaestus beneficiis, quam et ferendis publicis
ac privatis oneribus successi, suecedere etiam deberem in praehabito per
genitorem meum, velut, uti praemissum est, anno 1751. per benignas reso-
Iutiones regias jam regulatum quaestus et opificii pellionum exercitio.
Attamen nil obstante praemissa gratiosa excelsi consilii ordinatione con-
tubernaIes magistri pelliones non tantum me ab omnibus dominorum
magnatum, nobili um et advenarum laboribus arcent, ver um etiam ab an-
nualibus publicis nundinis in obversum praecitatorum articulorum cum
praejudicio publici inhibent, imo eIaborationem et praeparationem hir-
sutarum pellium domi meae per Christianos fiendam cum maximo meo
damno mihi non admittunt, verum crudas pelles iisdem contubernalibus
magistris pro eIaboratione cum magnis meis sumptibus dare debeo, a qui-
bus non ejus quaIitatis, cujus ipsis tradidi, elaboratas pelles recipio, imo
non tantum quod ipsissimas non recipiam, sed multo deteriores.

Hinc serenitati vestrae regiae et excelso consilio locumtenentiali
regio de genu humillime supplico, benignissime dignabitur me medio in-
clyti comitatus Posoniensis in conformitate praecitati gratiosi intimati sui
in praehabito per patrem meum quaestus, opificiique pellionum exerci-
tio stabiliri, neve per contubernales magistros pelliones in pararidis domi-
norum magnatum, nobilium et advenarum Iaboribus impediar et ab an-
nuaIíbus publicis nundinis in abversum praecitatorum articulorum inhi-
bear, neve crudas pelles domi meae opera Christianorum majorem occa-
sionem merendi habiturorum elaborare et parare possim benignissime
ordinari facere. Pro qua benignitate et gratia emorior.

Regiae serenitatis vestrae et excelsi consilii locumtenentialis regii
indignus servus:

Gőtzel Spitzer Vienner judaeus et pellio subarcensis.

Kívül: Ad serenissimum ducem regium locumtenentem et excels um
consilium regium locumtenentiale Hungaricum, dominum, dominos be-
nignissimum, gratiosissimos humillima instantia introserti supplicantis.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-2l. folio 270-l.
Ivrétü papiros. melynek vízjegye az egyik oldalon: koronás címerpaizs, míg 3

másik oldalon arabeszkkel. előlapon e feljegyzéssel: praesentata ts-ta Julii 1769, die
17-a ejusdem relata.

488.

1169. július 17. Pozsony. A m. kir. helytartótanács meqporuncsolía Po-
zsony meqyének, hogy Wienner Spitzer Gotzel pozsonyvámljai zsidó szű-
csöt iparának űzésében e célból még atyjának 1760. febr. 5-én kiaclott ren-

delet előírása szerint megvécleni tartoznak.

Comitatui Posoniensi.
Judaeus Gőtzel Spitzer Vienner nominatus, professione sua pellio, in

fundo subarcensi Posoniensi residens, contextu isthic in pari bus acclusi
supplicis libelli queritur in eo, quod contuberniales magistri pelliones ip-
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sum non tantum ab omnibus dominorum magnatum, nobili um et advena-
rum laboribus arce ant, verum etiam ab annualibus publicis nundinis cum
gravi publici et supplicantis praejudicio inhibeant, imo elaborationem et
praeparationem hirsutarum pellium domi suae per Christianos operan-
dam cum maximo querulantis damno ipsi non admittant, ast ejusmodi
pellis crudus contubernialibus magistris pro elaboratione dare cogatur,
a quibus vilioris qualitatis pelles persoluta gravi elaborationis mercede
saepe recipere debet.

Recordabuntur interim praetitulatae dominationes vestrae, qualiter
controversia inter pelliones subarcenses et judaeum Lovl Vienner antehac
obversatae per benignas resolutiones regias terminata et regulata exti-
terit atque adeo praetitulatis dominationibus vestris sub 5-ta Februarii
anno 1760. fine manutentionis mentionati Vienner contra impetitores ejus
intimata habebatur.

Modernus vero supplicans fatis functo patri suo Lovl Vienner in opi-
Iicio et ferendis oneribus publicis successisset, adeoque aequaliter ac pater
suus considerari debeat.

Idcirco praetitulatis dominationibus vestris hisce intimandum esse
duxit consilium locumtenentiale regium, quatenus in conformitate regu-
lationum regiarum clementer interventarum etiam sub praecitata 5-ta
Februarii anno 1760. expeditarum nunefatum querulantem ac supplican-
tem per patrem suum quaestus, opificiique pellionari exercitio stabiliri
facere, neve per contuberniales magistros pelliones in parandis pro domi-
nis magnatibus, nobilibus et advenis laboribus impediatur, minus a nun-
dinis publicis sive annualibus et elaboratione crudarum pellium opera
Christianorum perficienda arceatur, disponere noverint eaedem dorni-
nationes vestrae. Datum Posonií, 17. Julii 1769.

Sido consiliarius apposuit die 17-a Juli.i 1769.

O. L. C.-29. Lad. A. fasc. 1-21. folio 272-3.
Fogalmazvány egy-két törléssei a szövegben.

489.

1769. július 20. Nagymarton. Gottlieb Jakab nagymartoni zsidó sörfőző
felettes hatóságához, herceg Eszterházyhoz fordul panaszával és védelmet
kér tőle Benedek György és Mihály soproni kereskedők ellen, akiknek
még Bécsben kiállított nyugtával kereskedőtanoncuk által két zacskóban,
az egyikben 200, a másikban 350 forintot lcüldött. A nyugtát aláírva visz-
szakapta, de később állítólagos hiány miatt, melyért má1' őt felelősségre
vonni nem lehet, a soproni városi bírói szék a kereskedők esküjére mégis

elítélte.

Species facti.

Dass meritum der zwischen mir Gottlieb Jacob von Mattersdorff und
herrn Georg und Michael Benedict burgerlichen kauffleuthen zu Oeden-
burg fürgewester strittigkeit anbelangend.
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Nachdem ich den 24-ten Februarii anni praeteriti 1768. zur zeit des
eben dasselbst gehaltenen jahrrnarckts zwey sakel geld, eines mit 200, das
andere aber mit 350 fl. an Georg und Michael Benedict kaufleuthe in
Oedenburg mittelst ihres zur erhebung dieses geldes zu mir mit meinen
eigenen in Wienn ausgestellten wechselbrief abgeschickten lehrjungs ge-
gen zuruckstellung des ausgestellten wechselbriefes ungezehlter über-
geben habe mit beygefügter erklarung, das sie das geld alsogleich zehlen
möchten, so glaubte gantz sicher, das sie kauffleuthe das geld auch also-
gleich zehlen wurden und weilen den nehmlichen jahrmarokt mir von
kein en abgang nichts gemeldet, mein wechselbrief aber bereits zuruck-
gestellet worden, hátte keine fernere forderung nicht vermuthet. Habe
jedoch nachgehends erfahren müssen, dass wegen einen vergeblichen ab-
gang an mir forderung gemacht werde und obwohlen ich sodann auf be-
drohung, dass mann mich mit der wacht abhohlen wurde, zum Oedenbur-
ger stadtrath erscheinen müste, so habe mich doch jederzeit auf mein be-
hörige instanz beruffen und dabey erwiedriget, dass ich nunmehro nach
zuruckgestelten wechselbrief von dem in die dritte, vierdte hand über-
machten geld des geauserten abgangs halber keine rechenschafft zu geben
verbunden seye, sofern dieselben aber an mir eine weithere forderung zu
haben vermeinen, so kanten sie mich derowegen bey meiner gehörigen
instanz belangen. Dessen ungeachtet wurde denen kaufleuthen das jura-
ment aufgetragen, welches da ich meinen gegnern abzuschwöhren nieh-
mahlens überlassen habe, so bin hingegen ürbietig bey meiner rechtmás-
sigen instanz das jurarnent in contrarium abzulegen, dass ich das nehm-
liche sackl mit 350 fl. von herrn Moser Wiennerischen lebzehlter a1so per
350 fl. empfangen, wie ichs denen kauffleuthen Benedict übergeben habe.
Datum Mattersdorff, den 20-ten July 1769.

Gottlieb Jacob (b)reyer.

Soproni városi levéltár, Lad. XXIII et x. fasc. 3. nr. 746.
Egykorú egyszerű másolat.

490.

1769. augusztus 8. Wollmann nagybajomi zsidó 10 hordó mézet rakatott le
Weissmandl Krietoi soproni polgárnál, amelyet még 750 forint adósság
terhel, miért úgy erre, mint a többi mézre bírói tilalmat mondtak ki. Ez-
zel szemben Hirschl Borueli bécsi zsidó és társai hogy mézet szallithassa-
nak el, ez úgy vált lehetségessé, hogy Weissmandl szavatosságot vállalt a

750 forintért, melynek fejében Wollma.nn zsidó mézét zálogba kapja.

Den 8-ten Augusti 1769. nachdeme der jud Wollmann von Nagy
Bayon vermög waagzettl den 13-ten July dieses jahr 10 tonnen honig in
spor co mit 48 centen 65 lb. hier abwagen lassen und solches nebst andern,
honig sich bey meister Christoph Weissmandl befindet, darauf aber dem
angeben nach eine schuld per 750 fl. anno ch hafftet, dessentwegen auch
durch tit. herrn ordinarium judicem in verflossenen markt der verboth
dahin geschehen, dass vor bezahlung obstehender summa wider obige 10
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tonnen noch auch ein anderes honig von hiel' abgeführet werden solle,
nunmehro abel' Hirschl Barach von Wien im nahmen auch seiner übrigen
compagnionen einiges honig abf'ühren wollen, dahingegen die herrn Be-
nedik, als commissionati des oberwahnten judens Wollman der beschehe-
nen gerichtlichen inhibition inhaeriret und auf das honig, welches vorbe-
meldter Hirschl Baruch gestrigen tages fortführen wollen, abermahl den
verboth renoviret, so ist an heut diese angelegenheit dahin entschieden
worden, dass weilen vorerwahriter meister Christoph Weissmándl var
den ertrag deren obspecificirten 10 tonnen honig caviret, dass wann diese
sache zwischen den kaufer und verkaufern in zeit von 4 wochen nicht
abgethan und beygelegt wurde, er Weissmándl sonder einiger weitlauí-
tigkeit den bemeldten betrag cum eo, quod interest, zu gerichtshanden zu
erlegen schuldig seye, wogegen ihme Weissmandl das recht auf das ein-
gelegt und bey ihm depositirte honig. als ein unterpfand gerichtlich zuge-
standen werden. Auf welch geleiste Weissmandlische cauti on, dann auch
das gefasste honig abzuf űhren gestattet worden.

Soproni városi levéltár. 1768-1770. évi Gerichts diarium 90-1.

491.

1769. augusztus 25. Pozsony. A m. kir. helutartótosuics közli Sopron me-
gye közönségével, hogy Löbel Dávid zsidó két társával szerződést kötött
a hadsereg számára 400 db. ló Leszáilitására, miért szabad jövésilket-me-

nésiiket és működésüket amegye terilletén. biztosítsák.

1308. Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magníficí, perillu-
stres item et generosi domini nobis observandissimi!

Quandoquidem vi contractus erga praeviam ben ignam approba-
tionem caesareo-regiam noviter initi certus judaeus David Löbel dictus
cum sociis suis Jacobo Liberrnanovich et Mandel Rabinovich equos supp-
letorios nro 400 pro equitatu caesareo-regio procurandos et in Transylva-
nia legionibus destinatis cum fine mensis hujus Augusti tradendos sus-
ceperit, una autem intel' alias conditiones sacratissima sua caesareo-regia
majestas clementer concessisset, ut durante hocce negotio supraratus ju-
daeus, ejusque necessarii assis ten tes quoad illorum person as tam per
Transylvaniam, quam et regnum isthoc Hungariae absque ullo írnpedi-
mento penes passuales litteras a caesareo-regio aulae bellico consilio ex-
tradatas libere ire, transire et redire possint, quemadmodum etiam prae-
dictus judaeus una cum sociis suis praemissis passualibus munitus Tran-
sylvaniam ingressus jam esset.

Hinc regium hoc locumtenentiale consilium praetitulatis dominatio-
nibus vestris hisce de benigno jussu regio intimat, quatenus eaedem in
gremio sui necessarias dispositiones instituere noverint, ut repetitim
nuncupato judaeo, ejusdemque sociis cum praedenotatis passualibus se-
met legitimaturis per Hungariarn liber reditus et transitus concedatur.
Datum ex consilio regio locumtenentiali Hungarico Posonii, die vigesima
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quinta mensis Augusti anno domini millesimo septingentesimo sexage-
simo nono celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia para-
tissimi:

comes Nicolaus Palffy manu propria.
Josephus Aszalay manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendíssimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generosis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium ac juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baron um, magnatum et nobili um comitatus Sopronien-
sis, dominis nobis observandissimis Sopronium ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1769. évi közgyűlési iratok október havi részleges kőz-
gyűlés csomójában.

Nyomdai úton sokszorosítva ívrétű papiroson, zárlatán vörös viaszba nyomott
kir. titkos pecsét töredékéveI, ahol ez a feljegyzés található: ex consilio regio locum-
tenentiali Hungarico, míg kívül il jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi meg-
jegyzés van.

Sopron megye közgyűlése ezzel a rendelettel 1769. okt. 30··áll Sopronban meg-
tartott részleges közgyűlésében foglalkozott és azt: bemásoltatván a közgyűlési jegyző-
könyvébe ilyen határozatot hozott:

... quod per currentales publicabitur (1768-1769. évi !cözgyűlési
.jegyzőkönyv 1671-3.)

Ezt a rendeletet megkapta a soproni tanács is, amely azt szept. 13-án
megtartott tanácsülésében vette tudomásul, ahol ezt a határozatot hozta:

Cui etiam pro casu, ubi eundem dictum judaeum Löbl hac transiré
contigerit, passualesque produxerit. satisriet (1769. évi Proth. Sen. Lat.
86-7.).

4~}2.

1769. augusztus 28. Mózes Lzsák: és Nott Mózes szentgróti zsidók Zeitner
Józsefet vallják be ügyvédjüknek.

Den 28-ten Augusti 1769. constituiren Isaac Moyses und Nottl Moy-
ses, beyde juden von Szentgrod aus dem Szaladienser comitat, in specie
herrn Joseph Zeltner pro procuraterc. in genere abel' alle juramento regni
adstrictos procuratores.

Soproni városi levéltár, 1768-1770. évi Gerichts diarium 95.

493.

1769. szeptember 7. Bajom Mayr nagybajami zsidó Gabriel Lajost nevezi
meg ügyvédjéül.

Den 7-ten Septembris 1769. constituiret jud Mayr Bojon von Nagy
Bajom aus dem Somogger comitat herrn Ludwig Gabriel pro procuratore
in specie, uti et reliquos juramento regni adstrictos procuratores in genere.

Soproni városi levéltár, 1768-1770. évi Geríchts diarium 9B.
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494.

1769. szeptember 18. előtt. Ábrahám Dávid hunfalvi zsidó a m. kir. hely-
tartótanácsnak elpanaszolja azt az embertelen, zsarnoki bánásmódot,
amelyet főldesura, Berzeviczy István részéről kénytelen volt idáig elszen-
vedni, aki erőszakkal társuü vele és egy másik zsidóval és ezenközben 232
forinttal maradt adósa. Ettől függetlenül kölcsönbe adott pénz és megvá-
sárolt áru fejében 434 forinttal, lánya pedig 228 forinttal adósak. Ezt kö-
vetőleg együttesen borkereskedésbe kezdtek, mely azonban 70 arany vesz-
teséggel járt. Ennek fedezésére a főldesura megengedte neki, hogy saját
költségen pálinkafőzőházat, pajtát és istállót építsen, melyért 13 éven át
haszon bért nem kell fizetnie, azután pedig évi 10 forint árendában egyez-
tek meg. A pálinkaJőzőház felépítése és berendezése 3 üsttel 600 forintjá-
ba keriilt, amelyet Berzeviczy István lánya az elmúlt június hónapban 4
cigány segítségével erőszakkal elvett tőle. Mindezekre ráadásul a földesúr
elvette 2 lovát, 3 tehenét, szekerét, ekéjét és minden házi ingóságát, hogy
csak az maradt meg neki, amit testén visel és ha nem menekid el. még
börtönbe is vetette volna. Igy ő 4 kiskorú gyermekével teljesen tönkre-
ment. Az a kérése, hogyam. kir, helytartótanács vegye pártfogásába és
parancsolja meg, hogy a földesúr minden adósságát fizesse meg, az elvett
ingóságát adja vissza, az okozott kárát térítse meg és a jövőben hagyja

békén és hogy ne kelljen bosszújától tartania.

Ihro königliche hochheit!
AlIerdurchleuchtigister königlicher prince, herzog zu Sachsen, Te-

schen und königlicher stadthalter im kenigreich Hungarn etc. wie auch
hochlöbliches kayserlich königliches consilium locumtenentiale regium
etc.!

Allergnadigst, auch gnadigst und höchst gebiethendeste herren her-
ren!

Mich zwinget die allerbitterste noth und trübsal mit bluthigen thra-
nen das tyrannische, wider Gott und das gewissen lauffende unchristliche
verfahren, so ein gewisser edelmann in Hungarn zu Hunnsdorff in dem
Zipser comitat wohnhafft, bey welchen ich, als insass, bereits schon 14
jahr von anno 1755. mit weib und kind wohne, dessen nahmen Bresovicze
Stephan, an mir armen juden und contribuenten verüebet, allerunter-
thanigst, aller wehemüthigist vorzutragen. Ich ware allzeit ein hand els-
jud und hatte meine nahrung durch wahrenhandel ehrlich gesuchet und
jederzeit meine gaaben und schuldige tolleranz bezahlet und behörig ab-
gefihret. Nachdem abel' bemelter herr Breczovicze anno 1755. mit einem
sicheren juden, Moyses Bilnizer, wider all mein verhoffen sich in eine
handlungs compagnie eingelassen, hat selbiger mich anstat sein er person
das werke zu fihren aufgenommen und beede compagnions sich mir obli-
giret all wochentlich mir 4 Il., das ist der jud die helffte mit 2 fl., der edl-
mann hingegen die anderte helffte auch 2 fl. zu geben und zu bezahlen.
Der edelmann űber die mir wochentliche 2 fl. anbey dass freye quartier
und wohnung in sein em hausse zu geben stipuliret und sich anheischig
gernacht. Dises handlungs werkh wurde 2 jahr und 3 monath gefihret und
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ich wurde aueh von dem juden nach sein en versprechen allwoehentlieh.
richtig bezahlet, von dem edimann hingegen habe ich bis gegenwartige
stunde keinen kreitzer von dem stipulirten woehenlohn deren 2 fl. wed er
gesehen noch empfangen, sondern auch meine wohnung bezahlen müssen,
also das er mir VOl' die 2 jahr und 3 monath 232 fl. zu bezahlen schuldig
verbliben.

Nach verfliessung erst bernelter 2 jahren 3 monathen ist mehr-
gedachter edimann mir sowohl an baaren ihme gelihenen geld, als auch
von mir heraus genommenen waahren schuldig word en und verbliben
434 fl. 47 kr., dan aueh seine toch(t)erfrau Berszovicze Martonin eben-
fahls fil' heraus genommene waahren a parte 228 fl. 45 kr., wie aus beyli-
genden conto und specification sub litera A. et B. gnadigst zu entnommen
ist. Endlichen hat dis er edlmann mein grundherr, einen weinhandel er-
griffen, mir derowegen mir (!) aufgetragen, ich solle auf seinen nahmen
geld aufbringen, könte aber keines bekornmen, doch leztlichen einen
freund gefunden, welcher auf seinen nahmen endlichen 30 vass wein, je-
des á 9 duggat bona fide auf credit hergegeben. Diweilen aber die 30 vass
an capitali nur 270 duggat betrageten, der creditor abel' gerne eine schuld-
obligation in numere rotundo haben möchte, hat selbiger noch darzu die
güte gehabt und zu den wein, so nur 270 duggat ausmachete, annoch an
baaren geld 30 duggat, damit es ein numerus rotundus mit 300 duggat in
capitali werd en können, auf einen termin von 3 jahren hergegeben. Bey
diser beschaffenheit nun hat der edelmann mit mir folgender gestalten
contrahiret, dieweillen ich des verschleisses wegen mich bemühen müsse,
so solle der daraus entstehende gewinn unter uns in gleiche theile gethel-
let werd en und jedweder die hel ff te dauon zu genüssen haben. Es hat sich
abel' ergeben, das anstatt des verhofften gewinns sich ein verlust und
schaden per 70 duggat geaüsseret. Ich habe auch indessen dem creditori a
conto des capitalis ex proprio 100 duggat bezahlet, das also der edimann
dermahlen nicht mehr als noch 200 duggat zu bezahlen schuldig ist, wel-
che der edimann anjezo von mir begehret und will von der schuld, so er
mir verrnög beylage lit. A. et B. nichts wissen. Da nun abel' diesem wein-
handel sich ein verlust per 70 duggat geaüsseret, hatte der edimann die
ersezung bey mir arisuehet und dessentwegen in vicem mir angetragen
und versprochen, das er mir erlaube auf seinem grund, jedoch propriis
meis expensis, ein brandweinhauss, stadl und stallung vor das viech bau-
en, auch einen brunn graben zu können, wouon ich 13 jahr lang, damit ich
einen regress haben möge, keinen zinsszu zahlen schuldig sein solle, wel ..•
ches pactum auch 13 jahr stehen solle. Nach expirirung soleher zeit hin-
gegen solle ich gehalten sein álljahrlich 10 fl. zinss zu zahlen und solle sol-
eher zinss sieh bis auf kindes kinder extendiren. Mit welchen contra ct ich
zu friden wa re und VOl' 2jahren auf solch sein worth und versprechen ange-
fangen einen stadel und stallung zu bauen. VOI' einem jahr dan, das brand-
weínhauss mit 2 brennkössln von grund aufgebauet und mit aller noth-
wendigkelt eingerichtet, die stallung erweithert und noch darzu einen
brunnen graben lassen. Da nun also die bemelte frau tochter Berszovícze
Martomn ersehen, das mein erbautes brandweinhauss so gut eingerichtet
seye, ist ihr der lust angekommen, selbsten brandwein zu brennen und
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mlch zu hemmen und zu krankhen, dahero den 4. Juny anni currentis in
so1ch mein brandweinhauss gekommen, sich ohne einige praemonition
gewaldthatig und eigenmacht eingedrungen und mir solches weggenom-
men. Dieweillen ich aber in meiner wohnung auch noch einen anderen
brennkössel hatte, ist selbige den 16-n Juny neüerdings mit 4 zigeinern
gekommen und mir au ch solchen 3-ten brennkössel in meiner wohnung
ebenfahls durch ermelte zigeiner gewaldthatíg aus der mauer herausbre-
chen und reissen lassen, sohin den 3-ten brennkössel abgenommen und
noch darzu mein weib mit schlagen tractiret, da mich doch das brandwein-
hauss samt kupfergeschier nebest der frucht über 600 fl. gekostet und hat
mich so grossen schaden híndangestossen.

Dises alles ware nicht genug, sondern es hat der edlmann selbsten
herr Breszovicze Stephan, der mir nicht einen kr. schuld verzeigen kan, er
aber mir schuldig ist, mich mit gleichen gewald überfallen, mir meine ei-
genthümliche 2 pferdte auf dem felde wegnemmen lassen, auch sogar
nachtlicher zeit noch darzu 3 stukh khüe aus den stall, einen wagen nebst
geschürr, einen plueg und die frucht auf dem felde hinweg genom men
und forthbringen lassen. Ja endlichen meine ganze habschafft und wirt-
schafft mitsamt zünn, kupfer, mössing, eisenen und holzenen geschirren,
ja sogar die russige wasche samt aller kleidung gewaldthatig mir wegge-
nommen, also das ich nich ts, als ein altes hemeth und das alte kleid auf
dem leibe dauon gebracht und nota bene si ich mich nicht retiriret und
entflohen were, hette er mich auch noch darzu in den arrest werffen las-
sen, wie er es schon vorhin einem anderen juden gemacht, deme er auf
dem freyen feld vorgepasset, mit schlagen tractiret und alI seine haab-
schafft und sachen weggenommen und ihn in den arrest werffen lassen,
wessentwegen er auch schon einmahl bey dem allhiesigen hochlöblichen
consilio locumtenentiali regio, auch bey dem löblichen comitat zu 3-mah-
len wegen seiner tyranney verklaget und wegen soleher ungebührlíchen
vermessenheit zu 2-mahlen bestraffet word en ist. Ich habe mich auch zu
den herrn vicegespan dessentwegen gemeldet, welcher mir einen brief an
herrn judex nobilium behandiget die sache in güte zu vergleichen, aber
vergeblich. Dahiro von dorthen wegen seines dem Iöblichen comitat be-
zeigenden ungehorsam anhero ad excelsum consilium locumtenentiale
regium relegiret worden.

Wann nun solches widerrechtliches, mehr als barbarisches factum
nicht allein strafflich, mir denmach höchst praejudicirlich und schadlich,
als da ich primo den ganzen sommer hindurch keinen brandwein brennen
dörffen noch kőnn en und wohl wenigstens 80 emer hette brennen kön-
nen, bey [eden emer 1 fl. 30 kr. nuzen gehabt hette, sohin um 80 thaler zu
schaden kommen. Secundo ganzer 2 jahr lang meine waahren-handlung
verlassen und auf das brandweinhauss und brennen die zeit und mühe
samst gehabten unkösten mich beflissen und bemühet, bey welcher hand-
lung ich in soleher zeit gar leicht 600 fl. gewünnen können. Tertio mir
nicht allein solche grosse schande angethan, wordurch ich um meinen
guthen nahmen und credit gebracht, mithin der gestalten ruiniret, das
ich mit 4 ohnmündigen kinder zum bettler geworden, das ich mir in solch
meíner aussersten armuth, noth und elend keine andere hilffe und zu-
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flucht nach Gott, als bcy eüer königlichen hochheit und hochlöblichen
consilio locumtenentiali regio zu suchen und zu finden weis, dan die ar-
muth ist dermahlen, weilen all meiner habschafft spoliret worden, das ich
VOI' Hunnsdorff aus bis anhero nacher Prespurg auf der strassen das brod
zur nahrung mit bettIen samlen und suchen müssen um wider einen sol-
chen barbarischen menschen und tyran gnadígsten schutz, beystand und
gerechtigkeit zu finden und einen allergnádigsten befehl zu impetriren
und zu beiwürkhen, damit ermelter edlmann bey meiner zurukhkunfft
nacher Hunssdorff sich nicht an mir vergreiffen und etwan nach seiner
tyraney mit arrest, welches ich arrner besorge, zu todt mortificiren
möchte, sondern vilmehr ihme auferleget werd en möchte, damit sich
selbiger coram inclyto comitatu in güte zu verrechnen und mir wegen mir
die so widerrechtlich hinweggenomene habschafft restituirén und wegen
den brandweinhauss des ausgelegten geldes alle satisfaction leisten solle.
Dahero

Gelanget an eüer königlichen hochheit und hochlöblichen consilium
locumtenentiale regium mein um die barmherzigkeit Gottes willen aller-
fussfalligistes bitten, mir in consideration solch fast unmenschlichen ver-
fahrens und beschadígung sich meiner in allerhochsten gnaden zu erbar-
men und ob ich gleich ein arrner jud, doch abel' ein getreüer contribuerit
bin, aus allerhöchstgerechten einsieht und erkhantnus nicht zu lassen.
das ein soleher edelm ann mir arrnen mein mit grosser mühe, sorgfalt und
fleis durch so vile jahr ehrlich erworbenes gut, recht zu sagen rauberi-
seher wei se, nach sein en willen eigenmiichtig und gewaldthatig hínweg-
nemmen und sich mit meinen bitteren schweis und bluth sattígen, berei-
chern und mich in die aüsserste armuth, noth und e1end und mit weib und
4 ohnmündigen kindern durch bettlen me in tagliches brod und nahrung
ohnverdienter weise zu suchen bemüssiget sein und verschmakhten sol-
le. Dahero das erforderliche, aus allerhöchst angebohrner milde, c1emenz
und allergerechtesten erkhantnus das erforderliche wegen des an mir
verüebten violeriti facti an seine behorde ergehen zu lassen, mittels wel-
chen obbemelter edimann Bresovicze Stephan zu Hunssdorff in den löb-
lichen Zipser comitat wohnhafft mich nicht alle in in integrum restitui-
ren, wegen meiner an ihm zu suchen habenden schuld antorderung con-
tentiren, sondern mich auch bey meiner zurukhkunfft, damit ich aldor-
then frey und sicher wandlen könne, mit nichten nach seiner verrnesse-
nen gewohnheit nach krankhen solle und möge. VOI' welche höchste gnade
und assistenz Gott der allmiichtige der gnadenreicheste belohner sein
wird, mich zu gnadigstcr willehur und resolution empfehlend ersterbe.

Eüer königlichen hochheit etc. auch exzellenz und gnaden etc. aller-
unterthanígst allerdemüthigster:

David Abraham armer jud und contribuent zu Hunnsdorff
im löblichen Zipser comitat wohnhafft.

Kívül: An ihro königlichen hochheit, den durchleüchtigisten könig-
lichen printzen Albertum, herzogen zu Sachssen, Teschen und königli-
chen stadthaltern des könígreichs Hungarn etc., wie auch hochlöbliches
Hungarisches consilium locumtenentíale regium etc. gnadigist, gnadig
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und hochgebiethendeste herren herren etc. allerunterthanigst.vallerfuss-
falligstes bitten und anflehen David Abraham judens und contribuentes
von Hunnsselorff aus elem löblichen Zipser comitat pro, ut intu.s gnadigist
zu entnemmen.

O. L. C.-29. Lad. B. fasc. 1-6. folio 24-28.
Az A. és B. melléklcttcl együtt 5 ívoldalas kérvény elölapon ezzel a feljegyzéssel:

praesentata 18-a Septembris 1769.
Az A. melléklet tartalma ez:

Specification, was ich dem herrn Berszovicze Stephan, als meinem
grundherrn in Hundsdorff in dem Zipser comitat sowohl an baaren geld
gelihen und vorgestrekhet. als auch an zerschidenen waahren credi tiret
und abgegeben habe, als an bahren geld gelihen:

Den 1-tenMay 1767. an baahren geld gelihen 108 fl.
Den 10-n Novembris 1767. auf seinen befehl seiner frauen mutter

gelihen 90 fl. Nota bene! da mir aber auf solche 90 fl. expost 70 fl. a conto
bezahlt worden, so verbleiben hierorths nur anzusezen 20 fl.

Eodem anno den 15-ten Marty gelihen 21 fl.
Den 20-n Augusti 1768. habe ich von ihme einen akher auf 2 jahr

in arendam genommen, nachdemo aber, welches ich nicht gewust, sol-
cher akher nicht sein eigen ware, so hat der rechtmassíge eigenthumer
mir solchen mitsamt der Iruelit widerumen weggenommen und ich habe
in 2 jahren schaden geliten und damnificiret mit 150 fl.

Obbemelt mein grundherr hat mir erlaubet einen stall zu bauen, der
mich 12 fl. gekostet, da selbiger abel' mir solchen widerum abgenommen,
mithin mir zu érsezen hat 12 fl.

An creditiren waahren gcgcben:
12 ellen Ca1amank á 51 kr ... 10 fl. 12 kr.
10 ellen caton á 42 kr. ... 8 fl.
5 ellen ganz rasch á 45 kr. . .. 3 fl. 45 kr.
3 lb. zukher á 45 kr. 2 fl. 15 kr.
11b. caffe á 45 kr 45 kr.
llb. pfeffer á 1 fl. 12 kr. '" 1 fJ. 12 kr.
5 ellen ga1ges oder feinen flanell á 24 groschen ... 6 fl.
18 loth fischbein á 7 kr .... 56 kr.
3 lb. zukher und 3 lb. caffe zusarnmen ." 4 fl. 48 kr.
9 elen lialb-rasch á 21 kr. ... 3 fl. 9 kr.
61b. zukher unel5lb. caffe zusammcn ... g (1. 15 kr.
5 elen schwarzen zcug á fl. 30 lu.... 7 Il. 30 kr.
!) elen detto á 18 groschen ... '1 fl. 30 kr.
1 Ih elen seiden traget á 2 IL ... 3 fl.
5 lb. zukher und 3 lb. caffc zusammen ... 6 fl.
12 elen blauen zeug á 24 groschen ... 11 fl. 24 kr.
5 elen caton á 16 groschen .,. 4 fl.
5 elen schwarzen zeug á 24 groschen ... 6 fl.
1610th fischbein á 7 lu.... 2 fl. 6 kr.
An anderen kleinigkoiten genomrnen, betraget ... 27 fl.

Summa: 434 fl. 47 kr.
David Abraham jud von Hunssdorff in Zipser comitat.
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A B. melléklet tartalma viszont ez:

Selle die frau Berszevicze Martonin haben um empfa(n)g:
Abgab an wahren als nemlich :
2 weben schleyer oder batist leinwanth á 12 duggaten, macht 99 fl.
25 ellen Schlesinger leinwanth á 9 gros chen 11 fl. 15 kr.
16 ellen caton á 12 groschen 9 fl. 36 kr.
22 ellen feinen detto á 17 groschen 18 fl. 42 kr.
1 stukh parehet á 9 fl.
1 furtuch caton á 2 fl. 33 kr.
9 ellen maar-bandt á 4 groschen 1 fl. 48 kr.
1 stukh N. Z. bandt á 1 fl. 30 kr.

Summa: 153 fl. 24 kr.
Hierauf empfangen á conto:
An paaren geld 13 duggaten 53 fl. 37 ll"}. kr.
1 stukh inlandische leinwanth 4 fl. 7 1/2 kr.
Mehr in paaren geld II fl. 41 kr

Summa: 69 fl. 26 kr.
Bleibt schuldig: 83 fl. 58 kr.

Mehrmahlen abgeben:
5 stukh schmahle bandl á 1 fl. 30 kr. = 7 fl. 30 kr.
6 ellen leonis chen spitzer á 15 kr. = 1 fl. 330 kr.
12 ellen schmahle detto á 12 kr. = 2 fl. 24 kr.
13 ellen grünen zeüg zu verhangen á 42 kr. = 9 fl. 6 kr.

Summa: 20 fl. 30 kr.
Hierauf á conto empfangen:
Baahres geld 1 fl. 35 kr.
Detto 2 fl. 30 kr.

Summa: 4 fl. 5 kr.
Bleibt schuldig: 16 fl. 25 kr.

Widerumen abgegen:
1 gold-wa ag per 1 fl.
18 ellen feine leinwanth á 18 groschen = 16 fl. 12 kr.
15 ellen feinen caton á 17 groschen = 12 fl. 45 kr.
12 ellen gestreifften seiden zeig á 3 fl. 45 kr. = 43 fl. 12 kr.

Summa: 73 fl. 9 kr.
Hierauf abermahl á conto ernfangen:
An paaren geld 11 fl. 49 kr.
12 ellen hauss-leinwanth á 12 kr. = 2 fl. 24 kr.
Dette bahr geld 2 fl. 30 kr.

Summa: 16 fl. 43 kr.
Bleibet schuldig: 56 fl. 26 kr.

Item abgegeben:
1 schock breithe leinwanth á 9 duggat = 37 fl. 21 kr.
Hierauf á conto empfangen: 6 fl. 30 kr.

Verbleibt schuldig: 30 fl. 51 kr.
Ingleichen abgegeben:
Ein pfundt gewicht und schalen 2 fl.
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4 ellen schleyer leinwanth á 18 groschen = 12 fl. 36 kr.
9 ellen breithen muschelin á 2 fl. = 18 fl.
12 ellen parhet á 30 kr. = 6 fl.
12 ellen bander á 71j2 kr. = 1 fl. 30 kr.
15 ellen bandl á 7 ilz kr. = 2 fl. 15 kr.
3 stukh schmale bandl á 4 1/2 kr. = 4 fl. 30 kr.
84 ellen detto bandl zum einziehen á 5 kr. = 7 fl.

Summa: 53 fl. 51 kr.
Auf dise abgab á conto empfangen:
An baah ren geld 9 fl. 10 kr.
Dan detto 3 fl. 36 kr.

(Summa): 12 fl 46 kr.
Verbleibt schuldig: 41 fl. 5 kr.

Suma sumarum : abgeben an wahren 338 fl. 15 kr.
Daran a conto empfangen: 109 fl. 30. kr.
Bleibet rest an der schuld: 228 fl. 45 den.

Die abgab betragt: 338 fl. 15 kr.
Der empfang a conto: 109 fl. 30 kr.
Wan nun der empfang a conto von obiger abgaab abgezohen wird,

so erhellet, das mir obige frau Berszovicze annoch einen rest shuldig ver-
bleibe zu bezahlen per 228 fl. 45 kr.

Hunsdorff, den 16. Augusti 1769.
David Abraham jud von Hunssdorff in dem Zipser comitat.

495.

1769. szeptember 18. A m. kir. helytartótanács megparancsolja Szepes
megyének, hogy Abrahám Dávid hunfalvi zsidónak földesura, Berzeviczy
István elleni panaszát vizsgálja ki és neki, megbizonyosodván e panaszok

jogosságáról, igazságot szolgáltasson.

Comitatui Scepusiensi.
David Abraham judaeus in Hunnsdorff comitatui huie ingremlato

loco degens quam sensibiliter conqueratur, dominus illius terrestris Ste-
phanus Bresovicze ante complures annos in societatem quaestus cum al-
tero quodam judaeo se immittendo tractandi quaestus negotium queru-
lanti concrediderit, stipulatam hebdomodalem mercedem vero huie in
praesens non persolverit, dein vero diversas merces accipiendo tum ipse,
cum et filia praefati Stephani Bresovicze restantiarii manserint, simili
modo etiam in alio subseque coempto vini quaestu damnificatus sit,
postremo vero ei locum pro aedificanda domo crematoria eoncedendo
postquam querulans judaeus suis sumptibus domum erexisset et re qui-
sitis ahenis instruxisset, repetitus dominus illius terrestris ac respective
filia ipsius mobilía, ahena crernatoria, pecora et fruges violenter aderne-
rint, sicque recurrentem judaeum omnibus rebus suis, vivendi que mediis
via facti privaverint, ex isthic cepialiter advoluta instantia uberius per-
cepturae sunt praetitulatae dominationes vestrae.

Penes cujus instantiae communicationem iisdem hisce intimát con-
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silium hocce locumtenentiale regium, quatenus investigatis genuine que-
rulantis judaei praetensionibus pro ratione comperiendae injuriarum
realitatis eidem judaeo jus et justiciam admimistrare ac pro re nata sa-
tisfactionem impendi effective curare noverint. Datum 18. Septembris
1769.

Anno praescripta die 19. Septembris appositus per secretarium Klo-
busiczky manu propria.

Die 20. ejusdem reviditur per consi liariurn Andrássy manu propria.
O. L. C.-29. Lad. B. fase. 1-6. folio 29-30.
Fogalmazvány egy törléssel a szövegben.

4UG
1769. szeptember 25. Boschan Linoei vágú,jhelyi zsidó Marton Bertalant

vallja ügyvédjéül.

Eodem (den 23-ten Septembris 1769.) constituiret Lővel Boschan, ein
jud VOl' Ungarisch Neustádl an der Waag, herrn Bartholomaeum Marton
pro procuratore in specie, in genere abel' omn es juramento regni ad-
strictos procuratores.

Soproni városi levéltár, 1768-1770. évi Gerichts dianum 104.

497.

1769. szeprember 26. Jánosfa. Fülöp Jakab nagygeresdi zsidó pere György
Lászlo nagygeresdi lakos ellen, akinek a mostonaiia egy .forint 60 dénár-

ral adós dohány, bor, sör és pálinka árával.

Anno 1769. die 26-ta mensis Septembris in possessione Jánosta in-
clyto comitatui Soproniensi adjacente coram me infrascripto jurato as-
sessore praedicti comitatus levata est causa Jacobi Fülöp judaei Nagv
Geresdiensis, ut A. contra et adversus nobilem Ladislaum György in pos-
sessione Nagy Geresd antelato comitatui Soproniensi adjaceute degcn-
tem, velut I.

Az A. fél szemelle szerint compareálván hol egy, hol masfeli aprolikos
joszágat, ugymint dohant, bort, sört és palinkát hordván mostoha fiaval
edjütt az 1. azon nevezett aprolékos partékaknak arra dugát ad Il, 1 den.
60, amelyet mivel az 1. szépségessen meghfizetni mind ez ideigh nem ki-
vánta és mastanságh is nem akárja, azért keri azon praespecificáltt válo-
sághos praetensiojának, cum praevia nihilominus ejusdem partis 1. solita
juris proclamatione, okozott és ne talántando megh ezután is okozandó
költségei vel edjütt törvényessen leendő ajustatiojat és generaher res er-
vál.

Az 1. fél is személle szerint compáreál és minden költségek eránt pro-
testaiván magát adósnak nem isméri, hanem ha az 1. mostoha fiának
adta, attul kérje. Sokszor meghmotta, hogy eö reá ne adjon.

Az A. erre azt mondja, valamint a mostoha fia egy kenyéren volt,
ugya praespecificáltt joszágokat sem adta az mostoha fia emberségére.
hanem az 1. félnek, de masképpen nem csak evel, amit most az A. fel az

536



1. féltül kér, hanem többel és ugyan procedens eskütt uram által citaltatta
is törvényessen, de az 1. feleségével edjütt nem várván a terminust, megh-
egyezett és a többirül contentálta az 1., hanem 32 garasokkal adós mara-
dott, akkoron semmi emlékezetett nem tiven mostoha fia felöl.

Az 1. továbbá is protestalv akoltségek eránt, mivel nem ados.

Deliberatum est.

(Az ítélet hiányzik, ehelyett sok törléssei és javítással megírt idézés
fogalmazvány a következik.)

Sopron megyei levéltár. Acta iuridica, Hebraeorum CÍmszónál Terni 4-ti nr. :".
jelzés alatt.

49B.

1769. október 23. A m. kir, neunartotaruics [elezoiitia a soproni tanácsot.
jelentse, hogy az elmúlt. orszáqos vásár alkalmával Decente Domonkos
görög kereskedő kérésére Salamon Joachim oroszvári zsidó árusbódéját

miért. záratta be, amilcor annak atyja adósságához semmi köze nincs.

Die 10-a mcnsis Novembris 1769.
Praesentata sunt excelsi consilii locumtenentialis reg ii Hungarici

aulici quintuplicis ordinis diversarum materiarum intimata, etquidem:

Quartum sub nro 4109. de data 23-ae ejusdem praeteriti mensis erga
instantiam Joachimi Salomon judaei Oroszvar ierisis comitatu Mosoniensi
degentis in eo querulantis, quod ut ut in patris sui substantia in vivis
agentie hactenus non successerit aut cautionem pro debitis patris sui apud
certum Dominicum Decente Graecensem mercatorem contractis Iecisset,
idem tamen his non obstantibus in praeteritis publicis nundinis hujati-
bus fornicern suum ex commissione judiciaria idem crediter praecludi
Ieeerit. Penes cujus communicationem committitur. quatertus super eo,
quid in re subsit genuina iriformatio reddatur. Quo in passu ordinárius
dominus judex facti speciern suppcditabit. quo eidem conformiter inf'or-
matio submitti vale at.

Soproni városi levéltár. 1769. évi Prothocollum Scnatorium Latinum l!JO-.1.

499.

1769. október 31. Sopron megye 12 gyalofJos és 5 lovas tcatonáia részére
a csepregi zsidó szállított 7;,öpcnyt, amely 120 forintba került.

Specif icatio

factarum vestium pro 12 nro militibus ct 5 nro obequi tatoribus

Juda co Cscpreghiensi pro clamidibus 120 fl.

Soproni. die 31-a Octobris 1769.
Sopron megyei levéltár, 1770. évi közgvúlósi iratok február havi csomójában.
Eredeti kimutatás ívrétü papiroson.
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500.

1769. november 13. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács Przepiczky báró
kimblásában részes magyarországi zsidó gonosztevők ellen személyleírá-
sos köröző parancsot ad ki és azt Sopron megyc közönségének megküldi.

4316. Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magnifici, peril-
lustres itern et generosi domini nobis observandissimi!

Posteaquam regium tribunal in marchicnatu Moraviae sua via suae
majestati sacratissimae demisse repraesentasset, qualiter certus ex capite
complicitatis criminum latronei praedocinii in barone Przepiczky per-
petratcrum Brunae incarceratus neophytus Jacobus Gottfried, antehac
judaeus Mayer dictus, in benevolo examine delicti hujusce sui alios quo-
que cornplures in regno hocce Hungariae degentes judaeos, velut cori-
phaeos praedenotatorum criminum detexerit et quoad personas etiam de-
scripserit, adeoque in eosdom complices judaeos solerter inquirendos et
pro re nata etiam comprehendendos supplicuisset.

Eapropter praetitulatis dominationibus vestris penes transmisssio-
nem hicce advolutae personarum descriptionis hisce de benigno jussu re-
gio intimat consilium isthoc locumtenentiale regium, quatenus memoratos
ct in attacta personarurn descriptione deriotatos judaeos mox perquiri,
sique adin ven ti fuerint, illico comprehendi facere. suae majestati sacra-
tissimae vero desuper indilatam informationem submittere noverint,
comprehensis interea etiam usque ulteriorem benignam ordinatíonem
regiam in carceribus detinendis. Datum ex consilio regio locumtenentiali
Posonii, die decima tertia Novembris anno millesimo septingentesimo
sexagesimo nono celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia pa-
ratissimi;

comes Paulus Balassa manu propria.
Josephus Klobusiczky manu propria.

Kioiil: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magniíícís,
perillustribus item et generosis dominis N. N. supreme et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum. baronum, magnatum et nobili um comitatus Sopronien-
sis, dominis nobis observendissimis Sopronii ex officio.

Sopron megyei levéltár, 1769. évi közgyülési iratok december havi részlegos kőz-
gyűlés csomójában.

lvrétű papi ros, melynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-
lon F. C. P. betűkkel, záilatán vörös viaszba nyomott kir. titkos pecsét töredékéveI.
ahol ez a feljegyzés olvasható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarica, míg kívül
a jobb alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzés van.

A csatolt szernélyleirások igy szólnak :
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Nahmen und beschreibung deren von dem zu Brün ex capite com-
plicitatis des an dem freyherrn von Prezepitzky verübtcn mords und
raubes gefanglich insizendten neophyten Jacob Gottfried in seiner ge-
richtlichen bekanntnuss, als mitgehilffer dieses verbrechens angegebenen
juden .

Jud Abraham Lössl 40 jahr alt, ist seinem vergeben nach aus Poh-
len, hat ein kürzes schwarzes ha ar, er ist mehr kleiner, als mitlerer statur.
pfleget sich in Hungarn zu Pressperg und Stampfen aufzuhalten .

Jud Salamon über 60 jahr alt, ist klein von persohn, hat ein klcines
schwarzes barti, aufenthalt ist meistens in Hungarn .

Jud Motche ist von Holleschau gebürtig, gegen 30 jahr alt, rnenr
gross, alss mitler statur, hat ein grosse naasse, ist dik in gesicht und leib
und einen ungeschikt groben gang, er ist vérheurathet und haltet sich in
Hungarn auf .

Jud Schmaya von Loschitz, wird zwischen 6 und 27 jahr alt seyn,
weiss und hibsch von gesícht, mitler statur, hat schwarz, gekraustes haar,
ist verheurathet und hat sein weib zu Loschitz.

Jud Jacob hat vorgegeben aus weitern landern zu seyn, haltet sich
mehrrcrntheils in Hungarn auf, ist 25 jahr alt, etwas kleiner, alss mitle-
rel' statur. mager, hat ein rundes gesicht, scwarzes haar und bartl, auch
solche aug en, ist ledig gewesen.

Jud Lazar, böhmisch Joseph genannt. ist 5 oder 36 jahr alt, verheu-
rathet, von Loschitz gebürtig, von dannen er alss kleiner bub wegge-
komen und haltet sich dermahlen meistens in Hungarn auf.

Jud Jacob der alte oder jüdisch Jankef genannt, ist gegen 50 jahr
alt, klein von persohn, traget ein schwarzes bartl, soll seinem vorgeben
nach iezt zu Tschernohora branweinbrenner seyn, zur seit des raubes ist
er aus Hungarn gekommen.

Sopron megye közgyűlése ezt a körözést 1769. dec. l8-án Nemeskérerr meg tartott
részleges közgyűlésében tárgyalta, de a rendelet bemásolása a közgvűlési jegyző-
könyvbe elmaradt ezzel az indokolással: tenor abest (1768-1769. évi l,özq1Jűlé.~i
jegyzőkönyv 1882.).

50l.

1769. december 14. Weissmandl Kristóf soproni polgár és sütőmester leté-
vén Wollmann zsidó mézét terhelő 750 forintot, nemcsak erre a mézre,

hanem Hirschl Barucli zsidó két láda árujám is bírói tilalmat nyer.

Den 14-ten Decembris 1769. nachdeme meister Christeph Weiss-
mándl burgerlioher weissbek allhier laut gerichts diarium de dato 8-ten
Augusti anni currentis VOl' das bey ihme gelegene und pro parte des ju-
dens Wollmann von Nagy Bajom seiner wider den Hírschl Baruch et
compagnie von Wien habenden forderung wegen per 750 fl. in gericht-
lichen verboth genohmene honig dergestalten gut gestanden, dass der
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gerichtliche auf besagtes honig gelegte verboth aufgehoben und wenn
allenfalls innerhalb 4 wochen diese angelegenheit zwischen erstberneld-
ten zwey juden in der güte nicht beygelegt werden sollte, er Weissmándl
obigen honig betrag per 750 fl. zu bezahlen schuldig seyn wolle. Bis da-
hero aber diese affaire zwischen den beyden juden nicht ausgemaehet
worden, als hat besagter Weissmánell in folge seiner versicherten gut-
sprechung zu vermeidung aller weitlauftigkeit und etwan damit ver-
knüpften unkosten sothanen honig-betrag per 750 fl. bey einem löblichen
stadtgericht baal' erleget und nachdeme dieses geld durch herrn Georg
Benedik. als commissionatum obbemeldten judens Wollmann erhoben
worden, zugleich geziemend angehalten. dass weilen das bey ihme in de-
posito liegende hon ig zu seiner bedeckung nicht hinlanglich, ein löbliches
stadtgericht zu dessen völliger sicherstellung auch auf die bey frauen
Brunanoin ad rationem des juden Hirschl Baruchs et compagnie abge-
legte zwey kisten kaufmanns waaren den gerichtlichen verboth zu schla-
gen gelieben möchten.

Worauf gedachtc frau Brunanoin vorberuffen und ihr gerichtlich
auferlegt worden jetzt berührte waaren in so lange in beschlag zu halten
und niemanden unter was immer vorwand auszuhandigen, bis meister
Weissmándl wegen erlegten 750 fl. und etwan verne suchenden unkösten
völlig contentiret und der verboth von gericht aus relaxiret seyn würde.
wie sie dann auch den gerichtlichen befehl gehorsam nachzukommen
versprochen hat.

Soproni városi levéltár, 176C-1770. évi Gerichts diarium 12B-9.

502.

1769. december 22. Pozsony. A m. kir. hely tartó tanács az országos zsídó
összeírás egyöntetíí biztosítására nyom.tatott táblázatot küld meg meg-
felelő rovata kkal Sopron megye közönségének és 7 pontba jogIalja azo-
/cat a szeniponiokat, amelyek figyelembevételével az összeírásolwt leg-

később ft jövő évi február végéig kell elvégezni.

4189. Illustrissimi, reverendissimi, spectabiles ac magniíici, per il-
lustres item ac generosi domini nobis observandissimi!

Conscriptionibus judaeorum hoc in regno Hungariae degentium
erga factas abhinc intimationes peractis et consilio huic locumtenentiali
regio per comitatus, civitates, districtus item separatas portas habentes
submissis haud ita instructis existentibus, ut exinde pro futuro justa
taxae tolerantialis repartitionis idaea er ui ac ultro dignosci valeret, an et
in quali quantitate taxa haec augeri, quave methodo repartiri queat, ad
qualern item professionem et quaestum deinceps judaei restringendi sint,
potissimum cum conscriptiones istas in una eodemque comitatu, prout eae
in diversis processibus per processuales judices nobilium peractae sunt,
difformiter elaboratas ac diversis rubricis instructas esse comperiatur. Ut
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proinde finis ac scopus, qui per eandem conscriptionem intenditur, eo
celerius et exactius obtineatur, sacra sua caesarea regia et apostolica ma-
jestas benigne praecipit ac mandat, ut. dictorum judaeorum in Hungariae
regno degentium conscriptio juxta rubricas in adnexa tabella expositas
per universos regni comitatus, civitates et distractus separatas por las
habentes quamprimum peragatur, exmittendique e comitatibus, civitati-
bus et praeattactis districtibus fine antememoratae conscriptionis insti-
tuendae magistratuales officiales ea ratione instruantur, ut

1-0 haec eorum prima cura sit, quatenus e singuli loci communilate
judaica tria individua, quae animi maxime candidi comperient, unum
utpote e closse prima sive opulentioribus, aliud vero e mediia sorte, ter-
tium denique e pauperioribus deligant, quae.

2-o praevie sermone accomodo ad edendam super omnibus conscrip-
tionis rubricis candidam fassionem commonefacient, postmodum vero ad
genuine et sincere revelandas omn es suas et in ipsorum communilate
existentium judaeorum facultates per depositionem juramenti legi .i u-
daicae rite consentientis, cujus forrnula isthic cornmunicatur, adstr in-
gent.

3-o cum autern hoc versutiae deditum genus hominum occasione
instituendae eorundem individualis conscriptionis multis fraudibus, uti
quiret, horuruque proinde nonnulli e loco conscribendo ad locum jam
conscriptum pro quopiam tempore ne fors transire valerent, capropter
conscriptores adjuráta tri a individua primum et ante omnia interroga-
turi sun, an omnes ad loci ejusdern, ubi conscriptio peragitur. communita-
tem spectanter judaei adsint? quo absente profecti fuerint? an aliqui
extranei et quando in medium eorum advenerint? et denuo abscesserínt?
et signanter ad notitiam ipsorum quorsum? qui omnes peculiariter ad
notam summendi erunt, ut suo tempore ex inspiciendis conscriptionibus
erui valeat, an et ubi se conscribi fecerint? aut conscriptionem effugere
adnisi sint?

4-to nudis dumtaxat Iassionibus haud quaquam aquiescant, ast ip-
sam, quam judaei revelarunt substantiam eculate si non ex integro et
relate ad quod vis individuum saltem et minimum relate ad plerosque.
cumprimis vero eos, quorum intuitu nonnullae subversantur reflexiones,
disquirent.

5-to suapte natura intelligitur, quod postremae conscriptionis tabel-
lae rubricae id tantum modo de facultatibus, proveritu et utílitate inseri
debeat, quod deductis expensis aut aliis oneribus titulo puri lucri resul-
tat.

6-to necessitas exposcit, ut pro majori securitate et ad obviandum
fraudi sem et conscriptioni subducere queuntium individuorum cuilibet
familiae, ut primum conscripta est, testimonium sub syngrapha conscri-
bentium admanuetur, cujus adminiculo pro eo casu, dum negotíorum causa
durante conscriptione semet ad alium locum quispiam judaeorum con-
fert, illicque denuo de conscribendo eodem ageretur, semet super eo, quod
effective jam conscriptus sit, legitimare que at, secus namque conscriben-
dus aut ad notam summendus erit, in ordine ad locum et communitatern,
cujus membrum se esse profitetur.
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7-mo causa imposterum quoque denuo instuendae conscriptíonis
consultum est, ut judaei dehinc quoque in certas communitates disper-
tiantur, quo eorundem dum et quando a communitate, ad quam spectant,
certiar notitia haberi possit, his porra communitatibus peculiares ante-
signari praeficiendi, quorum officii erit quoad Hungariam ingressuros
aut inde egressuros vel vero mortem oppetentes judaeos perquam vigi-
lantem curam gerere et singulo trirnestri connotationem specificam ac-
erescentium aut decrescentium judaeorum [urisdictioni, cui subsunt ex-
hibere, cui connotationi ad calcem semet subjungent, eos, qui ab exteris
provinciis pro breviori aut longiori tempore in communitatis, cui prae-
sunt, gremium causa exercendi dumtaxat temporanei quaestus, relicta
ibi, unde venerunt, familia sua adven ere, si et enim dictarum communi-
tatum antesignari aut scienter unum, aliudve ejusmodi individuum reti-
cerent aut vero eatenus accuratissimam vigilanti am adhibere neglíge-
rent, iidem severissime punientur, spectata interim eo, quod ubique loco-
rum praesentes esse nequeant, vicariam quoad praemissa vigilantiam.
cujuslibet loci seniori concredent atque cum hoc debitam corresponden-
tiam fovebunt, ben igne eaetercquin confidendo sua majestas sacratissima
conscriptionem han c ad summum cum fine Februarii anni imminentis
consilio huic locumtenentiali regio submissum iri.

Quemadmodum proinde idem hoc consilium locumtenentiale regium
praeinductarn benignam resolutionem regiam praetitulatis dominationi-
bus vestris intimat, ita et id de benigno jussu regio injugendum esse
duxit, ut in conformitate praemissorum agenda agere noverint, effectuan-
daque ita effectuare adlaborent, ut una conscriptiones praedesideratae
usque finem affuturi mensis Februarii absque defectibus consilio huic
locumtenentiali regio submittantur. Datum ex consilio regio locumtenen-
tiali Posonii, die vigesima secunda mensis Decembris anno domini mille-
sima septingentesimo sexagesima nono celebrato.

Praetitulatarum dominationum vestrarum benevolus ad officia pa-
ratissimi:

comes Nicolaus Palfyy manu propria.
Ladislaus Balogh manu propria.
Franciscus Hatos manu propria.

Kívül: Illustrissimis, reverendissimis, spectabilibus ac magnificis,
perillustribus item ac generesis dominis N. N. supremo et vicecomitibus,
judicibus nobilium et juratis assessoribus, totique universitati domino-
rum praelatorum, baronum, magnatum et nobili um comitatus Sopronlen-
sis, dominis nobis observandissimis Sopron ii ex officio.

Sopron megyeí levéltár, 1770. évi közgyűlésí iratok február havi csomóiában.
Ivrétű papi ros, malynek vízjegye az egyik oldalon stilizált liliom, a másik olda-

lon F. C. P. betűkkel, zárlatán vörös viaszba nyomott kir. pecsét töredékével, ahol ez
a feljegyzés olvasható: ex consilio regio locumtenentiali Hungarica, míg kívül a jobb
alsó sarokban: comitatui Soproniensi megjegyzés van.

A mellékletként emlí tett táblázat ma már nincs meg, ellenben a zsidó eskü így
hangzik:
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Juden jurament.

Ich schwehre nach der wahren meynung des állmachtigen Gottes, auch
nach der wahren meynung deren rabinern, ohne einige hinterlist ader
betrug, auch ohne einige falsche gedanken, dass ich alle diejenigen punc-
ten, über welche ich befraget werde, treulich und wahrhaftig beantwor-
ten will und im geringsten, es mag nahmen haben, wie es wolle, nichst
verschweigen will.

Wann aber, bewahre Gott, ich fals ch schwehre, und ein oder ande-
ren puncten wissentlich falsch beantworten möchte, so sollen allen flu-
chen, welche in unsere bücher Moyses beschrieben seynd, über mich
kommen, so ferne abel' ich recht schwere, so sollen alle fluchen in seegen
verandert werd en amen.

Sopron megye közönsége ezzel a rendelettel 1770. febr. 7-én Nemeskéren meg-
tartott közgyűlésében foglalkozott és ezt a határozatot hozta:

... ad quod committitur processualibus judicibus nobilium, ut desi-
deratem ínvestígatíonem quantoeius peragant, eandemque exhibeant.

A rendelet bemásolása a közgyűlési jegyzőkönyvbe elmaradt ezzel az índoko-
lással: cujus tenor non est inter acta hujus congregationis repcrtbihs (1770-1771. élli
közgyíHési jegyzőkönyv 155-6.).

Ezt a rendeletet megkapta a soproni tanács is, amely azt beragasztatta a latin
tanácsjegyzőkönyvébe nemcsak a nyomtatott zsidó eskümintával, hanem a minta táb-
lázattal együtt, mely utóbbinak leközlését nem tartottuk szükségesnek.

Egyébként a soproni tanács jan. 15-én megtartott tanácsülésében vette tudomá-
sul ezt a rendeletet, ahol így határozott:

Super quo proximius rescribetur nullos in civitate hac domiciliatos
cives existere, informatioque eatenus perhibente pag. 20-a Conceptuum
prothocolli sub 20-a .Ianuarii abinde expedita est ... (1770. évi Proth. Sen.
Lat. 6/1-9.)

503.

1769. Sopron városának ebben az évben a két zsidó kóser vendégl,ős ha.
szonbér cimén. 80 [oriiüot iizet le.

Empfang von jüdischen kahrküchen alhier.
Die juden erlegten in diesen 1769-sten jahr wegen in denen burger-

lichen hausern alhier errichteten zwey kahrküchen die ihnen von einem
wohledlen rath alle jahrmarckte dessentwegen zu bezahlen auferlegte
20 fl., undzwar:

Im fasten marckt 20 fl. - den.
Im May marckt 20 fl. - den.
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Im Margarethén marckt 20 fl. - den.
Im Elisabeth marokt 20 fl. - den.

no fl- den.
Latus et summa diesel' rubric per se.

Soproni városi levéltár, 1769. évi Carnrner rccnnung 62.

504
1769. A kismartoni, a nagymal'toni, a lakompal~i és a soprcmkereszturi
zsidó hitközség Sopron városával a szabad kereskedésuk megengedése
céljából kötött szerzádésiik: értelmében ebben az énben 100 [orintot lefi-

zet.

Empfang von juden centract.
Den 3-ten May bezahlte mir die juden gem ein von Matterstorff das

halbjahrige contractgeld von 1-ten Novembris 1768. bis lezten April 1769.
mit 15 fl.

Von 1-ten May bis lezten Octobris 1769. mehr dieselbe 15 fl. ... 30 fl.
-den.

Den 3-ten May erlegte die juden gemein von Creutz das halbjahrige
contractgeld von 1-ten Novembris 1768. bis lezten April 1769. mit 10 fl.

Abermahl das 2-te halbe jahr nemlich von 1-ten May bis lezten Oc-
tobris 1769. mit 10 fl. ... 20 fl. - den.

Den 3-ten May empfienge von der gem ein von Lackenbach das halb-
jahrige contractgeld von 1-ten Novembris 1768. bis lezten Apr il 1769. mit
10 fl.

Dann von l-ten May bis 1ezten Octobris 1769. auf das 2-te halbe jah!'
10 fl. . . . 20 fl. - den.

Den 1-ten May erlegte die juden gemein von Eisenstadt das halb-
jahrige contractgeld von l+ten Novembris 1768. bis lazten April 1769.
mit 15 fl.

Ferner auf das 2-te halbe jahr von 1-ten May bis lezten Octobris
1769. mit 15 fl. ... 30 fl. - den.

]00 fl. - den.
Summa diesel' rubric 100 fl. - den.

Soproni városi levéltár. 1769. évi Cammer rechnung 63-4.
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1. NÉVMUTATOK -- INDEX NOMINUlVI

A zárójelben álló számok évszámok, amelyek az oklevél keltet jelzik. A zárójel
nélküli számok az oklevelek sorszámai.

Rövidítések az indexben: A. A. = Alsó-Ausztria, csn. = családnév, hn. = hely-
név.T. = lásd, m = megye, szn. = személynév uo. = ugyanott.

Fontos figyelmeztetés! A 226. sorszúrnú irat nevei nincsenek kijegyezve.

Adélfty Antal sopron-
megyei alispán
(1760) 175, 182. --
(1762) 256.

Albert szász herceg
(1766) 379. -- (1767)
411. -- (1768) 451, 464.
-- (1769) 472, 49'1.

Alföldi János sopron-
megyei esküdt (1763)
277, 279. -- (1769)
481.

Altman József kismar-
toni polgár (1769)
478.

Andrássy csn. (1769)
495.

Apponyi György gróf
(1767) 432.

,1rnsteiner Márkus po-
zsonyváraljai zsidó
(1750) 9. -- (1753) 46.

Artner Farkas soproni
város-bíró (1762) 262.

-- Katalin 1. Komáromy.
-- Lipót soproni taná-

csos (1762) 262.
Aszalay József (1766)

403--4. -- (1767) 410-
1,424--8. -- (1768) 445.
448, 45:l--4, 456, 464.
-- (1769) 467, 472, 49l.

Abmhám kogateini
zsidó (1767) 432. -
nyitrai zsidó (17'14) 77.

-- Aron bazini zsidó
(1762) 236.

.- Dávid hunfalvi zsidó
(1769) 494--5.

-- János nikolsburgi
zsidó (1765) 37l.

- Joachim lengyel
zsidó (1762) 252--4,
257--9, 262" 265,
267--8, 271.

-- Jónás vágújhely í

zsidó (1762) 236.

-- József lakompaki
zsidó (1766) 393-4.

-- Mózes bazini zsidó
(1769) 486. - nemes-
szalöki zsidó pálinka-
főző fia, József áttér
az ev. hitre, kinek
neje, Síkos Zsuzsanna
(1760) 179. - nikols-
burgi zsidó (1765) 371.

A ron Izrael és Mózes
höllestabeli zsidók
(1765) 371.

-- Márkus kismartoni
zsidó (1762) 217.

Bacsák János pozsony-
megyei főjegyző
(1759) 140.

Bajom Mayr nagybajcml
zsidó (1769) 493.

bajor posztókészítő
(1757) 121--2.

Balassa Pál gróf (1760)
174--5, 178. - (1761)
202, 209. - (1762) 220,
231-2, 258. 261, 265,
:Ui7. - (1763) 274, 299,
:301--2. - (1764) 313,
:l18. -- (1766» 404.
(1767) 424--8, 436. --
(1768) 445, 453--4. --
(1769) 500.

Balásy Agoston budai
tanácsos (1766) 392.

Balogh Adám nemeskéri
ev. lelkész és superiri-
tendens (1760) 179. -
(1761) 189, 192-3.

-- Ferenc regens (1765)
366.

- László (1753) 109. --
(1761) 187--9, 197--8,
209. - (1762) 220,
231--2, 258, 261, 265,
267. - (1763) 274, 299,
:~02.-- (1764) 313, 318,

340, 342. - (1766) 379.
- (1769) 472, 480, 502,
-- sopronmegyeí
esküdt (1763) 309.

Banschreiber csn. (1765)
366.

Bo.·ranya-i Miklós újvidéki
tanácsos (1766) 392.

Baranyi Sámuel szegedi
tanácsos (1766) 392.

Barcsa István új Ialusi ev.
lelkész (1761) 192.

Barcza István és Pál
veszprémmegyei ne-
mesek (1760) 179.

Barinay László (1754) 79,
87, 92. - (1759) 159. -
(1760) 166, 171, 178,
182.

Baruch Abrahám sár-
vári zsidó (1769) 482.

Battha László (1754) 85--
6. - (1759) 158. --
(1762) 235, 255. --
(1764) 315, 347.

JJattyany Adám idősb.
gróf kir. tárnokmes-
ter (1766) 392.

-- Károly herceg (1742)
1. - (1767) 422, 424--5.

- Lajos gróf (1763) 292.
- (1764) 342.

Rácsmegyei György sop-
ronmegyei szolgabíró
(1756) 3. - (1758) 128.

- János sopronmegyei
esküdt (1758) 128.

Bene Antal sopron me-
gyei esküdt (1763) 309.

Benedek György és Mi-
hály soproni polgárok
és kereskedők (1768)
450. - (1769) 469-70,
489-90, 501.

Benedicti István pozsony-
váraljai szűcs (1749)
8.
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Benedikt Márton zala-
egerszegi zsidó (1761)
205, 212. - (1762) 237.

Benjamin Bernát sza-
kelcai zsidó (1756) 103,
107.

Ber Farkas kojtani zsidó
(1761) 195.

Bercsényi francia huszár-
ezred (1760) 182.

Bernácsky József soproni
városi főjegyző (1762)
214.

Bernsteiner János And-
rás soproni polgár és
kereskedő (1755) 94.
- (1756) 102. - 1758.
135. - (1763) 287-U.

Berzeviczy István (1769)
494-5.

- Mártonné (1769) 494.
Beszprémy János sopron-

megyei esküdt (1757)
122-3.

Betlehem József
pozsonyváraljai zsidó
szabó (1752) 30. -
(1762) 247-8.

Bilácz György fertőszent-
miklósi plébános
(1760) 165. - (1763)
278.

Bilnize1' Mózes zsidó
(1769) 494.

Bittó csn. (1765) 366.
Blasovszky József sop-

roni polgár és ügyvéd
(1753) 63. - (1762)
256. - (1766) 401.

IJlau Wolf pozsonyvár-
aljai zsidó (1763) 308.

Bolla Zsigmond (1759)
143. - sopronmegyei
szelgabíró (1762)
218-9. - (176:3) 276--
7, 279. - (1764) 325-
6, 336.

Boreseti Sámuel zsidó
(1752) 27, 33.

Bóna Ferenc pozsonyvár-
aljai szűcs (1749) 8.

Boschan Lőbl vágújhelyi
zsidó (1769) 496.

Bossányi Imre barsme-
nyei szelgabíró (1753)
5. - nyitramegyei
alispán (1756) 113.

- Miklós báró (1749) 5.
(1756) 108, 1l0-:~.
(1757) 116.
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Braun János nikolsburzi
főhivatalnok (1769)
480.

Breuer Izsák Illés nagy-
mar-torii zsidó (1766)
381.

Brunano Lénárt soproni
polgár és kereskedő
(1769) 483, 501.

Buctúioicz Lajos soproni
tanácsos (1765) 360.

But·y János belecll esküdt
(1764) 336.

Chotek János gróf (1758)
127.

Christoph Vencel libaui
mészáros (1768) 458,
464.

cigányok (1769) 494.
Cement János (1754) 77.
Csabi Ferenc (1752) 26.
Csáky Antal gróf abaúj-

megyei főispán (1754)
84-5.

- János gróf kerületi
biztosságok igazgatója
(1761) 187-8, 198. -
(1766) 399. - (1767)
434. - 1769) 480.

Csekonits Pál (1758) 128.
Cserneiu László (1761)

201.
Csiba (Nagyabonyi) Já-

nos mosonmegyei alis-
pán (1763) 307.

Csóy Miklós sopronme-
gyei esküdt (175:~) 6:1,
70.

- Rozina LIlles.
Csörge Pál fuvaros (17(;3)

291.
Cztuiojecs Miso hajdll

(1752) 42.
Czepecz Sámuel soproni

polgár (1767) 419.
Czinczár Gyurágy görög

kereskedő (1753) 72.
Cziráky (Dénesfalvi)

György gróf (1762)
218--9. - (1764) :~25.

-- Lászlo gróf (1762)
218-9. -- (1764) :325,
a36.

Czobor család (1753) 64.
Czuppon Ferenc ügyvéd

(1753) 6:3. - (17:18) 128.

Daun gróf, marschal
(1768) 446.

Dániet Mózes lakompaki
zsidó (1767) 420, 429.

Dávid nyitrai zsidó (1754)
77,79,81. - sváb zsidó
(1768) 464.

- Salamon zalaegerszegi
zsidó (1766) 402.

Decente Domonkos gö-
rög kereskedő (176f.l)
498.

Dc G1'ünne Mária Terézia
gr6fnő (1760) 165. --
Karaffa Károly gróf
neje (1763) 278, 200,
309.

Desőffy ezred (1759) 156.
Dímininin Szára görög

kereskedő (1753) 12-
Dividi Sándor özvegye

(1764) 336.
Domsics Mihály (1744) 2.
Dongó József sopronme-

gyei esküdt (1763)
280.

- Sámuel sopronmegvei
szelgabíró (1758) 1:32.
134, 136-7.

Dorn Péter soproni pol-
gár (1768) 441.

Dubniczay Sándor kassa i
tanácsos (1766) 392.

Dugovics József sopron-
megyei szelgabíró
(1757) 121-3. - (1761)
192, 194. - (1769) 485.

Ebner Simon, a pozsony-
váraljaí szabócéh céh-
mestere (1762) 246.

Edvi Sándor (1761) 208.
Elulinger János Bertalan

soproni tanácsos
(1762) 262.

Eibel Anna Múria 1.
Stuppaeher.

Eissig Gederer zsidó
(1768) 464.

Emanuet Farkas trebici
zsidó (1762) 236.

Enoch Abrahám zsidó
(1749) 5. - (1754) 90.
- (1756) 108-9.

Ei'd{)dy gróf, ezredes
(1768) 446.

- János gróf (1764) 340.
Emst Keresztély József

soproni városjegyző
(1753) 18. -- (1760)



184. - polgármester
(1762) 262. - város-
bíró (1765) 360.

- Lipótsopronitanácso~
(1762) 262.

Erth János Mihály fertő-
szentmiklósi ispán
(1763) 280.

Eszterházy Ferenc gróf
(1764) 316, 347. -
(1765) 372. - (1768)
440.

- Károly gróf, egri püs-
pök (1765) 366.

- Miklós herceg (1769)
470. - ezrede (1759)
156.

- hercegi jószágigazgató
1. Jeszenak.

- hercegi számtiszt 1.
Haffner, Nigst,

-- hercegi tiszttartó 1.
Katter. Klonínger,
Palkovics, Schcnk,
Schlanstein.

-- hercegi uradalolll
(1751) 23. - (1757) 121.
- (1767) 417, 426. -
úriszéke (1762) 256,
260. - (1768) 439-40,
446-7.

Ettenau János Ferenc
(1758) 130.

rabiankovich György
(1744) 2. - (1751) 12,
19. - (1752) 25, 28, ;r~,
38. - (1753) 46, 64, 73.

- Károly (1759) 146,159.
- (1760) 166, 171, 174,
178, 182. (1761)
187-·8. - (1762) 220,
244,250. - (176,4) 317,
334, 338-40. - (1765)
352. - (1766) 378--:1,
382, 384. - (1767) 424

Fabics Mátyás beledi is-
kolaigazgató (1761)
190. - (1762) 216.

Farkas nyitrai zsidó
(1754) 77, 79, 81.

- Ádám sopronmegyci
esküdt (1752) 26. -
kerületi biztos (1760)
164, 167.

- Márton (1757) 122.
Feichtinger Mátyás sop-

roni polgár (1766) 394.

Fenkh György és Mátyás
nagyhőflányi lakosok
(1767) 420, 429.

Ferenc római császár
(1751) 14. - (1763) 294.
- (1764) 316.

Fidler Mátyás soproni
polgár (1761) 210.

Fikermund alezredes
(1765) 360.

Fischel János Zsigmond
(1762) 223.

rischer örökösök (1765)
354.

-- János Vilmos soproni
polgár (1766) 400.

Flantsch Lajos soproni
polgár és kötélgyártó
(1769) 484.

Fodor Ferenc kőszegi ta-
nácsos (1766) 392.

francia király (1760) 182.
Frankel Izrael nikols-

burgi zsidó (1769) 480.
- pozsonyváraljai
zsidó (1762) 239, 25l.

.- Lázár hunfalvi zsidó
(1762) 227.

Frankfurter József kis-
martoní zsidó (1767)
420, 429.

Frauenschuch János Mi-
hály soproni polgár es
aranyműves (1768)
460.

Freidlingin Anna YI:n'ia
1.Ried!.

Fülöp kismartoni zsidó
(1765) 360-1.

- Antal kereskedő
(1769) 482.

-- Jakab nagygeresdi
zsidó (1769) 497.

Füzi János beledi esküdt
(1764) 336.

GabrieZ Keresztély sop-
roni tanácsos (1762)
214.

- Lajos soproni polgár
és ügyvéd (1769) 49:3.

Gallus Henrik soproni
polgár és varga és
neje, Mária Anna
(1749) 7.

GCl'stcl zsidó soproni kó-
ser vendéglős (1767)
415-6.

- Dávid nagymartoni
zsidó (1763) 310,

- Wolf pozsonyváraljai
zsidó szabó (1759) 148,
157.

Gottfried Jakab kitért
zsidó, azelőtt Mayer
(1769) 500.

Gottlieb Jakab nagymar-
toni zsidó és sörfőző
(1755) 94. - (1756) 102.
- (1758) 135. - (1763)
287-8, 294. - (1764)
:~29, 333. - (1765) 357.
- (1766) 396. - (1767)
409, 419. - (1768) 450.
(1769) 4[9-70, 489.

- Lőrinc mihályi zsidó
(1769) 481.

Graborar Mihajla görög
kereskedő (1753) 72.

Grassalkovich Antal gróf
m. kir. kamaraelnök
(1763) 295-7.

Gstettner Keresztély Tó-
biás bécsújhelyi ke-
reskedő (1762) z-u. -
(1763) 291.

Guttman Ábrahám szent-
györgyi zsidó (1768)
442. - kinek ígazí
neve Hartman Abra-
hárn (1768) 444.

György László nagyge-
resdi lakos (1769) 197.

Győry Ferenc (1755) 96.
Gyurágy görög keres-

kedő (1753) 72.

Htuis Krisztina (1762)
241.

Hadik huszárezred (1759)
156. - (1761) 198-200.

Haffner János József
hercegi szám tiszt öz-
vegye, Tarnóczi Anna
Mária (1756) 3.

Haimerle ügynök (1762)
256.

Hamburger Selig Izrael
prágai zsidó
(1763) 284.

Hanczel Ferenc beledi
jobbágy (1764) 336.

Hannibal József sopron-
megyei szolga bíró
(1769) 474.

Hartstuu: Ábrahám 1.
Guttman.

HaTtin Magdolna cseléd-
lány (1753) 62,

Hatos Ferenc (1763) 292.
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299, 302. - (1764) 313,
318, 342. - (1766) 399.
- (1767) 432. - (1769)
480, 502.

Hauer Lőrinc pozsonyi
lakos és neje, OrsolYCl
(1765) 352.

Heimler Illés soproni pol-
gár éskereskedő
(1762) 251.

- Sámuel soproni pol-
gár (1762) 241.

Herlein Ferenc (1751) 13,
15, 20. - (1753) 68--9,
74. - (1754) 80-1,83,
88, 90, 93. - (1755) 99.
- (1756) 112. - (1757)
116-7.

Hermann János hadi ta-
nácsi ügynök (1760)
184. - (1763) 305.

Herz Löw Manasses zsidó
(1759) 160. - kisrnar-
toni zsidó (1762)
221-3, 225, 229, 256,
270. - (1769) 471-2,
477-8.

Herzieui Mózes stemfai
zsidó (1762) 238, 241.
251.

Heyssl Antal körrnöcbá-
nyaí esküdt és jegyző
(1752) 42.

Himberger pozsonyi ke-
reskedő (1762) 266.

Hirsch Sámuel csepregi
zsidó (1763) 290. --
mírlicei zsidó (1765)
371. - pozsonyváral-
jai zsidó (1766) 398.

Hirschl zsidó özvegye,
soproni kóser vendég-
lősné (1767) 418. -
(1769) 473. - csepregi
zsidó (1765) 375. - po-
zsonyváraljai zsidó
orvos (1753) 46.

- Abrahárn bazini zsidó
(1764) 323, 327-8. -
nagymartoni zsidó
(1768) 441.

- Baruch bécsi zsidó
(1769) 490, 501.

- Benedek vadosfai
zsidó (1761) 194,
207-8.

- Dávid nagymartoni
zsidó (1746) 4. -
(1752) 34. - (1753)
62-3, 70.

550

- Gábor nikolsburgi
zsidó (1762) 263.

- Izsák és Mihály sas-
vári zsidók (1752) 3B.

- Jakab holiesi zsidó
(1762) 236. - rausnici
zsidó (1761) 195. -
sopronkeresztúri zsidó
(1760) 185.

- Joachim Náthán
nagymartoni zsidó
(1768) 441.

- Löbl gátai zsidó (1762)
236.

- Mandel pozsonyvár-
aljai zsidó (1753) 46.

- Mihály pozsonyvár-
aljai zsidó (1750) 9.

- Náthán nagymarteni
zsidók soproni kóser
vendéglőse (1763) 275,
282. - (1766) 406. -
(1768) 441.

- Sámuel nagymartoni
zsidó áttért a ref. hitre
(1761) 201, 204. - tren-
cséni zsidó (1764) 350.
- vágújhelyi zsidó
(1766) 383.

Hlavách János (1759) 147.
- (1760) 175. - (1761)
198, 202, 209, - (1762)
2:11-2, 258, 261, 265,
267. - (176:~)274, 301.
- (1767) 434, 436. -
(1763) 452.

Hledik éleskői szám tiszt
(1763) 64.

Hochholzer Dániel sop-
roni tanácsos (1762)
262.

Hoier Péter soproni pol-
gár és droguista (1762)
233, 268. - (1762) 291.

Hoiznum Mátyás ruszti
hegymcstcr (1753) 70.

horvát bán (1760) 164.
Horváih András völcseii

nemes (1758) I:H.
- Ferenc (1761) 208.
-- István nagyalásony i

ev. lelkész (1760) 179.
- (1761) 189. - beledi
esküdt (1764) 336.

- László sopronmegyei
esküdt (1769) 470.

Huszty János Nándor
modo ri tanácsos
(1766) 392.

Il iillinqer Katalin sop-
roni polgárasszony
(1765) 360-1.

Hüpfel György Gottlieb
soproni polgár (1764)
341, 344. - (1768) 400.

Hüttling Ignác bécsi pol-
gár (1768) 450.

Illeö Márton sarródi la-
kos (1758) 134.

Illés János özvegye, Csóy
Ruzsinka (1761) 194.
207-8.

HZésházy József gróf
(1756) 108-9. - (1759)
159. -- (1760) 182. --
(1761) 189.

IUésy Ferenc sopronrne-
gyei alispán (1765)
358.

Izrael Izsák mihályi zsidó
(1767) 430.

- Mózes vasmegvei
zsidó (1752) 39-40.

Izsák surányi zsidó (175:3)
49,52.

- lVlarinka 1. Mátyás.
- Márk lakompaki zsidó

(1766) 402.

Jablánczy József (17<J2)
225. - (1765) 372.

Jaclüel, másként Hirschl
Mátyás farádi, késöbb
csornai zsidó (1758)
131, 139. - (1763)
276-7, 279, 281. -
(1764) 324, 326.

Jakab zsidó (1769) 500. -
másként .Iankef zsidó,
cernohorai pálinka-
főző (1769) 500,

- Ábrahám, Joachim es
József rohanci zsidók
(1762) 245. - simon-
toronyi zsidó (1767)
433. - svabaí zsidó
(762) 236.

_.- Adám csornai zsidó
(1757) 121-3.

-- Bernát neurausnici
zsidó (1762) 2:36.

- Fülöp sopronkeresz-
túri zsidó (1766) 402.

- Izsák zsámbéki zsidó
(1762) 236.

- János stomfai zsidó
(1769) 479.



-- József sopronkeresz-
túri zsidó (1761) 19I.
-- (1764) 322, 330.

-' Lázár nagymartom
zsidó (1766) 402.

-- Salamon gyülevizi
zsidó (1752) 26. --
nagymartoni zsidó
(1766) 4.

Jeszenák János, gróf
Pálffy Pál Károly
ügyésze (1752) 29-30.
-- (1762) 246. - her-
cegi jószágigazgató
(1762) 234. - (1768)
439,446.

József II. császár (1768)
439-40, 446-7.

-- zsidó (1760) 179. - ki-
nek neve áttérése
után Pál (1761) 192.

Kajdacsy György pozso-
nyi tanácsos és tár-
nokszéki jegyző (1766)
392, 401.

Kanecker András sop-
roni polgár és arany-
műves (1764) 341.

Kamffa Károly gróf neje
1. De Grünne.

Katter János Mihály
fraknói hercegi tiszt-
tartó (1764) 348.

Kazó Ferenc nyárádi plé-
bános és pápai ales-
peres (1760) 179.

Kayen József horitschoni
zsidó (1766) 397.

Kállóczy Mihály (1767)
424.

Károly Ill. király (1752)
37. -- (1759) 156, 159.

Kecskés András, gróf
Pálffy Károly Púl ura-
dalmi ügyésze, (1759)
148.

KegLevich József gróf
(1759) 147. - (1760)
166, 171. - (1761)
187--8, 197. - (1765)
352.

Keller Károly báró néhai
(1754) 91.

Kéthely István farádi
nemes (1764) 326.

Királyi tárnokmestcr
(1765) 354. - 1. még
Battyany, - helyettes

tárnokmester 1. Kvas-
say.

Kis Imre jobaházi lakos
(1769) 481.

- Pál ügyvéd (1761) 194.
Kistner Ignác főhadnagy

(1765) 360.
Klamperg asszony (1769)

468.
Klein Jakab szenici zsidó

(1761) 203.
Klobusiczlcy József (1769)

495, 500.
Kloninger Mátyás her-

cegi tiszttartó (1760)
185.

Knezevics Jakab keres-
kedő (1769) 482.

Kochperger Illés ruszti
hegymcster (1753) 70.

Koczeth János nagyszom-
bati tanácsos (1766)
392.

Kolleis Pál Ignác soproni
polgár (1746) 4.

Kollonits László gróf
(1753) 76.

Kolovrat János gróf
(1769) 471.

Komáromy György deb-
receni tanácsos (1766)
392.

- János Péter soproni
orvos és neje, Artner
Katalin (1763) 263, ::86.

Komjáthy András beledi
lakos (1762) 216.
(1764) 336.

-- István (1761) 190. --
(1762) 216, 218-9. --
(1764) 325, 336.

-- János özvegye, Szabo
Ilona (1764) 336.

Konajder János Antal
győri polgár és keres-
kedő (1762) 245.

Koncsek Bernát (1751) 21.
- (1752) 32. - (1753)
45, 47, 66, 71, 76. --
(1756) 100.

Konkel Károly Lajos
(1751) 12, 19. - (1752)
25, 28, 33, 38. - (1753)
46, 64, 73. - (1754) 79,
1)2, 87, 91.

-- Lajos (1764) 332.
Korenika Pál ügyvéd

(1761) 207. - (1762)
219.

Kovács l1:va (1761) 194.
- György beledi bíró

(1764) 336. - beledi
nemes (1764) 336.

Kozma István beledi es-
küdt (1764) 336.

Körmendi Antal körrnöc-
bányai bányamester
(1752) 42.

-- István veszprérnme-
gyei esküdt (1760) 179.

Krailler Mátyás soproni
külső tanácsos (1765)
369, 373--4.

Krausz János pápai
számtiszt (1765) 366.

Kreichel János György
soproni polgár és szíj-
gyártó és neje, Kata-
lin (1761) 191. - (1764)
322,330.

- Tóbiás soproni polgár
(1764) 330.

Krinesz Mihály pesti ta-
nácsos (1766) 392.

Krisán Mihály pozsony-
megyei esküdt (1759)
148.

Krug Nándor soproni pol-
gár és kereskedő
(1765) 356.

Krusper Pál (1762) 243.
Kubránszky András sop-

ronmegyei esküdt
(1758) 132, 134, 136--7.

Kuntze János Gottfried
pozsonyváraljai szűcs-
céh céhmcstere (1749)
B. - (1759) 145, 149.
152--3.

I{usenits Alexandra kis-
martoni polgárasz-
szony (1768) 457.

Kussniar Gyuro nemes
(1752) 42.

Kvassay József (1761) 189,
197. - (1762) 228. -".
helyettes tárnokmes-
ter (17~6) 392. - (1767)
424.

Leckner János soproni
polgár és mészáros
(1761) 206.

Lairer János ruszti vá-
rosi jegyző (1753) 70.

Laitner Gottlieb ügyvéd
(1763) 303.

551



Latís János Mihály sop-
roni polgár és német
szabó néhai (1769) 476.

László Péter veszprém-
megyei nemes (1760)
179.

Lázár, csehül József zsidó
(1769) 500.

- Jakab nagymartoni
zsidó (1762) 233. -
(1763) 291.

- Simon nagy károlyi
zsidó (1757) 125-7. -
(1758) 129-30, 133. -
1759) 142, 144. -
(1760) 181-2, 184. -
(1762) 214, 234. -
(1763) 295-7, 303-5.
- (1765) 353-5,
364-5, 367-70,
373-4. - (1766)
391-2, 401. - (1767)
420-1, 423, 429,
432--4, 436. - (1768)
349-40, 446-7. -
ügyében külön bíró-
ság (1767) 432-4. -
(1768) 439, 446. - neje,
Schlichter Éva (1767)
436.

- Simon nagymartoni
zsidó (1764) 348.

LebI. 1. Löbl.
Leeher Antal (1763) 284.
Leeb József (1766) 380.
Leidersdorfer Löw zsidó

(1769) 468.
- Mendl pozsonyvárat-

jai zsidó (1759) 140-1,
143, 150-1, 163. -
(1760) 168, 177, 180. -
(1761) 187-8.

- Sámuel Abrahám sop-
ronkeresztúri zsidó
(1766) 402.

Lendvall János jobaházi
nemes (1769) 481.

Levi 1. Lövi.
Libermanovich Jakab

zsidó (1769) 491.
Lichtenstein herceg

(1761) 195.
Liebezeit Lajos Richárd

soproni tanácsos
(1765) 360.

Limberger György sop-
roni polgár és keres-
kedő (1755) 94. -
(1756) 102. - (1758)
135. - (1763) 287-8.

552

Linzer Mátyás soproni
polgár (1763) 311.

Lipót 1. király (1752) 29.
- (1756) 100-1, 104.
- (1757) 118. - (1759)
151, 157.

Liptay András pozsony-
megyei szolgabíró
(1759) 148.

Littmann Márk lakom-
paki zsidó (1765) 356.

Löbl (Lebl) zsidó (1768)
464. - fischai zsidó
(1757) 124. - sopron-
keresztúri zsidó (1769)
484.

- Ábrahám pischoni
zsidó (1765) 371.
szent jánosi zsidó
(1753) 64-6, 67.

- Aron höllestabeli
zsidó (1765) 371.-
nagymartoni zsidó
(1762) 234-5, 260, 269.
- (1767) 433.

- Bálint pozsonyváral-
jai zsidó (1765) 352.

- Dávid zsidó (1769) 491.
- budai zsidó (1767)
433. nikolsburgt
zsidó (1765) 371. -
(1769) 479.

- Gábor eípelizí zsidó
(1765) 363. .- galgóci
zsidó (1764) 350.

- Hirschl lakompaki
zsidó esküdt (1765)
356.

- Jakab nagymartóni
zsidó (1765) 360-1. .-
trencsénmegyei zsidó
(1752) 38.

- József koricsoni zsidó
(1762) 236.

- Joachim lengyel zsidó
(1762) 252-4, 257-9,
262, 267-O, 271.

- Judás prágai zsidó
Pozsonyváralj án
(1752) 29. - (1759) 149.

- Márkus nikolsburgi
zsidó (1769) 486. --
tolnamegyel zsidó
(1751) 10.

- Mózes zsidó (1762) Ul.
- Sámuel bazini zsidó

(1762) 236.
LössI Ábrahám zsidó

(1769) 500.

Látv (Löb) Ábrahám
zsidó (1767) 419.

- Aron nagymartóni
zsidó (1766) 402.

- József sopronkeresz-
túri zsidó (1765) 359.

- Mandel vasmegyei
zsidó (1752) 39-40.

- Mayer zsidó (1763)
283.

- Sámuel Iakornpaki
zsidóbíró (1765) 356.

Lővi (Levi) Salamon és
fiai, Lebl és Joachim
nikolsburgi zsidók
(1762) 266.

- Sámuel halnburgi
zsidó (1761) 203.

Lukinich György ügyvéd
(1763) 309.

T.u/o Gyuro hajdu (1752)
42.

Macholt (Machl) pozsony-
váraljai zsidó szabó
(1759) 157. - (1762)
246, 249-50, 264.

Mahr 1. Mayer.
Malasz csn. (1762) 214.
Mandl 1. Mendl
Mannes Dávid lengyel

zsidó (1767) 433.
Marek Jakab kütteni

zsidó (1760) 183.
Martini grófnő (17651

360. - tábornok
(1765) 361.

MaJ'tan Bertalan soproni
polgár és ügyvéd
(1769) 496.

Mayer (Mahr) Ábrahám
lengyel zsidó (1767)
433. - sopronkeresz-
túri zsidó (1760) 164,
167. - (1764) 314.

- Simon nagymartuni
zsidó (1764) 348.

Mária Terézia királynó
(1751) 21. -- (1752) 32.
- (1753) 45,47,66,71,
75-6. - (1754) 84-G.
- (1756) 100. - (1759)
158. - (1760) 170. -
(1762) 225, 235.
(1763) 296. - (1764)
315, 346-7. -- (1765)
372.

Márkus Izsák bazini zsi-
dó (1765) 362.



- Mózes ugodi zsidó
(1765) 363.

Mátis János beledi lakos
(1762) 216.

Mátyás beledi zsidó
(1761) 190. - (1762)
216. - és neje, Izsák
Marinka (1762) 218-9.
(1764) 325, 335-6.

- király (1757) 121.-
(1758) 134. - (1760)
181. - (1762) 218,
245. - (1763) 287.

Mendl (Mandl) Hirschl
Wolf pozsonyváraljai
zsidó (1761) 196.-
(1762) 240.

- Kopl zsidó (1762) 241,
231.

-- Mihály gonawaldi zsi-
dó (1749) 7.

- Salamon Dávid zsidó
(1762) 241.

MenzZ János Áron po-
zsonyváraljai zsidó
(1762) 239, 241.

- Lázár pozsonyváraljai
zsidó (1753) 46.

Meszlényi Ferenc (1752)
26.

Mihály pozsonyvárallaí
zsidó (1759) 143, 158.

Mikos Károly soproni
ügyvéd (1765) 364-5.
- (1767) 420, 423, 429.

Milkovich Pál nagyhőflá-
nyi lakos (1767) 42:{.
- (1768) 439-40,
446-7.

Modits Pál kapitány
(1760) 164, 167.

Mohr Felix (1751) 12, 1B.
- (1752) 25, 28, 33, :38,
41. - (1751) 46, 64, 67,
73. - (i754) 79, 82, 87,
91-2.

Moricz András (1751) 14.
Mosser János Mihály bé-

csi polgár és bábsütő
(1763) 294.-(1769) 489.

Motche holleschaui zsidó
(1769) 500.

Mózes zsidó pálinkafőző
(1761) 189. - zsidó sza-
bó (1752) 42. - csep-
regi zsidó szűcs (1765)
375.

- Dániel lakompaki zsi-
dó (1757) 114. - zsidó-
bíró (1757) 119-20. -

(1753) 132,134,136-7.
- Izsák szentgróti zsidó

(1769) 492.
- János nyitrai zsidó

sörfőző (1754) 77, 79,
31.

- József lakornpaki zsi-
dó esküdt (1765) 356.

- Salamon szentgyörgyi
zsidó (1760) 183.

Münich körmöcbányai
városi gazdasági fel-
ügyelő (1752) 42.

Nagy Antal (1761) 192.
- György vasmegyei es-

küdt (1769) 482.
- János farádi nemes

(1757) 121-3. - nagy-
alúsonyi lakos özve-
gye, Síkos Zsuzsanna
(1760) 179. - (de Sely-
lye) veszprémmegyei
főjegyző (1760) 179.

- Pál (de Felsőbük) sop-
ronmegyei szolga bíró
(1763) 278, 280, 309. -
(1769) 474.

Naszvady János moson-
megyei szolgabícó
(1766) 387.

Nat! Anna Mária 1. Priso-
man.

Nádasdy huszárezred
(1759) 156. - (1761)
Um-200.

- Lipót gróf (1751) 14,
21. - (1752) 32. -
(1753) 45, 47, 66, 71.-
(1751) 35-6, -- (1756)
100.

nádorispán (1754) !J9.- 1.
még Pálffy.

Náthán tolnamegyet zsi-
dó (1751) 10.

Ne(Jed!1J József (1761) 210.
Neuiraeur Mihály soproni

polgár (1761) 205, 212.
Neuhold Károly ügyvéd

(1763) 283. 303.
Newnum. Károly Frigyes

Sándor ker. hitre át-
tért zsidó (1763) 301.

Neumauer József soproni
polgár és szatócs
(1764) 329, 333. --
(1765) 357. - özvegye,
Anna Mál'ia (1766)
396. -- (1767) 409. --
(1769) 483.

Németh Ádám beledi es-
küdt (1764) 336.

Nigst Ferenc hercegi
számtiszt (1769) 478.

Nikola Vreto görög ke-
reskedő (1753) 72.

Nikolics Gyurágy görög
kereskedő (1753) 72.

Notel Márk rohonci zsidó
(1766) 402.

-- Mihály rohonci zsidó
(1769) 483.

-- Mózes szentgróti zsidó
(1769) 492.

Obermayer Ferenc bécsi
polgár és szalag gyártó
(1762) 234-5, -- 260,
269.

Oppenheimer Simon Sá-
muel zsidó (1756)
104--6. -- (1763) 274.

Orenko Mihály Gyula
(1753) 130. - (1762)
214. - (1768) 446.

osztrák kereskedők (1762)
215.

Österreicher Lázár Sán-
dor óbudai zsidó
(1760) 175. -- (1761)
202, 209. - (1762) 261.
- (1763) 274. - (1764)
:313. - testvére: Mó-
zes óbudai zsidó (1760)
175.

Ottingen herceg (1761)
195.

Paal' János Vencel gróf
udvari postamester
(1762) 221-3, 225,22H,
256,270.

Pajte/' Mihály csepregi
polgármester (1765)
375.

Palásthy Adám sopron-
megvei esküdt (1753)
62.

Palkovics Mátyás (1757)
122 - sopronmegyei
törvényszéki ülnök
(1763) 2B1. - hercegi
tiszttartó «1763) 287-
8. sopronrnegyei
szelgabíró (1769) 474,
481.

Pumrner Nándor soproni
polgár neje, Schari-
dorfer Sarlotta (1753)
62-3,70.
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Pandy János debreceni
tanácsos (1766) 392.

Papp ezredes, eperjesi
városparancsnok
(1768) 455.

Parth József soproni pol-
gár és sörmester (1757)
125-Q - (1758) 129,
133. - (1759) 142, 144.
(1760) 181. - (1762)
214. - (1763) 295-7,
303-4. - (1765) 353-
5, 364-5, 367-70,
373-4. - (1766) 391-
2, 401. - (1767) 423.

Passardi eszéki kamarai
intéző (1753) 73.

Pau ly András nagyszom-
bati tanácsos (1766)
392.

Paur Ferenc ruszti hegy-
mester (1733) 70.

Pálffy család (1742) 1. --
ezred (1759) 156. -
uradalom (1766) 401.

- János gróf nádorispán
(1741) 2. - (1749) 5 -
(1752) 28. 30, 35-6.
- néhai (1754) 90. _.
(1759) 148-9.

- Lajos gróf (1768) 455.
Miklós gróf (1752)
28, 35-6. - (1759) 158.
- (1762) 225, 235. -
(1766) 378. - (1767)
421. - (1768) 448-9.
- (1769) 467,491, 502.

- Pál Károly gróf (1751)
19 21-2 24. - (1752)
28~9, 35-6. - (1753)
61. - (1755) 98. -
- (1759) 140-1. --
(1762) 255. - földesúri
bizottsága (1759) HO-
54 (1782) 246. - jó-
szágigazgatója 1. Pot-
schucha, Sz üllő. - po-
zsonyváraljai úriszóko
(1752) 29-30. - (1759)
148-9, 157. - (1760)
166. -- ügyésze 1. Jc-
szenák, Kecskés.

Pás.zthory József sopron-
megvei szelgabíró
(1751) 23. - (175;~)
62-3,70.

Peck Ignác soproni pol-
gár (1764) 330
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János György soproni
tanácsos (1762) 214,
262. - (1763) 286.

- Mihály soproni taná-
csos (1762) 262.

Pelcz János soproni taná-
csos (1767) 417.

Pellican Ferenc Ignác
soproni tanácsos (1762)
262. - (1766) 392.

Pert oroszvári zsidóbíró
(1766) 385.

Permon kollini zsidó
(1768) 464.

Petrich Elek Godefrid
soproni polgár neje,
Schandorfer Julianna
Terézia (1753) 63, 70.

Peüsch Jakab soproni
polgár és magyar ka-
lapos (1764) 314. - fia,
János András soproni
polgár és szappanfőző
(1764) 314.

Piaczol Károly sopron i
harmincados (1768)
46l.

Pinkes Mózes hunfalvi
zsidó (1762) 227.

- Salamon tolnarnegyei
zsidó (1751) 10.

Pintél· Zsuzsanna sop-
roni posztókészítő ne-
je (1761) 205, 212.

Pitterhofer János Orbán
mészáros (1758) 13l.

1:39. - (1763) 281. -
neje. Riedl Anna Má-
ria (1763) 276-7, 279.
- (1764) 326.

Pittinger Lajos pozsony-
váraljai udvarbíró
(t 755) 98.

Plechel György Sámuel
néhai soproni polgár
és kereskedő (l7(jf»
·102.- (1767) 419.

I'odhl·ácz/(y István
(1754) 91-2.

Podlucsányi Antal kor-
ponai tanácsos (176G)
392.

Podmaniczky Sándor
(1768) 442, 444.

I'olacsek Áron morv.i
zsidó (1763) 292.

Po/álc Joachim zsidó
(1762) 224.

- Náhán kismartoni zsi-
dó (1751) 18. - (1758)
128.

POÓ1· András soproni
polgár és rnészáros
(1761) 206.

- János veszprérnrne-
gyei szolga bíró (1760)
179.

Popovics Dimo görög ke-
reskedő (1753) 72.

PotschlLcha György, gróf
Pálffy Pál Károly [ó-
s7.ágigazgalója (1752)
29-30.

Pós György horpácsi mé-
szaros (1757) 114,
119-20. völcseji
mészáros (1758) 132,
134,136-7.

-- Mihály (1758) 134.
Praisch Mátyás ruszt i

polgár (1753) 70.
Prang József Antal (1759)

1 GO.
Preiss János soproni pol-

gár (1769) 484.
Prisoman soproni polgár

özvegye, Natl Anna
Mária (1752) 34.

Prunner György (1769)
482.

Przepit,zky báró (1767)
432. - (1769) 500.

Puchovsky János Gáspár
pozsonyi törvényszéki
jegyző (1769) 266.

nabinovich Maridel zsidó
(1769) 491.

nachier Péter Lajos
(1768) 446.

Radisttes Ignác í17;j(j)
IlO.

tiaáo László özvegye.
Vidos Éva (1761) HIt
és Iiúk, József (17()!)
1 !J4, 207. - (1763) 277
- (1764) 326.

ttausct: .János Antal po-
zsonyi Iőharrn incados
(1752) 257.

rácok (1741) 2. - (1765)
360-1. _. kereskedői,
(1753) 57.

Rátky József (1769) 482.
neischer András soproni

polgár (1763) 290.
Rexa Pál ügyvéd (1759i

161.



Hévay József báró (1751)
12, 19. - (1752) 25, 28,
33, 38. - (1753) 64, 67.
- (1754) 79, 82, 87, 92.

- Lőrinc báró, turóci fö-
ispán (1752) 42.

EUbal' István (1754) 77.
Ribinyi András zombori

tanácsos (1766) 392.
R.iedl György csornai is-

pán (1758) 131, 139. -
(1763) 276. - (1764)
324, 326. - özvegye,
Freidling Anna Mária
(1763) 276. - (1764)
:j26. - lányuk, Anna
Mária, Pitterhefer Já-
nos Orbán neje, L
ott!

Boratz Tóbiás soproni
kereskedőtanonc
(1768) 450.

Hosnel' Antal Benedek
(1753) 44.

Roth örökösök (1746) 4.
Rudolfi ezred (1759) 156.
nu land szabó (1751) 18.
Rutnel' Ferenc Frigyes

(1769) 471.

Salamon zsidó (1769)
500. - Iíssaui zsidó
(1768) 464.

- Joachim oroszvári
zsidó (1769) 498.

_.- Mózes óbudai zsidó
(1761) 203. - és Wolf
szalonaki zsidók
(1766) 402.

Sartol'i Ernő ezredes
(1751) 18. - (1758)
128.

Sághy Dániel sopron me-
gyei szelgabíró (1709)
474.

Sámuel Abrahám kccs-
kédi zsidó (1767) 430.
Jakab fertőszentmik-
lósi zsidó vámos (1760)
165. - (1763) 278, 2flO.
:309.

- József holesovi zsidó
(1762) 236.

Sándor László nemes
(1752) 42.

Sárándi József (1761) 2013
Schabsel Márk rohonci

zsidó (1766) 402.
Schaden Ignác bécsi ke-

reskedő (1762) 237.

Sthando'l'fe7' .lulianna Te-
rézia L Petrich.

- Sarlotta L Pamrner.
Schemitz János (1769)

468.
Schenk János Mihály

hercegi tiszttartó
(1764) 324.

Scheplcowitz vagy Prze-
stawlik zsidó (17681
64.

Schey (Scheich) Aron
nagymarteni zsidó
(1767) 430.

- Fülöp lakotupaki zsi-
dó (1764) 341, 344. -
(1766). 400. - sopron-
kereszturi zsidó (1766)
402.

- Salamon nagymartoni
zsidó (1761) 186.

Schindler soproni polgúr
és kereskedő (1762)
224.

Schlanstein Edmund her-
cegi tiszttartó (1759)
155. - (1769) 160,
477-8.

Schlesinger Izrael és
Wolfgang zsidó test-
vérek (1759) 155-6.
159.

- Izrael fia Márk és en-
nek fia, Sámuel kis-
martont zsidó hadse-
regszállító (1744) 3. -
(1759) 155-6, 159,162.
- (1760) 170, 177,180.
-- (1761) 198--200. --
(1763) 298. - (171)3)
457. - fiai: Herz,
Márkus, Mihály és
Wolfgang (1759) 156.

Schlichter Éva 1. Lázár.
.- Lázár Jakab lakom pa-

ki zsidó (1765) 360--
1. - (17ö(\) 460.
(1769) 476.

Schmaya leschitzi zsid«
(1769) 500.

Schmidt Frigyes soproni
polgár (1767) 416.

- Theodor pozsonyi
harmincadellenőr
(1762) 257.

Schnaid János gvörí ta-
nácsos (1766) 392.

Schneller Keresztély sop-
roni polgár (1749) 7.

Schöftman Pál bécsi pol-

gár és bábsütő (1763)
288, 294.

Schönhofel' Frigyes sop-
roni polgár és patkoló-
kovács (1762) 214.

- Katalin soproni pol-
gárasszony (1765) 360.

- Lipót soproni polgár
és patkolókovács
(1765) 360.

Schütz Boldizsár pozso-
nyi tanácsos (1766)
392.

Schwarz de Lauro cseh-
országi orsz. ügyész
(1769) 471.

Seckl Löbl stomfai zsidó
(1762) 238, 24l.

Sedlmayer József soproni
polgár és patkolóko-
vács (1762) 214.

Seitl Zsigmond (1746) 4.
Senkl Bernát tolname-

gyei zsidó (1751) 10.
Sidó Míhály (1750) 9. -

(1752) 40. - (1753) 50
- (1769) 438.

Sikos Zsuzsanna 1. Abra-
hám és Nagy.

Simon Jónás zsidó (1749)
7.

- Sámuel zsidó 1. Op-
penheimer.

Simson Joachim nikols-
burgi zsidó (1761) HJ5.
213.

S lee rlecli Ferenc (17GB)
440.

Splénlli huszárok (1757)
118.

Sroie zsidó (1768) 464.
St,anner csn. (1763) 28(\.
Stefanics János sopron-

megy ei esküdt (175(1)
3. - (1759) 143. - szol-
gabíró (1760) 171. --
(1761) 198. -- (1762)
226, 260, 269. - (17fi:n
273, 313. - (1766) 37!l.
395. - (1767) 42!J. --
(1768) 446. 454. -tHI. --
(1769) 463.

Steu(r)eT János veperdi
lakos (1764) :323.
:327-(\.

SUm hadbiztos (1768) 4..1(i.
SWhr főhadbiztos (1758)

133. -- (1759) 142. --
(1763) 304. - (1766)
391. - (1768) 446.
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Stuppachel' János, kinek
nővére, Eibel Anna
Mária (1768) 443.

Subich Ferenc (1767) 42!.
(1768) 449.

Süle István nagyalásonyi
lakos (1760) 179.

Szabó Ilona 1. Komjáthy,
- János farádi lakos

(1757) 123.
Szakonyi Ferenc dabro-

nyi ev. lelkész (1760)
179. - (1761) 189.
192-3.

- János soproni polgár
(1766) 393-4.

Szalay Ferenc nagyaláso-
nyi bíró (1760) 179.

Szarka Ferenc soproni
polgár (1761) 196. --
(1762) 240.

Szekfü Pál sopronmegvei
esküdt (1762) 219. --
(1764) 335.

Szemenyei János fuvaros
(1763) 291.

Szentpétery János szat-
márnémeti tanácsos
(1766) 392.

Szel'emlei csn. (1761) 20l.
Széchenyi generális

(1768) 446.
- huszárezred (1758)

133. - (1759) 142, 156.
- (1766) 391-2. --
(1768) 446.

Szilágyi István (1763) 277.
-- József sopronmegvet

esküdt (1761) 194,
207-8.

Szombathelyi parancs-
nok (1760) 182.

Szőke Ferenc völcseji ne-
mes (1759) 1:37.

Szüllö Zsigmond gróf
Pálffy Károly Pál jó-
szágkorrnányzója
(1759) 148.

Tarnóczi Anna Mária l.
Haffner.

Temlin Zsigmond 1110-

sonrnegyeí esküdt
(1766) 385.

Tevely János sopron me-
gyei esküdt (1757) 122.

Thiring Sámuel soproni
polgár és kereskedő
(1762) 268.
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Tieftrunk Zsigmond ügy-
véd (1763) 309.

Timon József (1751) 22.
- (1752) 31, 35-6. -
(1753, 55, 65.

Torteos András soproni
tanácsos (1766) 392,
401.

-- Kristóf ügyvéd (1759)
145.

Tóth Ferenc beledi mé-
száros (1761) 190. --
(1762) 216, 218-9. -
(1764) 335-6.

- György és Sándor jo-
baházi lakosok (1769)
481.

- István préfektus
(1765) 366.

-- János soproni polgár
és sebész (1762) 240.

- Pál ügyvéd (1762) 219.
T{rök (Turek) Ferenc

(1754) 91-2. - (1763)
67.

- Imre sopronmegvci
esküdt (1762) 219. -
(1763) 277. - (1704)
326,336.

- Károly Nándor sopro-
ni polgár özvegye, Má-
ria Anna (1764) 4.

Trautsohn János W. her-
ceg, alsóausztriai
landmarschal (1762)
221, 229.

1'l'inkl János soproni pol-
gár (1769) 473.

'l'l'öpplin Rozina polgár-
asszony (1763) 275.
282.

TUI'ck 1. Török.

újoncok (1760) un
(1761) 198.

Ulászló király (1757)
121. -- (1758) 134. --
(1760) 181. - (1762)
245. - (1763) 287.

Varga Mi klós vőlcseji ne-
mes (1759) 137.

Vásonyi Márton özvegye,
Weber Borbála (175:3)
62.

Veitl lakornpaki zsidó
(1769) 476.

- Márkus soproni kóser
vendéglős (1762) 224,
- (1763) 311. - (1767)

415--6, 41b. - (1768)
443.

Vécsei János debreceni
superintendens (1761)
201.

Vidos Éva 1. Radó.
Vízkelety Zsigmond sop-

ronmegyei szolga bíró
(1761) 201.

Vincze Lőrinc szakolcai
tanácsos (1766) 392.

Vagl Antal János Gáspár
bécsi kezjegyző (176:3)
294.

Voye József sopronnic-
gyei főszámvevő
(1760) 177.

Vörös Mihály szegedi ta-
nácsos (1766) 392.

- Miklós beledi nemes
(1764) 336.

Wachtler pozsonyi keres-
kcdö (1762) 26G. --
(1764) 323, :327.

War/wweil soproni pol-
gár (1761) 210.

Weber Éva Borbála 1. Vú-
sony i.

Weingartneri.n Zsófia
soproni polgárasszony
(1765) 359.

Weíssmandl Kristóf sop-
roni polgár és sütő-
mester (1769) 490, 50).

Wertheim Veronika zsi-
dónö (1769) 468.

Wettstein CSl1. (1765) aai.
Wienner Löbl Simon po-

zsonyváraljai zsidó
szűcs (1749) 8. - (1750)
!). - (1751) 12-17,
Hl-22 24 - (1752)
2fJ. -' pdgáb61 szár-
mazott (1755) 98. --
(1759) 145-6, 140-
154, 163. - fia: Spi í-

zer Götzel pozsony-
váraljai zsidó szűcs
(1769) 487-13.

Winkler Bertalan (1760)
184.

Wolf Izsák csehországi
zsidó (1768) 4513.

- Márk keszthelyi zsidó
(1766) 402.

- Sámuel zsidó élelrnt-
szerkereskedő (1763)
284.



Wollmann nagybajomí
zsidó (1769) 490, 501.

Wrahelly eperjesi város-
bíró (1768) 455.

Zareezky István János
körmöcbányai esküdt
(1752) 42.

Závodszky János nyitra-
megyei szclgabiró
(1754) 77.

Zellmanovich Wolf zsidó
(1767) 433-4.

Zeltner József ügyvéd
(1769) 492.

Zenck Mátyás soproni
mészároslegény (1761)
206.

Zichy Ferenc mosonme-
gyei helyettes alispán
(1766) 387.

Zlatinyi Ferenc budai ta-
nácsos (1766) 392.

Zuberka Katalin polgár-
asszony és szűcs (17(1:l)
29B.

Zügen Pál soproni pol-
gár (1763) 286.

zgidók (1744) 2. - (1752)
27-8, 33, 42. - (1753)
4:3. - (1757) 118. -
(1759) 157. - (1761)
210. - (1762) 220. -
(1764) 321. - (1769)
467,474-5.

- nevük szerint. Arn-
steiner, Abrahám,
Aron, Bajom, Baruch.
Benedikt, Benjamin,
Ber, Betlehem, Bilni-
zer, Blau, Boresch,
Boschan, Breyer, Dá-
niel, Dávid, Eissig,
Emanuel, Enoch, Far-
kas, Frankel, Frank-
furter, Fülöp, GersteI,

Gottfried, Gottlieb,
Guttmann. Hambur-
ger, Herz, Herzfeld.
Hi rsch, Hirschl, Iz-
rael, Izsák, Jachiel,
Jakab, József, Kayen,
Klein, Lázár, Leiders-
dorfer, Levi, Liberrna-
novich, Littmann,
Löbl, Lössl,Löw,Lövi,
Macholt, Mandl.Man-
nes, Marik, Mayer,
Márkus, Mátyás,
Menzl, Mihály, Mo-
tehe, Mózes, Náthán,
Neuman, Notel, Op-
penheirner. Osterrei-
eher, Perl, Perrnon,
Pinkes, Polacsek, Po-
lák, Rabinovich, Sala-
mon, Sámuel, Schab-
sel, Schepkowitz,
Schey, Schlesinger,
Schlichter, Schmaya,
Seckl, Sen kl, Simon,
Simson, Srole, Veitl,
Wertheim, Wienner,
Wolf, Wollmann, Zell-
manovich.
helynevek szerint 1.
Bajmóc, Bars megye,
Bazin, Beled, Bécs,
Boldogasszony, Bony-
hád, Buda, Csehor-
szág, Csepreg. Cserna-
hora, Csorna, Egyház-
szeg, Eipelitz, Eszék,
Farád, Fertőszentmik-
lós, Fischa, Galgóc.
Gáta, Gonawald, Gyü-
leviz, Hainbui-g, Holc-
sov, Holics, Holle-
sch au, Horitschon.
Höllestabel. Hunf'alu,
Kabold, Kecskéd,
Keszthely, Kismarton,
Kogetein, Kojtan, Ko-

ricson, Köllein, Köp-
csény, Kütten, Lakom-
pak, Lengyelország,
Lissau, Lositz, Ma-
gyarország, Malacka,
Máramaros megye,
Mihályi, Mirlice, Mor-
vaország, Moson me-
gye, Nagybajom,
Nagygeresd. Nagyká-
roly, Nagymarton. Ne-
messzalók, Neu-
raussnitz, Nikolsburg,
Nyitra, Nyitra megye,
Oláhország, OrOS2",1111',
Óbuda, Özdőg, Pi-
schon, Pozsony me-
gye, Pozsonyváralja
Prága, Rajka, Rauss-
nitz, Rohonc, Sasvár.
Sáros megye, Sárvár,
Simontornya, Sopron
megye, Sopronkeresz-
túr, Stomfa, Surány,
Svaba, Svábország,
Szakolca, Szalonak,
Szenic, Szentgrót,
Szentgyörgy, Szentjá-
nos, Tolna megye.
Trebic, Trencsén,
Trencsén megye Ugod,
Ung megye, Vadosta.
Vas megye, Vágúj-
hely, Várad, Zalaeger-
szeg, Zsámbék.

- csecsemőt tilos meg-
keresztelni szüleik
akarata ellen (1762)
232. - (1766) 399.
6s keresztény alatt-
valókat elnyomní nem
szabad (1752) :32,
35-·6.
iránti gyűlölet (1764)
(1764) 342-3.
kereskedők (1759) 147.
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ll. HELYMUTATÓ - INDEX LOCORUM

Abauj megye (1754) 82.
- főispánja 1. Csáky.
Alba Regia 1. Székesfe-

hérvár.
a[sóauszt1'iai kormány

(1750) 9. - (1759) 160.
- (1762) 221-3.
(1763) 274, 309.
(1766) 398.

- landmarschal l.
Trautsohn. - hivatal
bírói ítélet (1762)
222-3,256.

Alsókáld hn. Vas m.-ben
(1762) 245.

Appony hn. Nyitra m.-
ben (1758) 138.

Amnyosmarót hn. Bars
m.-ben (1753) 56. -
(1754) 89. - (1757)
115.

Arva rnegye (1752) 25. -
(1753) 45.

bajmóci (Bannowítz, hn.
Nyitra m.-ben) zsidók
(1753) 48, 50.

Baranya megye (1753)
68-9, 72. - (1764)
317. - (1766) 384,390.
- (1767) 410, 422.

- nem tűr meg terül etén
zsidót (1742) 1.
(1751) 10-3. - (1752)
39-40. - (1753) 43, 53,
64-7, 72. - (1760)
173. - (1764) 315-7,
320, 346-7. - (1765)
372. - (1766) 390. -
(1767) 410, 422, 424-5.

-i huszárezred (1758)
133. - (1759) 142. -
(1768) 446.

Bars megye (1753) 45, 5B.
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- (1754) 89-90. -
(1757) 115-7.

-ben csak egy zsidó lakik
(1754) 89.

-be n zsidók nem lakhat-
nak (1753) 56. - (1756)
108--13.

-i szelgabíró 1. Bossányi.
bazini (város Pozsony m.-

ben) zsidók 1. Abra-
hám, Hirschl, Löb1.
Márkus.

Bán hn. Trencsén m.-ben
(1753) 60. - (1754) 89.

bánta lvi (Wandorf, hn.
Sopron m.-ben) pálo-
sok (1765) 358.

bányavárosok mentesek a
zsidóktól (1753) 64-6.

-tól 7 mérföldre zsidó
nem lakhat (1749) 5. -
(1752) 37, 42. - (175:3)
44-5, 48, 50-2, 54-
60.

Beled hn. Sopron m.-ben
(1761) 190. - (1762)
216, 219. - (1764) :-325,
336.

-i bíró 1. Kovács.
-i dűlők: Arokköz, Felső-

kert, Pusztakert (1764)
336.

-i esküdtek 1. Buty, Füzi,
Horváth, Kozma, Né-
meth.

-i iskolaigazgató 1.Fabics.
-i lakosok 1. Hanczcl,

Komjáthy, Kovács.
Mátis, Vörös.

-i mészáros 1. Tóth.
-i zsidó 1. Mátyás.
Deremend hn. Baranya

m.-ben (1753) 72.
Besztercebánya (Neozo-

lium) város (1753) 57.

Bécs (Vienna Austriae,
Wien) város (1750) 9.
- (1751) 21. - (1752)
:32, - (1753) 44-5, 47,
66, 71, 75-6, - (1754)
84-5, - (1756) 100,
104, - (1757) 118, 125.
- (1758) 127, 130, -
(1759) 147, 158-60, --
(1760) 171, 174, 178, 182,
184, - (1761) 187-8,
197-8, 202, 209. -
(1762) 222-3, 225, 229,
231-2, 234-5, 255--6.
258. 260-l. 267, 27l. -
(1763) 274, 285, 292, 294,
299, 301, 305. - (1764)
316, 318, 320, 340, 342,
347, - (1765) 372, -
(1766) 378-9, 381,
390-2, - (1767) 413,
421, 432, 434, 436. -
(1768) 440, 446, 450. --
(1769) 477, 489, - L
még Leopoldstadt,
Wieden.

-i Kártnerstrassen beim
Greiffen (1763) 294.

-i közjegyző 1. Vogl.
-i pénzverde (1763) 299.
-i polgárok 1. Hüttling,

Mosser, Obermayer,
Schaden, Schöffman.

-i Ruckensadlisches húz
(1763) 294.

-i zsidó L Hirsch1.
bécsújhelyi (Neustadt)

katonai akadémia
(1768) 446.

- kereskedő 1.Gstettner.
Bilics hn, Nyitra m.-ben

(1758) 138.
boldogasszonyi (hn. Mo-

son m.-ben) zsidók
(1766) 385, 403.



bonyhádi (hn, Tolna 111.-

ben) zsidók (1764)
:315~7, 346-7. -
(1765) 372. - (1767)
410, 422, 424-5.

Boroszló (Vratislavia) vá-
ros (1762) 231.

Horsok hn. Baranya m.>
ben (1751) 10.

Dossány hn. Nyitra 111.-

ben (1758) 130.
IJoszkovitz hn. Morvaor-

szagban (1763) 292.
boszniai püspök (175:3)

73-4.
Brünn város (1769) 480,

500.
Piuia (Ofen) város (1761)

209. - (1762) 236.
-i tanácsos 1. Balásy, Zla-

t inyi.
-i zsidó 1. Löb1.
BllTszentmiklós hn. Po-

zsony m.-ben (1752) :3B.
(1753) 71.

Bllrszentpéter hn.
Pozsony m.-ben (1752)
38. - (1753) 71.

Cernnhorai (hn, Morva-
országban) zsidó 1. Ja-
kab.

Csallóköz, sziget (1759)
148.

Csehország (1765) 352.
-i gubernium (1769)

471-2,477.
-i ügyész 1. Schwarz.
-i zsidó 1. Wolf.
Csepreg hn. Sopron m.-

ben (1760) 167. -
(1761) 20l. - (1765)
375.

-i polgármester 1. Pajter.
-i zsidó (1760) 167. -

(1769) 499. - 1. még
Hirsch, Hirschl, Mó-
zes.

Csorna hn. Sopron m.-
ben (1757) 122-3.
(1763) 279.

-z ispán 1. Riedl.
-i zsidó (1769) 485. - 1.

még Jachiel,Jakab.
Csornok hn. Nyitra m.-

ben (1758) 13B.
Csönge hn. Vas m.-ben

(1760) 179. - (1761)
192.

dabJ'onyi (hn. Veszprém
m.-ben) ev. lelkész 1.
Szakonyi

Dalmácia területén zsidó
nem lakhat (1753) 47.

Darázs hn. Nyitra m.-ben
(1758) 138.

Debrecen város (1761) 20l.
-i prédikátor (1761) 197,

204.
-i superintendens 1. Vé-

csei.
-i tanácsos 1. Komárorny,

Pandy,
Diakovár hn. Verőce m.-

ben (1753) 73.
Draskóc hn. Turóc m.-

ben (1753) 57.
Dvornik hn. Nyitra m.-

ben (1758) 138.

Edve hn. Sopron m.-ben
(1761) 194, 207-8.

egri püspök 1.Eszterházy.
egyházszegi (hn. Nyitra

m-ben) zsidók (175:3)
54-5,59.

eipelitzi (hn. Morvaor-
szágban) zsidó 1. Löb1.

Eisenstadt 1. Kismarton.
Elefánt hn. Nyitra m.-ben

(1758) 138.
Emőke hn. Nyitra m.-ben

(1758) 138.
Eperjes, város Sáros m.-

ben (1768) 451-2,
455-6.

-i harminc ad 1. uo.
-i katonai parancsnok 1.

uo. - 1. még Papp.
-í városbíró 1. Wrahelly.
Erdély (1763) 301. -

(1769) 491.
eszéki (város Verőce m.-

ben) kamarai intéző 1.
Passardi.

- zsidók (1753) 73-4.
éleskői (vár Nyitra m.-

ben) számtiszt 1. Hle-
dik.

Farád hn. Sopron m.-ben
(1757) 121. - (1764)
:335-6.

-í nemes 1. Kéthely.
Nagy, Szabó.

-i zsidó 1. J achiel.
Felsőpulya hn. Sopron

m.-ben (1758) 128.

Fel'tős.zentmiklós hn.
Sopron m.-ben (1760)
165.

-i ispán 1. Erth.
-i plébános 1. Bilácz.
-i zsidó 1.Sámuel.
fischai (hn. Morvaország-

ban (zsidó 1. Löbl.
Fraknó vár Sopron m.-

ben (1764) 348. -
(1769) 470.

i- tiszttartó (1759) 234.
1. még Katter.

Fünfkirchen 1. Pécs.

Galgóc hn. Nyitra m.-
ben (1753) 52.

-i zsidó 1. Löbl.
gátai (hn. Moson m.-ben

vámos (1752) 38.
- zsidók (1766) 385, 403.

- 1. még Hirsch1.
gonawaldi (hn. Morvaor-

szágban) zsidó 1.
Mendl.

Göncszeg hn. (1762) 245.
görög kereskedők (1753)

43,67,69, 72. - (1759)
147. - 1. még Czin-
czár, Decente, Dimí-
nin, Graborár, Gyu-
ragy, Nikola, Niko-
lics, Popovics.

Grosshöflein 1. Nagyhőf-
lány.

Güns 1. Kőszeg,
Güssing 1. Szalonak.
Gyviak hn. Körmöcbá-

nya környékén (1752)
42.

Győr (Jaurinum) város
(1749) 6. - (1751) 16-
7. - (1752) 38. - (1762)
218. - (1766) 392.

-i polgár 1. Konajder.
-í tanács (1762) 245.
-i tanácsos 1. Schnaid.
Győre hn. Tolna m.-ben

(1751) 10.
Gyülevíz hn. Sopron m.-

ben (1753) 62-3.
-i zsidó 1. Jakab.

bainburgi (hn. A. A.-ban)
zsidó 1. Lövi,

Hercegszőllős hn. Bara-
nya m.-ben (1753) 72.

Himesháza hn. Baranya
m.-ben (1751) 10.

holesovi (hn. Morvaor-
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szágban) zsidó 1. Sá-
muel.

Hoiics hn. Nyitra m.-ben
(1753) 71. - (1754) se.

-í zsidó 1. Hirschl.
holleschaui (hn. Morvaor-

szágban) zsidó 1. Mot-
che.

Hont megye (1753) 45.
-ben zsidó nem lakhat

(1753) 58.
horitschoni (hn. Morva-

országban) zsidó L
Kayen.

Horn hn. A. Ac-ban (1765;
352.

Horpács hn. Sopron 111.-

ben (1763) 280.
-i mészáros 1. Pós.
Horvátország területén

zsidó nem lakhat
(1753)47.

höllestabeli zsidó 1. Aron.
Löb1.

Hl1nfalu (Hunsdort) hn.
Szepes m.-ben (1769)
494.

-i zsidók (1762) 227-8,
243-4. - 1. még Ab-
rahám, Frankel, Piri-
kes,

-i zsidó hitközség (17(j!l)
451-2, 455-(l.

lpuly folyó (1753) 5R.

Jaurinum 1. Győr.
Jánosfa hn. Sopron m.-

ben (1769) 497.
Jobaháza hn. Sopron 111.-

ben (1762) 219. -
(1763) 277, - 279. -
(1764) 325.

-í lakos 1. Kiss, Lendvay.
Tóth.

Kabold hn. Sopron 111.-

ben (1769) 468.
-i zsidók (1764) 349. -

(1768) 459.
-i zsidó hitközség (1760)

172.
Kapuvár hn. Sopron m.-

ben (1763)277,309.
(1764) 324, 326.

-i tiszttartói hivatal
(1763) 281.

kassai tanácsos 1. Dubni-
czay,

kecskédi (hn, Vas m.-ben
zsidó 1. Sámuel.
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Kemenesalja, vidék Vas
rn.-ben (1767) 430.

keszthelyi (hn. Zala rn.-
ben) zsidó 1. Wolf.

késmárki (város Szepes
m.-ben) harmincadhi-
vatal (1762) 227-8,
244.

Kéthely hn. Sopron 111.-

ben (1758) 128.
Ki?'úIYf,t (Königseídcn)

hn. Pozsony ni-ben
(1755) 98.

Kisfalud hn. Baranya m.>
ben (1753) 72.

- hn. Sopron 111.-ben
(1761) 194.

Kismarton (Eisenstadt)
város Sopron m.-ben
(1759) 155. - (1761)
199. - (1762) 256, 260.
- (1763) 288. - (1764)
:349. - (1765) 358.-
(1768) 439, 446, 457. -
(1769) 160, 471, 474,
477-8.

-i polgárok 1. Altmari.
Kusenits.

-í zsidók (1762) 268. -
(1764) 349. - (1765)
358, - (1766) 381, -
(1768) 459. - (1769)
468. - 1. még Aron,
Frankfurter, Fülöp,
Herz, Polák, Schlesiri-
ger.

-i zsidó hitközség (1760)
172. -- (1761) 211. --
(1763) 312. - (1765)
:~77. - (1766) 405. -
()767) 413-4, 417, 431,
438. - (1768) 466. -
(1769) 504.

f\.lein Dorfl hn. Körrnőc-
banya környékén
(1752) 42.

kogeteini zsidó L Ábra-
hám.

kojtani zsidó 1. Ber.
Komá1"Om (Komorn) Vú-

ros (1751) IG-7.
- megye (1754) 9:3.
koricsoni zsidó 1. Löbl.
Iwrponai (város Hont m.-

ben) tanácsos L Pod-
lucsányi.

Koval'C hn. Nyitra m.-
ben (1758) 138.

Königseiden 1. Királyfa.
kölleini (hn. Morvaor-

szágban) zsidó L Per-
mon.

köpcsényi (hn. Moson
m.-ben) vámos (1752)
38.

- zsidók (1766) 385, 387,
403.

KÖl'möcbánya (Kremnitz)
várcs (1752) 42.
(1753) 44,57.

-i bányamester 1. Kör-
mendi,

-i esküdt L Zareczky,
- és jegyző is 1. Heyssl,
-i kamaragróf (1742) 42.
-i városi gazdasági fel-

ügyelő L Münich.
KÖ1'tvélyes hn. Moson

m.-ben (1766) 387.
Kőszeg (Güns) város

(1752) 38. - (1759) 159.
-i tanácsos 1. Fodor.
K1'O,sznó hn. Nyitra m.«

ben (1758) 138.
Kl'emnitz 1. Körmöcbá-

nya.
Kl'eutz 1. Sopronkeresz-

túr.
kütteni zsidó 1. Marik.

Lakompo.k (Lackenbach)
hn. Sopron m.-ben
(1757) - 114, 120. -
(1759) 137.-(1769) 468.

-i zsidók (1758) 134. -
(1764) 349. - (1765)
358. - (1768) 459. - 1.
még Abrahám, Dá-
niel, Izsák, Littmann,
Löbl, Löw, Mózes,
Schey, Schlichter,
Veitl.

-i zsidó hitközség (1760)
172. -- (1761) 211. --
(1763) 312. - (1765)
377. -- (1766) 405. -
(1767) 431, 438, -
(1768) 466. - (1769)
504.

Lengyelország (1759) 147.
- (1762) 253, 257, 265.
26B. - (1767) 433.

-i zsidók (1762) 227-8,
231, 243--4. - (1769)
467, 474, 500. - 1. még
Ábrahám, Löbl, Man-

nes, Mayer.
Leopoldstadt, Bécs elővá-

rosa (1768) 446.



Léka vár Vas m.-ben
(1765) 358.

Libau város Csehország-
ban (1768) 458, 464.

-í mészáros 1. Christoph.
Liptó megye (1753) 45, 51.
Liptószentmiklós hn.

(1753) 51.
lissaui (hn. Lengeyelor-

szágban) zsidó 1. Sala-
mon.

lositzi (hn. Csehország-
ban) zsidó 1. Schmaya.

Lucs hn. Baranya m.-ben
(1753) 72.

Magyarország (1752) 27.
-- (1763) 274, 297. -
(1767) 433. - (1769)
491, 500.

-i zsidók (1762) 231.
Magyaróvár hn. Moson

m-ben (1766) 388-9.
-i vámos (1752) 38.
malackaí (hn. Pozsony

m.-ben) zsidók (1751)
12.

Mattersdorf 1. Nagymar-
ton.

Máramaros megye (1753)
74.

-i. zsidók (1763) 299, 302.
Mihályi hn. Sopron m.-

ben (1761) 201.
-i zsidól. Gottlieb, Izrael.
Mindszent hn. Baranya

m.-ben (1753) 72.
mírlicei zsidó 1. Hirsch.
Mocs hn. Baranya m.-ben

(1753) 72.
Modor város Pozsony rn>

ben (1751) 16--7. --
(1752) 38.

-i tanácsos 1. Huszty,
MoZnaszecsődhn. Vas 111.-

ben (1760) 164.
Morvaország (1751) 12. --

(1752) 27, 33.
-i legfelsőbb törvényszék

(1769) 500.
-í zsidók (1752) 27, :i:i. --

(1769) 474. -- 1. még
Polacsek.

Moson megye (1752) 25.
-- (1763) 334, 338, 345.
-- (1766) 378, 380, 382,
388-9, 403.

-i alispán 1. Csiba, Zichy.
-i esküdt 1. Temlin.
-i szelgabíró 1. Naszvady.
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-i zsidó hitközségele
(1764) 332, 334. --
(1766) 380, 403.

Mosóc hn. Nyitra m.-ben
(1753) 57.

Nagyalásony hn. Vesz-
prém m.-ben (1760)
179.

-i bíró 1. Szalay.
-i ev. lelkész 1. Horváth.
-i lakos 1. Nagy, Süle.
nagybajomi (hn. Somogy

m.-ben) zsidó 1. Ba-
jom, Wollmann.

Nagycenk hn. Sopron m.-
ben (1753) 62.

Nagycsepesén hn. Turóc
m.-ben (1752) 42.
(1753) 44.

nagygeresdi lakos 1.
György.

-- zsidó 1. Fülöp.
Nagyhőflány (Grosshöf-

lcin) hn. Sopron m.-
ben (1763) 446.

-i lakos 1. Fenkh, Milko-
vich.

nagykárolyi (város Szat-
már m.-ben) zsidó 1.
Lázár.

Nagymarton (Matters-
dorf) hn. Sopron m.-
ben (1758) 294. --
(1769) 468, 489.

-i zsidók (1764) 340. --
(1765) 358. - (I7<lfi)
381. -- (1768) 459. - 1.
még Breyer, Gerstcl,
Gottlieb, Hirschl, .Ia-
kab, Lázár, Löb1.
Löw, Mayer, Schey.

-i zsidó hitközség (1760)
172,174. - (1761) 211.
-- (1763) 312. - (1765)
377. -- (1766) 405. -
(1767) 431, 438,. -
(1768) 466. - (1769)
504.

Nagyszombat (Tirnau,
'I'irnavia) város (175:1)
101, 104, 106.

-- szerződése ti 7. .irlók-
ka I (1756) 100-1.

-- területére zsidó m:ll1
léphet (1753) 64-5. -
(1755) 95. -- (1756)
100--1, 103-7. -
(1757) 118.

-i tanács (1756) 101, 103-
7. - (1757) 118.

-í tanácsos l. Koczeth,
Pauly.

-t vámos (1752) 38.
Nagytapolcsány hn. Nyit-

ra m.-ben (1753) 48,
50, 52, 59. -- (1755) 97.
- (1758) 138.

Nagyugróc hn. Bars m.-
ben (1749) 5. -- (1754)
89-90 - (1756) 108-
13. - (1757) 115-7.

Nádas hn. Hont rn-ben
(1753) 58.

Nedanóc hn. Nyitra m.
ben (1758) 138.

Nemeskér hn. Sopron m.-
ben (1751) 23. - (1757)
122. - (1758) 132,
136-7.-(1759) 162.-
(1760) 169-70, 176-7.
(1761) 192,201,204.-
(1762) 219-20. -
(1763) 277, 285, 288,
292-3, 299, 301. --
(1764) 313, 318, 325,
337, 342. - (1766) 378,
399, 404. - (1767) 432,
434-6. - (1768) 440,
445, 447-9, 453--4,
461, 464. - (1769) 468,
472, 474, 485, 500, 502.

-i ev. lelkész 1. Balogh.
nemesszalóki (hn.

Veszprém rrr-ben) zsi-
dó 1. Abrahám.

Nemes'vis hn. Sopron 111.-

ben (1752) 26.
Neozolium 1. Beszterce-

bánya,
neuraussnitzi (hn. Morva-

országban) zsidó 1. Ja-
kab.

Neustadt l. Bécsújhely.
Neutitschein hn. Morva-

országban (1749) 7.
nczsideri (hn. Moson m.-

ben) vámos (1752) 38.
Németjárfalu (Németjan-

dorf) Im. Moson m.-
ben (1766) 385.

Németország (1762) 255.
Nikolsburg város Morva-

országban (1769) 480.
-i főhivatalnok 1. Braun.
-i zsidók 1. Abrahám,

Frankel, Hirschl, Lé-
vi, Löbl, Simson.
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Nürnberg város Német-
országban (1762) 236.

nyárádi (hn. Veszprém
m.-ben) plébános 1.
Kazó.

Nyitra folyó (1753) 48, 52,
54, 59. - (1754) 77-9,
81. - (1755) 97. -
(1758) 138.

-- megye (~752) 25, 38. -
(1753) 45, 50, 52, 54-5,
59. - (1754) 77-81. -
(1755) 96-7, 99. -
(1756) 110-1, 113. -
(1758) 138.

-i alispán 1. Bossányi.
-i szolgabíró 1. Zavod-

szky.
-i zsidók (1755) 95-7, 99.

- (1758) 138.
- város (1754) 78-9,

81. - (1756) 111. -
(1758) 138.

-i zsidók (1754) 77-81,
86. - 1. még Ábrahám,
Dávid, Farkas, Mózes.

Ofen 1. Buda.
oláhországi zsidók

(1762) 227-8, 243-4.
Oroszvár hn. Moson m.-

ben (1763) 306-7.
-i zsidók (1752) 25. -

(1766) 378, 380, 382,
385, 387, 403. - 1. még
Perl, Salamon.

-i zsidó hitközség (1763)
306-7. (1764) 338-40,
345. - (1766) 388-9.

Osterau hn. (1752) 27, 33.
Obuda (Vetero-Buda) vá-

ros (1762) 234.
-i úriszék (1761) 209.
-i zsidók (1753) 73. - J.

még Ostcrreicher, S3-
tarnon.

Ödcnburg 1. Sopron.
Özd.ög hn. Nyitra m.-ben

(1758) 138.
-i zsidók (1753) 54-5, 5fJ.

Páp a város Veszprém m.-
ben (1761) 201. -
(1765) 366.

-i alesperes 1. Kazó.
-i számtiszt 1. Krauss.
Pest me gye (1751) 17. -

(1766) 399.
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- város (1751) 16-7.
-i adóhivatal (1767) 420,

423.
-i Medárd-napi vásár

(1762) 234.
-i tanácsos 1. Krinesz.
Pécs (Fünfkirchen, Quin-

queecclesiae) város
(1742) l. - (1752) 39-
40. - (1753) 43, 72. -
(1760) 173. - (1764)
320. - (1766) 390.-
(1767) 422.

-i Katalin-napi vásár
(1764) 315, 320.

pischoni zsidó 1. Löb1.
Potyond hn. Sopron m.-

ben (1769) 481.
Pozsega megye területén

zsidók nem lakhatnak
(1753) 47. - még két
évig lakhatnak (1753)
75-6.

Pozsony (Pressburg) vá-
ros (1744) 2. - (1749)
5. - (1759) 9. - (1751)
14,22,24,-(1752) 29-
30, 40-1. - (1753)
50-1, 61. - (1754)
85-6, 91-2. (1755) 96.
- (1756) 105. - (1759)
140-1, 147, 154, 158-
fl. - (1760) 166, 171.
174-5, 182. - (1761)
187-9, 197-8, 202,
209. - (1762) 220, 228,
231--2, 243--4. 248,
250, 257-8,261, 265-
7, 271. - (1763) 274,
285, 292, 299, 301-2. --
(1764) 313, 318, 320, 332.
340, 342, - (1765) 352.
- (1766) 378-80, 385,
390. 392, 399, 401, 404.
-(1767)413,421,426-
8, 432, 434, 436. -
(1768) 444-5, 448-9,
453-5, 464, - (1769)
467, 472, 480, 488, 491.
494, 500, 502.

-ban Káptalan utca (1762)
255. - Pálosok kúr i-
ája (1762) 255. - Zuc-
kermantel (1762) 255.

- melletti tábor (1751)
18.

-i harrnincadellenőr 1.
Schmidt.

-i harmincados (1762)
268. - 1. még Rausch.

-i kereskedők 1. Himber-
ger, Wachtler.

-i lakos 1. Hauer.
-i szabócéh (1762) 247--8.
-i szűcscéh (1759) 163.
-i tanácsos 1. Kajdacsy,

Schütz.
-i törvényszéki jegyző 1.

Puehovsky.
-i vámos (1752) 38.
-i városi tanács (1751) 15.

19. - (1762) 247-8.
Pozsony megye (1751) 12

15, 19-20, 22. 24. -
(1752) 35-6, 38. -
(1753) 46, 64-5. -
(1754) 86. - (1756) 104.
- (1759) 140, 145-6,
149-54, 157, 163. -
(1760) 166, 178.-(1761)
187. - (1762) 220, 250.
254-5,257-8.-(1763)
289. - (1769) 488.

-i esküdt 1. Krisán.
-i főjegyző 1. Bacsák.
-i szolga bíró 1. Liptay.
-i zsidók (1751) 13.
Pozsonyváralja (1749) 8.

- (1752) 29. - (175\1)
149. - (1768) 444.

-i német és magyar sza-
bócéh (1759) 148, 157-
8, 161. - (1760) 166. -r+

(1762) 249-50, 255,
264. - 1. még Ebner.

-i szűcscéh (1749) 8. -
(1751) 19. - (1759)
145-6, 149-54, 163.

-i szűcsök (1751) 14-5. -
(1753)) 61. - 1. még
Benedicti, Bóna, Kun-
tze.

-i udvarbíró 1. Pittinger.
-i úriszék (1765) 352.
-i zsidó hitközség (1764)

342.
-i zsidók (1752) 28, 31-

2, 35-6. - (1753) 46,
61,67,71,73. - (1759)
161.'- 1. még Arnstei-
ner, Betlehem, Blau,
Frankel, Gerstei,
Hirsch, Hirschl, Lei-
dersdorfer, Löbl. Ma-
cholt, Mendl, MenzL
Mib ály, Wienner.



-i zsidó szabók (1760) 16G.
- (1762) 255.

Prága város (1769) 471.
-"Í börtön (1763) 284.
-i fellebbviteli bíróság

(1768) 458, 464.
-i zsidó 1. Hamburger,

Löbl, Wienner.
Pressburg 1.Pozsony.

Quinqueecclesiae 1. Pécs.

Racsic hn. Nyitra rrr-ben
(1758) 138.

Rajcsány hn. Nyitra m.-
ben (1752) 48, 50.

Rajec hn. Trencsén 111.-

raj kai (hn. Moson m.-ben)
zsidók (1752) 25. -
(1766) 385, 387, 403.

raussnitzi (hn. Morvaor-
szágban) zsidó 1.
Hirschl.

Rechnitz 1. Rohonc.
Récsény hn. Nyitra m.-

ben (1756) 113.
rohonci (Rechnitz, hn.

Vas m.-ben) zsidók
(1760) 173. - (1762)
230. - (1766) 384, 390.
- (1767) 424. -1. még
Jakab, Notel, Schab-
seI.

Röjtök hn. Sopron m.-ben
(1763) 280.

Ruszt város Sopron m.-
ben (1753) 63, 70. -
(1765) 358.

-i hegymester 1. Holz-
man, Kochpergcr,
Paur,

-i polgár 1. Praisch.
-i szöl1ödűlő: Pamgort

(1753) 63, 70.
-i városi jegyző 1. Lalrer.

sarródi (hn. Sopron m.-
ben) lakos 1. Illeö.

Sasvár (Sas sin) hn. Nyit-
ra m.-ben (1752) 38. -
(1753) 71.

-i zsidó 1. Hirsch1.
Sáros me gye (1764) 342.

- (1768) 451, 456.
-i zsidók (1764) 342-1.
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Sál'vár hn. Vas m.vben
(1769) 482.

-i zsidó 1. Baruch.
Selmecbánya (Schern-

nitz), város (1749) 5. -
(1756) 110-3.

simontornyai (hn, Tolna
m.-ben) zsidó 1. Jakab.

Som01'ja hn. Pozsony m.-
ben (1759) 148.

Sopron (Odenburg) város
(1751) 16-8, - (1752)
34. - (1753) 62-3, 70.
- (1755) 94. - (1756)
102. - (1757) 124-6.
-(1758) 129--30, 133-
5. - (1759) 143-4, 1'17,
159. - (1760) 171, 178,
182.184. - (1761) 187-
9, 193, 196-8, 202-3,
209 - (1762) 214, 225,
231-3, 253, 258--9,
261, 265, 267-72. --
(1763) 273-4, 281,
285-6, 288, 292, 294,
297, 299, 301-2. --
(1764) 313, 318, 340,
342-3. - (1765) 354-
5, 370. - (1766) 378-
9, 381, 392, 395, 399,
401, 404. - (1767) 411,
413,417,421,423,426-
9. 431-2,434. - (1768)
439-40, 442, 444--6,
448-9,453,464.-
(1769) 467,470,472,474,
480, 491, 499-500, 502.

-ba bort és pálinkát be-
vinni tilos (1767)
412-3,417.

-ban Szent Mihály kapu
(1749) 7.

-ban zsidók állandóan
nem lakhatnak (1767)
431.

- városával szabad ke-
reskedése a zsidóknak
(1749) 6. - (1751) 23. --
(1761) 211. - (1763)
312. - (1765) 377. -
(1766) 405. - (1767)
412-3,417,431,438.-
(1768) 466. -- (1769)
504.

-i aranyműves (1765) 361.
-i állatvásár (1767) 430.
-i doktor Gánscl-alapít-

vány (1763) 286.

-i dűlők: Poczman (1766)
393-4. - Zsidótemető
(1763) 283, 286.

-i Fehér Ló vendéglő
(1768) 446.

-i ferences rendház (1746)
4.

-i harmincados (1768)
448,462. -1. még
Piaczol.

-i házak: Hüllinger-féle
(1765) 360. - Martini-
féle (1765) 361.
Prunner-féle (1764)
348. -- Schönhofer-féle
(1765) 360-1. - Ser-
pili us-féle (1765) 360.

-i kaszárnya (1758) 133.
- (1762) 214. - (1763)
304. - (1766) 391-2.

-i kat. konvent (1746) 4.
-i kereskedőtanonc 1. Ro-

ratz.
-i kesztyűs (1765) 360.
-i kóser vendéglősök

(1764) 319, 321, 35l. -
(1765) 376. - (1766)
386, 407. - (1767) 412,
415-8, 431, 437. -
(1768) 465.- (1769) 504.
- 1. még GersteI,
Hirschl, Veit1.

-i közgyűlés (1766) 386. -
(1767) 408. - kifogá-
solja a zsidók állandó
tartózkodását a város-
ban (1764) 319, 321,351.

-i külső tanácsos 1. Krail-
ler.

-i mészároslegény
1. Zenck.

-i nyomdász (1765) 360.
-i orvos 1. Komárorny.
-i polgárok 1. Benedek,

Bernsteiner, Blasov-
szky, Brunano, Cze-
pecz, Dorn, Feichtín-
ger, Fidler, Fischer,
Flantsch, Frauen-
schuch, Gabriel, Gal-
lus, Heimler, Hofer,
Hüllinger, Hüpfel,
Kanecker, Kolleis,
Krug, Lackner, La-
tis, Limberger. Lin-
zer, Marton, Mi-
kos, Neubauer, Neu-
mayer, Pammer,
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Parth, Peck, Petrich,
Peüsch, Pintér, Ple-
chel, Poór, Preíss, Pr i-
soman, Reischer,
SchindIer, Schmidt,
Schneller, Schönhof'er,
Sedlrnayer, Szakonyi,
Szarka, 'I'hírí ng, Tö-
rök, Trinkl, Tröppl.
Warkoweil, Weingart-
ner, Weissmandl, Zu-
ber ka, Zügen,

-i polgármester (1762)
241. - (1765) 373-4. -
- (1767) 417, -1. még
Ernst.

-i szappanfőző (1764) 438.
-i tanács (1744) 2. -

(1749) 6. - (1760) 181.
- (1761) 188, 196, 202,
209. - (1762) 231-2,
253-4, 258-9, 265,
267-6, 271-2. -
(1763) 284, 286, 292,
295-7, 299, 301, 304.
- (1764) 318, 321, 329,
342-3. - (1765) 353-
5, 364-5, 369-70, 376.
-(1766)381,386,391-
2, 399, 401. - (1767)
408, 412, 415-7, 426,
431. - (1768) 442, 444,
450. - (1769) 467, 470,
480, 489, 491, 502.

-i tanácsosok 1. Artner,
Buchhho1cz, Ehrlin-
ger, Ernst, Gabriel,
Hochholtzer, Liebe-
zeit, Peck, Pe1cz, Pell i-
can, Torkos, Tóth.

-i tímárok (1762) 230.
-i utcák Rózsa-utcában

fekvő öreg sörfőzőház
(1766) 381,386. - Vég-
fordulat (Ruckherzu)
(1746) 4.

-i városb író (1762) 241. -
(1767) 416. - 1. még
Artner, Ernst.

-i városi bírói szék (1757)
124. - (1760) 183. -
(1761) 195, 203, 205-6,
213. - (1762) 217.-
(1764) 333. - (1766)
396. - (1767) 409, 430.
- (1768) 441, 460.
(1769) 484.
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-i városi főjegyző 1. Ber-
nacsky. Ernst.

-i vásárok (1762) 266. -
(1765) 356. - bőjti vá-
sár (1762) 266. - (1764)
327 - (1765) 376 -
(1766) 407, - (1767)
415-6, 430, 437.
(1768) 450, 465. - (1769)
503. - Erzsébet napi
(1761) 213. - (1762)
237. - (1764) 327. -
(1765) 376. - (1766)
407. - (1767) 430, 437.
(1768) 465. - (1769)
503. - Margit napi
(1762) 224. 2:36. -
(1763) 290. - (1765)
376. - (1766) 407, 437.
- (1768) 465. - (1769)
503. - májusi vásár
(1763) 294. - (1765)
376. - (1766) 407. -
(1767) 418, 437. -
- (1768) 465. - (1769)
473, 483, 503.

Sopron megye (1749) 6. -
(1751) 23. - (1754) 79.
- (1759) 147, 159, 162.
- (1760) 168-72, 174,
176-8. - (1761) 187,
189, 193, 197-200, 202,
204, 209. - (1762) 215,
220, 225, 229-32, 235,
242, 260-2, 269-70. -
(1763) 273-4, 285,
292-3, 299, 311-2.-
(1764) 313, 318, 331, 337,
339-40, 342. - (1765)
352,358.-(1766) 378-
9,395,399,404.-
(1767) 411, 421,426-9,
432, 434-6. - (1768)
439-40, 445, 447-9,
453-4,461--4. -
(1769) 472, 475, 480,
485, 491, 500, 502.

-i alispán (1763) 289. - 1.
még Adélffy, Tllésy.

-i bizottság (1760) 167.
-i esküdt 1. Alföldi, Ba-

logh, Bácsmegyel, Be-
ne, Beszprémy, Csay,
Dongó, Farkas, Hor-
váth, Kubránszky, Pa-
lásthy, Stefanics,
Szekfü, Szilágyí, Te-
vely, Török.

-i főjegyző (1757) 122.
-i főszámvevő 1. Voye.
-i pénztár (1759) 143. -

(1760) 177, 180.
-i szolga bíró 1. Bácsme-

gyei, Bolla, Dongó,
Dugovics, Hannibal,
Nagy, Palkovics, Pász-
thory, Sághy, Stefa-
nics, Vízkelety

-i zsidók (1751) 2:~. -
(1754) 79-80, 86. -
(1760) 169, 174, 176. -
(1763) 285. - (1764)
313. - (1766) 395.-'
(1767) 426. - (1768)
461-2. - (1769) 474.

-i zsidó hitközségek
(1762) 215, 242.

Sopron1ceresztúr (Kreutz)
hn. Sopron m.-ben
(1760) 167, 185.
(1769) 468.

-i tűzkárosult zsidók ösz-
szeírása az elszenve-
dett kárukkal együtt
(1762) 226. - (1764)
337.

-i zsidók (1761) 206. -
(1763) 273, 293. 313. -
(1764) 349. - (1765)
358.-(1766) 370,380-
2, 395, 404. - (1767)
427, 435. - (1768) 459.
- 1. még Hírschl, Ja-
kab, Leidersdorfer,
Löbl, Löw, Mahr.
Mayer, Schey.

-i zsidó hitközség (1760)
172. - (1761) 211. -
(1763) 289, 300, 312. -
(1764) 331,339-40. -
(1765) 377. - (1766)
405. - (1767) 431, 438.
- (1768) 448, 166. -
(1769) 504.

sopro1l1övői (hn. Sopron
m.-ben) plébános
(1761) 204.

Stomfa hn. Pozsony m.-
ben (1769) 500.

-i zsidók (1751) 12. -
(1752) 38. - (1753)
67-8, 71, 73-4. - 1.
Herzfeld, Jakab,
Seckl.

Stubnya (Stuben) hn. Tu-
róc m.-ben (1752) 42.



Stubnyafürdő hn. Turóc
m.-ben (1752) 42.

surányi (hn. Nyitra m.-
ben) zsidók (1753) 54-
5, 59. -1. még Izsák.

Süttör Im. Sopron m.-ben
(1762) 245.

svabai zsidó 1. Jakab.
sváb zsidó 1. Dávid.
szahi (hn. Baranya m.-

ben) rác kereskedő
(1751) 10.

Szaleolea város Nyitra
m.-ben (1752) 38.
(1756) 103.

-i tanács (1756) 103, 107.
-i tanácsos 1. Vincze.
-i zsidók (1756) 104. -

1.még Benjamin.
Szalakusz hn. Nyitra m.-

ben (1758) 138.
szalonaki (Güssing, hn.

Vas m.-ben) zsidó 1.
Salamon.

szatmárnémeti tanácsos
1. Szentpétery,

szász herceg 1. Albert.
szegedi tanácsos 1. Bara-

nyi, Vörös.
Szempc hn. Pozsony m.-

ben (1751) 15.
szenici (hn. Nyitra m.-

ben) zsidó 1. Klein.
szentgróti (hn. Zala m.-

ben) zsidó 1. Mózes,
Notel.

szentgyörgyi (város Po-
zsony m.-ben) tanács
(1768) 442, 444.

-- zsidók (1752) 38.
(1754) 79-80, 86. - 1.
még Guttrnann, Mó-
zes.

szent jánosi (hn. Pozsony
nr-ben) zsidó 1. Löb1.

Szepeo rnegye (1762) 228,
244. - (1768) 456. -
(1769) 494-5.

Szerdahely hu, Nyi Ira
m.-ben (1759) 138.

Szerém megye területén
zsidó nem lakhat
(1753) 47. - még két
évig lakhatnak (175:~)
75-6.

Székesfehérvár (Alba Re-
gia) város nem engedi
be a zsidókat (1753)
73-4.

Szilézia (1762) 231.
Szkacsány hn. Nyitra m.-

ben (1758) 138.
Szklabinya hn. Turóc m.-

ben (1753) 57.
Szlavónia (1742) 1. -

(1753) 73, 76. - (1767)
424. - területén zsidó
nem lakhat (1753) 47.

Szalesán Im. Nyitra m.-
ben (1758) 138.

Szomolnok, bánya Szepes
m.-ben (1763) 299, 302.

Sző1l6s hn, Nyitra m.-
ben (1758) 138.

Szuesán hn, Turoc m.vben
(1752) 42. - (1753) 45.

Szulóe hn. Nyitra m.-ben
(1758) 138.

Tapolcsány 1.Nagylapol-
csány.

tatai (hn. Komárom m.-
ben) pokróc készítők
(1759) 147.

Temesvár, város (1763)
301.

Túnau, Tirnavia 1.Nagy-
szombat.

Tolna megye (1751) 10-
12.

-i zsidók (1751) 10--13.
- (1760) 173. - (1767)
424. - 1. még Löbl.
Náthán, Pinkes,
SenkI.

Torna hn. Veszprém m.-
ben (1760) 179.

Tótkeresztúr hn. Sopron
rrr-ben (1761) 207-8.

török porta (1753) 72.
trebici (hn. Morvaország-

ban) zsidó 1. Emanuel.
Trencsén. város (1752) 25,

38. - (1753) 60.
-i zsidók (1752) 33, 38. -

1. még Hirsehl.
Trencsén megye (1752)

38. - (1753) 60. -
(1756) 10!.!.

-i zsidók (1752) 25. -
(1756) 1(J4. - 1. még
Löb1.

Turóc megye (1752) 25.
37, 42. - (1753) 44-5,
57.

-i főispán L Révay.
Turócszentmárton hn,

(1752) 37. - (1753\ 57.

ugodi (hn, Veszprém m.-
ben) zsidó L Márkus,

Ujbánya hn. (1753) 54.
Ujfalu hn. Nyitra m.-ben

(1758) 138.
- hn, Vas m.-ben (1760)

179.
..i ev. lelkész 1. Barcsa.
Ujgalgóc hn. Nyitra m.-

ben (1753) 59. - (1755)
97.

újvidéki tanácsos L Bara-
nyai.

Ung megyei zsidók (1751)
12-3.

Üszög, puszta Baranya
m.-ben (1742) 1. -
(1767) 422, 424-5.

Vaclosfa hn. Sopron m.-
ben (1763) 277.

-i zsidó 1. Hirschl,
Varasd, város Horvátor-

szágban (1760) 164.
Varin L Várna.
Vas megye (1759) 159.
-i esküdt 1. Nagy.
-i zsidók (1753) 53, 64-7,

69, 72. - 1.még Izrael,
Löw.

Vác, város (1751) 16-7.
vágújhelyi (hn. Nyitra

m.-ben) zsidók L Ab-
rahárn, Boschan,
Hirschl.

vámdi (hn. Nyitra m.-ben
zsidók (1753) 54-5, 59.

Varna (Varin) hn. Tren-
csén nr-ben (1753) 60.

t'eperdi (Wepersdorf', hn,
Sopron m.-ben) lakos
L Steurer.

Verőce megye (1753) 73-
4. - területén zsidó
nem lakhat (1753)
47. - még két évig
lakhatnak (1753)
75-6.

Versend hn. Baranya m.-
ben (1751) 10.

Veszprém, város (1760)
179.

- megye (1760) 179. -
(1761) 189.

-i esküdt L Körmendi.
-i főjegyző 1. Nagy.
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-i nemesek 1. Barcza,
László.

-i szelgabíró 1. Poór.
Vetero-Buda 1.Óbuda.

Véménd hn. Baranya m.-
ben (1751) 10.

Vienna Austriae 1. Bécs.

Völcsej hn. Sopron m.-
ben (1758) 134, 137. -
(1759) 137.

-i mészáros 1. Pós.
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-i nemes 1. Horváth, Sző-
ke, Varga.

Vörösmart hn. Baranya
m.-ben (1753) 72.

Vratislavia 1. Boroszló.

Wandorf 1. Bánfalva.

Wepersdorf 1.Veperd.
Wieden, Bécs elővárosa

(1768) 446.
Wien 1.Bécs.

Zala megye (1753) 73-4.
- (1754) 93.

zalaegerszegi zsidó 1. Be-
nedikt, Dávid.

Zemplén megye (1754) 93.
zombori tanácsos 1. Ribi-

nyi.
Zólyom megye (1753) 45.
zsámbéki (hn. Pest m.-

ben) zsidó 1. Jakab.
zsolnai (hn. Trencsén m.-

ben) jezsuiták (1752)
38.



m. TARGYMUTATO - INDEX REALIUM

adás-vétd 4, 7, 121-2,
1B6, 286, 394, 419-20.

adó 79-80, 86, 92, 16B,
1117-8, 349, 375, 459.

adósság 18, 4B, 50, 63-4,
73, 108-9, 120, 12B.
134-5, 191, 196, 199,
202, 205, 209, 218-9,
224, 234-5, 240-1,
251, 260, 266, 275-9,
282-3, 287, 298, 300,
~11, 322, 324, 335, 356,
393-4, 400, 402, 420,
429,-30, 441, 46B-9.
47:J, 482, 484, 490, 494.
- 1. még követelés

arany, pénznem 73-4,
121-3, 149, 152, 207,
252--4, 259, 265, 26B,
375, 401, 452, 456. -
hamis 299, 302. - hol-
land 134. - 1. még kör-
möci.

arany és ezüst, valamin!
arany és ezüst pénz ki-
vitel az országból ti-
los 2.

- paszomány 441.
agy 226. - és ágynemű

409.
árpa 194.
árs.zabás 215, 2·12.
ám 139, 167, 194,207,2:31,

2:):3,257, 26B. 277, 287,
327, 469, 485, 49,1, 501.

árus bódé 310, 322, 329-
:30, 333, 357, 469, 498.
- 1. még szerződés.

áttérés zsidó vallásról ev.
hitre 179, 189, 192-~.
- ref. hitre 197, 201,
204.

bab 226. - kereskedés
396,409 ..

Bachus 327.
bányavárosok felé tilos

zsidónak kereskedni
78-9, 81, 90. -

-tól 7 mérföld távolság-
ban zsidó nem lakhat
95-7, 108-13, 116-7,
138.

bebörtönzés 29, 61, 64,106,
134, 176, 197, 202, 204.
221-3, 229, 236, 252.
256, 262, 268, 327, 342,
;J60, 371, 421, 436, 442.
446, 479, 494, 500.

betáhlázás 18, 1!H. 196,
241, 314, 359, 485.

heteg állatok húsának ki-
mérése 292.

hevallás 286.
bil'kahús 215, 242.
birói becslés :H1. - fi-

gyelmeztetés 275, 279.
- letét 205, 210, 237.
333. - letiltás 2BB,
364-5, 367-70. 421,
490, 501.

bizonyítvány 133,155, 1B5.
257, 273, 279, 281. 294,
307, 324.

hOl'eladás 34, 311, 484.
497. - kereskedés 6,
227-8, 244, 494-5. -
Felső Magyarországon
zsidóknak tilos 315. -
i. még kóserbor.

bor,iú csorda 481.
bot büntetés 124, 169, 1!l3.

195,203,213,323,327-
8, 350, 362, 371, 383.
397, 479, 486.

bőr 119, 134, 149, 216, 226,
230,290,315--7,320. --
1. még szerződés.

lmll·da 221),29B,
húza 194.
bűncselekmények meg-

előzése 220.
büntetés 26, 30. 1l6, 103-

6. 114, lIll, 12B, 137.
148, 190, 233, 245, 265,
315--7, 320, 412, 455.

Carolina Resolutio meg-
sertése 189 .

csalás 251, 2:l~, 258-9,
252,265, 267-U, 421.
432.

csőd 251,286.

deres :l27.
dénár, pénznem 95, 215,

242, 406, -- 1. még fo-
rint.

dió 226.
discretio 142. 304.
dohány 226, zai, 4G1,4!l7.
dukát, pénznem, 114, 127·

130, 351, 356, 451, 455,
494.

egyezség 63, 207, 224. 256,
260,291,356.

eke 494.
elkobzás 61, 148, 247.
előleg 187-8.
elővétel 25. 38, 4:3. 147.

230, 412.
elszámolás 102, 108, 142,

266, 288.
engedély 5, 8.
eskü 122-3, 185, 194, 214,

256, 450, 471--2, 477,
489. - szövege 502.
- 1. még szegénységi.

ezüst tárgyak 341, 344,
352, 360--1, 476.

ékszer 173, 253-4, 262,
265, 268, 271, 361, 476.
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faggyú 119, 348.
fátyol 10, 167.
fellebbezés 122, 194, 207,

219, 245, 277, 288, 304,
353-4, 391-2.

felségfolyamodvány 184,
222, 234, 255, 439.

felterjesztés a királynó-
höz 9, 13, 20, 31, 65, 68,
74, 80, 83, 88, 93, 116,
269-70, 425, - II. Jó-
zsef császárhoz 447.

felvilágosítás 442, 444.
.foglaló 8, 114, 121-2,

125-6, 233, 414.
forint, pénznem :3-4.

6-8, 10, 12, 18, 23, 26,
28, 30-1, 33, 35-6,38,
41-2, 46, 63-4, 67, 70,
73-4, 79-80, 82, [\6-
7, 91-5, 102-5, 107,
114, 119-21, 125-6,
128-9, 131, 134-5.
137, 139, 142-4, 148-
9, 152, 156, 160, ]64--
5,167-8,171-2,177-
8, 180-1, 186-8,
190-1, 196, 199, 205,
207, 210-2, 216, 218-
9, 224, 226-8, 23:3-4.
237, 245,-6, 251, 255-
6, 260, 262, 266, 268.
273, 275-8, 282-3,
286--8, 290-1, 293-4,
297-300, 304-7, 309,
311-4, 320, 322, 324,
:~26, 330, 332-6, 341,
344,348-9,354,356 -7.
359-60, 364-70, 373--
7, 379-82, 385, 383,
391-6, 400-3. 405.
407, 409, 412, 415-20,
423, 428-31, 437-9.
441, 443, 446, 448-50,
454-5, 457, 459-62,
465-6, 468--9, 471.
473, 476-8, 480 -G,
489-90, 494. 497. 499.
501,503-4.

fuvardíj 291.
fülbevaló 361.

gabonafélék 1.árpa, búza,
kukorica, zab.

garas, pénznem 361, :371.
451-2, 455--6.

gomb 327,441.
gyapjú 121-3, 147, 226,

457.
gyűríí 361, 476.
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hadi felszerelés 198-200.
-- tanács 47.

hadsereg ellátása 156.
hamis játék 303.
hamvzsír-égetés 73-6.

390, 424. - 1. még
szerződés,

harmincad 227--0, 24:3-
4, 254, 257, 262, 265,
268, - hivatal, 2, 2:31.
395.

haszonbér 6, 351, 357, 376,
381, 396, 407, 415-8,
431, 437-8, 465-G.
494,503-4.

határmenti várak 2.
hordó 226.
hozomány '177.

ígéret 290.
illetékesség 472.
ingóság 226, 471-2, 478,

494.
istálló 494. - pénz 142.
itélet 122, 123, 137, 157,

194, 219, 245-6, 259.
277, 288, 304, 309, 336.
354, 392, 450, 469.

javaslat 82, 347, 424.
jelentés 78-9, 82, 93, 106.

111,115,159,193,197-
200, 229, 231, 259, 262.
265, 268, 296-7, 31:3,
316-7, 320, 334, 34:3,
353-4, 367-8, :370,372,
373, 330, 382, 334--5,
337,339-90,395,403-
4,417,426-7,429,4:31,
440, 446--7, 455, 4~)B,
461--2, 464, 468, 474-
5, 477, 498.

juh 361,430.

kaloda 383.
kamat, 63, 94, 121-2, 128,

B1, 134, 165, 276, 278,
288, 309, :322,365, 369,
:393,40!), 42:3.441, 4(j(J,
468, 476.

kammergeld 6.
karton, ruhaanyag 114.
katonai elszállásolás 35B,

-- ruházat 3, 15!),162.
198-9,298,457,499,-
végrehajtás 9, :>:32.
403,454.

kád 226.
károsodás 238,
kert 7.
kesztyű 10,

kezesség 4, 7, 27, 3:3,190,
206, 216, 224, 338--40.
356, 367-70, 373-4,
412. 416. 441, 48:3,490,
501.

kérvény 10.16,27,39,48-
9, 53--4, 79, 95, 101,
106, 108-9, 145, 149--
5(), 156--7, 163, 176,
50, 156-7, 163, 17("
242, 246--7, 249, 264,
289, 300, 306, 315, 331,
345-7, 353, :~55,366-
7, 388, 433. - 1. még
felségfolyamod vá ny.

kés 327.
kihallgatás 179, 192, 201,

214, 326--7, 361.
Ici rályi pártfogás ]!J-22.
kitoloneolás 308, 398.
Idváltság 140--1, 150--7,

159, 170.
kocema 77, 110-3, 116,
Tcontál'ság 30, 61.
kóserbol' 210,275,282,381,

412, 416-8, 473. -
konyha 1. szerződés.

kölcsön 34, 131, 156, 190,
216, 218-9, 276, 278,
326, 341, 375, 443, 476,
494,

könyvek 22f),
köpeny 42.
körmöei arany 8, - dukál

420, 423.
körözés 284, 292, 301, 352,

4:32,464, 480, 500.
1;.ötelezvény 94,
kiroeteies 108-9, 115-G.

237, 318, 329, 42:3,
közbenjárás 11, 42, 73.

103, 105, 248, 289, 293,
3:37,:389.

lcra,ieár, pénznem 10, 194.
215,

Iwkorica 226,

ia.qu» 2,
legfelsöbb cs, cs kir. igaz-

ságügyi tanács 22:3.--
katonai parancsnok-
súg 452, 456. - politi-
kai és kamarai dircc-
torium tanácsa 127,

lopé.s 124,183, 194-5, 203,
213,217,263,32:3,327-
8, 350, 352, 360, 362-:3,
:371,383, 397, 442, 479,
486.

ló 118, 130, 182. 214.



231, 234, 304, 423, 494.
- 1. még szerződés.

- ménes 481. -

magyar kir. helytartóta-
nács 1-2, 6, 9, 11-7,
19-22, 24-5, 27-8,
31-3, 35-41, 43, 45-
6, 48-60, 64-9, 71-
4, 76-93, 95-7, 99-
101, 104-13, 115--8,
138, 145-7, 149-55,
158-9, 161-3, 166,
171, 173-6, 178-9,
182, 187-9, 193, 197-
8, 200, 202, 204, ?'09,
220, 227-8, 231-2,
243-4, 246, 248-50,
253, 255, 258-9, 261,
264-5, 267-8, 272,
274, 284,292,299,301-
2, 306, 313, 315-8, 320,
332,334,337-40,342-
3, 345, 347, 352, 372,
378-80,382,384,387-
90, 399, 403-4, 410-1,
421-2, 424-8, 431-2,
434-6, 445, 448-9,
451-6, 458, 462-4,
467, 471-2, 475, 477,
480, 487--8, 491, 494-
5, 498, 500, 502.

- kir. kamara 6, 28, 32,
41, 47, 64, 73, DI, 9;~,
227-8, 231, 243-4,
253-4, 262, 268, 271,
285, 293, 300, 302, 813,
332, 334, 339, 380, 385,
387, 403, 413-4, 417,
423.

- kir kancellária 44-5,
64, 223, 229, 255, 269-
7, 354-5, 368, 370.

- kir. tárnokszék 245,
391-2, 401 -i jegyző
1. Kajdacsy,

mák 226.
megverés 10, 206,
megróvás 99, 271,
menlevél 234-5, 4~{3,436.
mente 26.
méz 288, 294, 490, sot,
mozsár 195.

nadrág 360.
nyí1'faolaj 104-6,
nyugta 3, 8, 12, 119, 126,

129, 135, 139, 142, 144,
419, 489.

oltalomlevél 1. menlevél.
olvasó 360-1.
ón 226.
óra 360-1.
ökör 134, 482. - 1. még

borjú, tehén.

panasz 79-80, 86, 99, 105,
118, 147, 198-200, 409,
413-4, 417, 451, 456,
487, 489, 494-5, 498.

pálinkafőzés 381, 481,494,
497.

pel'eskedés 26, 62-3, 70,
121-2, 128, 132, 134,
136-7, 181, 185,207-
8, 218-9, 221-3, 225,
245, 276-81, 287-8,
295-7, 303-4, 325,
353-5, 364-5, 367-
70, 373-4, 391-2, -101,
423, 439-40, 446, 469,
497.-1. még fellebbe-
zés, ítélet.

per költség 26, 63, 121-2,
128, 134, 137, 194, 207,
219, 245, 277, 279, 309,
392, 401, 439, 469,

pénznemek 1. arany, dé-
nár, dukát, forint, ga-
ras, körmöci, krajcár,
tallér.

pénzverdei és bányaügyi
kollégium 44-5, 110-
1,116.

pfuscher 153, 157, 246-7,
255, 264,

pince bél' 275, 282.
p01'ció 95,
posztó 227-8, 244. - 19-

laui 226.

rablás 1, 164, 167, 42:~,
432, 458, 464, 500.

reversalis 256, 369.
révpénz 261.
réz 226, 299, 302. - pénz

231.
ruha 205, 212, 226.

sikkasztás 480.
só 123. - lerakóhely 6.
SÖ1' 497, - főzés 78, 81. -

főzőház 5,108, 115, 117,
szalma 186.
szavatosság 1. kezesség,
száműzés az ország terü-

letéről 301. - Sopron
területéről 183, 213,

_ 236, 268, 323, 328, 363,
371, 383, 397, 479, 486.

szegénységi eskü 160.
szekér 134, 231, 494. -

szlovák 352.
személyleírás 267, 272,

292, 301, 352, 432, 464,
480,500.

szerződés 73-6, 104, l22,
329, 333, 357, 366, 494.
- árusbódéra 396, -
bőrvételre 114, 134,
190. - hamuzsírvétel-
re 233, 245, 291. - ló-
vételre 125-7, 133,
142, 181, 184, 214, 297,
305, 354, 391-2, 420,
439, 446, 491. - sopro-
ni kóserkonyhára 381,
408. takarmány
szállítására 261.

szilva 226.
szűcsáru 98, 141, 145-6,

163.
sZÜ1'et63, 443.

taka1'mány 274, 318. - 1.
még szerződés.

tallér, pénznem 42, 114,
494, - kivitel az or-
szágból tilos 2.

tanúvallomás 123, 294,
401.

tehén 494, - csorda 481.
tégla 406.
tiltakozás 23, 470.
tojás 194.
tollszár 226.
tűzvész 38, 67, 73, 79-80,

86, 95, 226, 380, 387-8.
- okozta kár 273, 289,
293, 306-7, 313, 331,
337-40, 345, 378, 382,
385, 389, 395, 403-4,
411, 427, 435, 448, 457.

útlevél láttamozás a 220.
ügyvédvallás 238-9, 303,

429-3,496.
üst 245, 494-5.
üvegnemű 226.

vallomás 193, 204, 352,
360,

vasá1'napi és ünnepnapi
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