
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 

ADATOK AZ EPERJESI ÁGYÚÖNTŐHÁZ ÉS 
PUSKAPORMALOM KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉHEZ. 

(Harmadik közlemény.) 

1518. 

3 0 tribus talen-
tis pulverum den. 
XXXVII1

 2. 
Die saturni ante 

Thome apostoli. 
J.iagiöti'o Johanni pixidario — 

den. XXV. 
Sabbato post Agnetis virginis 

(1519.). 
Tliome pixidario pro medio 

centenario pulverum pixidarum 
manualium solvimus fl. VII1 2. 

Circa rationem infranotata ex-
posita sunt. 

Pro x pixidibus barbatis — fl. 
X X V I V 2 . 

Pro pulveribus Gallo tubicina-
tori fl. X n . 

Pro una pixide denariorum den. 
XIII. 

(U. o. 76., 77., 81., 83—86. 11.) 

1518. 

Három talentum puskaporért — 
37V2 den. 

Tamás apostol előtti szombaton 
(deczember 18.). 

János tűzmesternek — 25 den. 

Ágnes szűz utáni szombaton 
(1519.) (február 12.). 

Tamás puskamesternek Va 
mázsa kézilőfegyverhez való puska-
porért fizettünk — 7V2 frtot. 

Évzáró számadások ideje körül 
az alábbi kiadások merültek fel. 

Tíz szakállas puskáért — 26Va 
frt. 

Gál trombitásnak puskaporért — 
12 frt. 

Egy lőfegyverért — 13 den. 



In vigília pentecosten exposita. 

Pro salittaro pixidum Michaeli 
lictori — fl. II. 

Die saturni post Nativitatis 
Marie. 

Pro una pixide pecuniarum — 
den. Xim. 

In die festő sancte Hedvigis. 

Magistro Georgio pulverum 
scilicet reformatori ad rationem 
fl. VI. 

Eidem iterum fl. quatvor ma-
gistro pulverum ad rationem. 

Sabbato post Simonis et Jude. 

Pro una tanella ad pulveres — 
den. VI. 

Die solutionis post Martini. 

Magistro pulverum ad rationem 
fl. II. 

Die solutionis post Katherine. 

Magistro Johanni pixidario p ro 
bibalibus den. XII. 

Magistro Georgio ad rationem 
pulverum fl. I. 

Pünkösd előestéjén kiadások 
(június 11.). 

Mihály lictornak puskaporért — 
2 frt. 

Kisasszonynap utáni szombaton 
(szeptember 10.). 

Egy lőfegyverért — 14 den. 

Szent Hedvig napján (október 
15.). 

György mesternek a puskapor 
megjavítójának járandósága — 6 
f r t 

Ugyanennek négy frt. a puska-
pormester járandósága fejében. 

Simon és Juda utáni szomba-
ton (október 29.). 

Puskaporhoz való hordócská-
ért — 6 den. 

Márton utáni fizető napon (no-
vember 12.). 

A puskapormesternek járandó-
sága — 2 frt. 

Katalin utáni fizető napon (no-
vember 26.). 

János mester puskásnak borra-
való — 12 den. 

György mesternek puskapor fe-
jében — 1 frt. 

(A lap szélén : Magistro pulverum iam tenetur fl. XXIII.). 
Sabbato ante Barbara virginis. 

Eeformatori pulverum ad ratio-
nem fl. I. 

Die saturni post conceptionis 
Marie. 

Borbála szűz napja előtti szom-
baton (deczember 3.). 

A puskapor megjavítójának (he-
lyesen : gyártójának) járandósága 
1 frt. 

Mária fogantatása utáni szom-
baton. 



Pro una pixide longa voulga-
riter schlang fl. Lili. 

Pixidariis de Nova Villa pro 
expensis den. LXVIII. 

Reformatori pulverum Geor-
gio fl. HL 

Circa calculationem infranotata 
ad civitatis huius necessitates ex-
posita sunt: que animadverte. 

Pro pulveribus pixidum ma-
nualium fl. VII den. LXXXX mi-
nus den. II. 

Pro pulveribus magistro Geor-
gio fl. v m v a . 

(U. o. 99., 101., 103—5., 107. 

Egy lőfegyverért, melyet közön-
ségesen schlang-(cs&tekkígyó)nak 
neveznek — 53 frt . 

Az iglói puskaműveseknek ki-
adásaikért — 68 den. 

Györgynek, a puskapor megja-
vítójának — 3 fl. 

Az évzáró számadás körül a vá-
ros szükségletére kiadattak : 

Kézi lőfegyverekhez való puska-
porért — 7 frt. 90 den. levonva 
két dénár. 

György mesternek puskapor-
ért 8Vs frt. 

1520. 

Sabbato ante Anthonii confes-
•soris. 

P r o una ladula ad lapillos 
pixidum den. XVIII. 

Pro pulveribus pixidum den. 
XLII. 

Pro ferreis globulis— den. VIII . 
Cantrifusori ex eo quod lapillos 

fudit — den. XXV. 
Sabbato ante dominicam Re-

miniscere. 
Magistro pulverum ad rationem 

laboris — fl. XII. (az összeg át-
húzva és utánna írva : Nihil). 

Die solutionis ante dominica 
Oculi. 

Reformatori pulverum pro LXI 
talentis fl. VIII den. LXX. 

Reformatoribus pixidis schlang 
ad rationem fl. XIIII. 

1520. 

Antal hitvalló előtti szombaton 
(január 14-.). 

Egy a puskagolyókhoz való lá-
dáért — 18 den. 

Puskaporért —' 42 dénár. 

Vasgolyókért — 8 dénár. 
A kannaöntőnek a golyó önté-

seért — 25 den. 
Reminiscere vasárnap előtti 

szombaton (márczius 3.). 
A puskapormesternek munkája 

fejében — 12 frt. 

Oculi vasárnap előtti fizető na-
pon (márczius 10.). 

61 talentum puskapor megjaví-
tásáért — 8 frt. 70 dénár. 

A Schlang nevű lőfegyver meg-
javítóinak — 14 frt. 



Portatoribus pulverum ad tur-
rim den. VIII. 

Sabbato ante Philippi et Jacobi. 

Pro pulveribus pixidum ad 
viam den. V. 

In vigilia divi Johannis bap-
tiste. 

Magistro Georgio ad rationem 
pulverum fl. IIIII. 

In vigilia Simonis et Jude aposto-
lorum. 

Magistro pulverum ad rationem 
unieis centenarii pulverum — 
fl. X. 

Die saturni post Andree ap-
postoli. 

Ad rationem pixidis schlang — 
fl. XIX, pro vectura fl. I. 

Sabbato post Innocentum. 

Magistri pixidum aput dominum 
Maicher consumpserunt den. XXV. 

(U. o. 119., 121., 123—4., 129., 

1521. 

Die saturni ante dominicam 
Eeminiscere. 

Pro quatvordecim talentis pul-
verum — fl. II den. II. 

Sabbato post Petronelle virginis. 

Pro melioratione unius pixidis 
manualis — den. XVII. 

Sabbato ante Nativitatis S. 
Joannis. 

Tubicinatori Gallo ad rationem 
pulverum fl. II. — In hoc iterum 
fl III. 

A puskaport a toronyba szállí-
tóknak — 8 dénár. 

Fülöp és Jakab elQtti szomba-
ton (április 28.). 

Puskaporért az útra — 5 den. 

Keresztelő Szent János előesté-
jén (június 23.). 

György mesternek puskapor fe-
jében — 5 frt. 

Simon és Juda apostolok elő-
estéjén (október 27.). 

A puskamesternek egy mázsa 
puskapor fejében — 10 frt. 

András apostol utáni szombaton 
(deczember 1.). 

A Schlang nevű lőfegyverért — 
19 frt., a szállításért 1 frt. 

Aprószentek utáni szombaton 
(deczember 29. 

A tűzmesterek Maicher úrnál 
elfogyasztottak 25 dénár árát. 

130., 131. 11.). 

1521. 

Eeminiscere vasárnap előtti 
szombaton. 

Tizennégy talentum puskapor-
ért — 2 frt. 2 dénár. 

Petronella szűz utáni szomba-
ton (június 1.). 

Egy kézi lőfegyver megjavítá-
sáért — 17 dénái\ 

Szent János születése előtti 
szombaton (június 22.). 

Gál trombitásnak puskapor fe-
jében — 2 frt. — Ugyanerre 
újra — 3 frt. 



Sabbato post Visitationis Marie 
virginis. 

Pro pulveribus pixidum ma-
nualium fl. I I Vi. — In hoc ite-
rum fl. Va. 

Domine waywode in subsidium 
contra Thurcos quatvor centenarii 
de blombo-dati sunt pro — fl. IX. 

Eidem etiam unus centenarius 
pulverum pro fl. VIII. 

Die festő beate Margarethe vir-
ginis. 

Michaeli Calnay pro tribus 
equis ad pixides fl. — Quere in 
speciali (t. i. registro). 

Pro oleo ad bombardam no-
vam — den. VI. 

Sabbato ante Marie Magdalene. 

Pro melioratione unius pixidis 
manualis den. XV. 

Die solutionis ante Marie Nivis. 

Pro asseribus ad molam pid-
verum den. XL. 

Die saturni post assumptionis 
Marie. 

Uni carpentario circa molam 
pulverum — den. X. 

Pro una pixide barbata — den. 
XXV. 

In die sancti Bartholomei ap-
postoli. 

In profesto divi Egidii abbatis. 

Lapicide pro sectione lapidum 
bombardarum den. LXXXIIVs. 

In vigilia Nativitatis gloriosis-
sime virginis. 

Sarlós Boldogasszony utáni 
szombaton (július 6.). 

Kézi lőfegyverekhez való puska-
porért — 2V« frt. — Ugyanerre 
ismét — * 2 frt. 

A vajda úrnak a török elleni 
segélyképpen adatott négy mázsa 
ólom — ára 9 frt. 

Ugyanannak ismét egy mázsa 
puskaporért 8 frt. 

Boldog Margit szűz napján (jú-
lius 13.). 

Kálnay Mihálynak három ágyú 
elé való lóért — frt. Keresd a 
speciális jegyzékben. 

Az új ágyúhoz olajért — 6 
dénár. 

Mária Magdolna előtti szomba-
ton (július 20.). 

Egy kézi lőfegyver megjavítá-
sáért — 25 dénár. 

Havi Boldogasszony előtti fizető 
napon (augusztus 3.). 

A puskapormalomhoz való desz-
kákért — 40 dénár. 

Nagy Boldogasszony előtti szom-
baton (augusztus 10.). 

Egy a puskapormulomnál dol-
gozó ácsnak — 10 dénár. 

Egy szakállas puskáért — 25 
dénár. 

Szent Bertalan apostol napján 
(augusztus 24.). 

Egyed apát ünnepének előesté-
jén (augusztus 31.). 

A kőfaragónak az ágyúkhoz való 
kőgolyók faragásáért — 82 V* 
dénár. 

Kisasszony napja előestéjén 
(szeptember 7.). 



Magistro Georgio pro duodecim 
talentis pulverum fl. II. — Ad 
hoc tenetur II talenta. — Solvit. 

In die festő exaltationis S. 
Crucis. 

Pro asseribus ad molam pul-
verum — den. XXV. 

In profesto divi Michaeli arch-
angeli. 

Lapicide pro sectione lapidum 
ad pixides — den. XXVIVs. 

Sabbato post Francisci confes-
soris. 

Pro duobus vasculis cum pul-
veribus pixidum — fl. IIII. 

Sabbato post Omnium Sancto-
rum. 

Pro tribus pixidibus manuali-
bus fl. I den. XXXVII Va. 

Cristoforo lapicide pro sectione 
lapidum den. LXXIII1 2. 

Magistro pulverum pro pulve-
ribus fl. V1 2. 

Sabbato ante Martini presulis. 

Pro quinque pixidibus manua-
libus fl. V. 

Sabbato ante Elizabet vidue. 

Pro sectione lapidum bombar-
darum — den. XIX. 

In die sancti Clementis. 

Pro vectura terre ad salitrum 
fl. I. 

Die festo sanctorum Innocen-
tum. 

Pro coloratione pixidis 
den. L. 

György mesternek 12 talentum 
puskaporért - 2 frt. — Tartozik 
még 2 talentummal. — Megfizette. 

Szent kereszt felmagasztalása 
ünnepén (szeptember 14.). 

A puskapormalomhoz deszkák-
ért -—25 dénár. 

Szent Mihály arkangyal előtti 
napon (szeptember 28.). 

A kőfaragónak a lőfegyverek-
hez való kőgolyók faragásáért 
26 Va dénár. 

Ferencz hit valló utáni szomba-
ton (október 5.). 

Két hordócska puskaporért — 
4 frt. 

Mindenszentek utáni szombaton 
(november 2.). 

Három kézi lőfegyverért 1 frt. 
37Va dénár. 

Kristóf kőfaragónak kőfaragás-
.ért — 73Va dénár. 

A puskapormesternek, puska-
porért 51 2 frt. 

Márton nap előtti szombaton 
(november 9.). 

Öt kézi lőfegyverért — 5 frt. 

Erzsébet előtti szombaton (no-
vember 16.). 

Kőágyúgolyók faragásáért — 
19 dénár. 

Szent Kelemen napján (novem-
ber 23.). 

Salétromhoz való föld szállítá-
sáért — 1 frt. 

Aprószentek ünnepén (deczem-
ber 28.). 

Lőfegyver festéseért — 50 d é n á r . 



Registrüm speciale exercituan-
tium civitatis contra sevissimos 
thurcos anno 1521. 

Michael Breszler magister pixi-
dum recepit ad duos menses fl. VI. 

Eidem propinati sunt duo grossi 
facientes — den. X. 

Eidem etiam vendita est una 
pixis manualis fl. I, quem solvere 
tenetur. 

Idem etiam recepit pro veste 
dolman ulnas V1,2. 

(Melléje volt adva egy János 
nevű kovács). 

Eidem etiam (t. i. Jánosnak) 
propina est una pixis manualis 
valens fl. I. 

Jacobus Lukaczke auriga bom-
barde, cui ad unum mensem dari 
debent den. LXXY, qui deinde 
ad duos menses recepit fl. I1/«, 
et pro veste dolman ulnas V1/«. 

Michaeli Calnay pro tribus 
equis ad currum bombarde fl. XI . 

Pro laminibus ferri ad rotas 
currus bombarde den. LXXI. 

Pro pulveribus pixidarum sti-
pendiariis den. XLY. 

Pro duobus cribris, item pro 
uno libro papiri et pro una men-
sura ad repletionem bombarde 
cum p dveribus — den. XVI I I . 

Mensatori pro reformatione lade 
similiter tecture ad bombardam 
den. XXII. 

(U. o. 138., H I —149., 151 — 1! 

Külön jegyzéke a városnak 
1521-ben a török ellen hadba ál-
lított seregének költségeiről. 

Breszler Mihály tűzmester két 
havi zsoldot kapott — G frt. 

Ugyanennek borravalóképen 
adatott két garas — 10 dénár ér-
tékben. 

Ugyanennek eladatott egy kézi 
lőfegyver 1 írtért, melyet meg-
fizetni tartozik. 

Ugyanaz egy dolmány ruhára 
kapott 5Va ulna (posztót). 

Ugyanennek borravalóképen 
adatott egy kézi lőfegyver 1 frt. 
értékben. 

Lukaczke Jakab az ágyú ko-
csisa, kinek egy hónapra adatni 
szokott 75 dénár, a ki ennélfogva 
két hónapra kapott IV2 forintot 
és dolmány ruhára 5Ví ulna 
(posztót). 

Kálnay Mihálynak az ágyúkocsi 
elé való három lóért — 11 frt. 

Az agyúkocsi kerekéhez való 
vaslemezekért — 71 dénár. 

A zsoldosoknak puskaporért — 
65 dénár. 

Két rosíáért, továbbá egy könyv 
papírér t és az ágyúk puskaporral 
való megtöltéséhez szolgáló mér-
tékért — 18 dénár. 

Az asztalosnak az ágyúhoz való 
láda és tető megjavításáért — 22 
den. 

!. 11.). 



1519. 

Die saturni ante Oculi. 

Pro uno quartali pulverum 
unius centenarii fl. IUI den. 
XVIII. 

Sabbato ante dominica Palma-
rum. 

Pro uno quartali pulverum — 
fl. IUI den. 28. 

Die festő inventionis S. Crucis. 

Magistro Georgio pro pulveri-
bus — fl. II. 

Die saturni ante Urbani pape. 

Fusori globulorum pro pixidi-
bus — den. X. 

Pro XXX talentis pulverum 
fl. IUI den. XXVIII. 

In die divi Francisci confes-
soris. 

Pro XXIIII talentis pulverum 
fl. IUI den. XXXXIII. 

Pro pulveribus tubicinatori 
Gallo fl. III den. X X X V I I V 2 . 

Sabbato post Dionisii episcopi 
et confessoris. 

Cum pulveribus ad dominum 
palatinum missis fl. III. 

Pro salitro — fl. XXVH. 
Die festo sancti Luce ewange-

liste. 
Pro vectura salitri de Cassovia — 

den. XIII. 
Sabbato post Martini episcopi. 

Magistro Georgio pro pulveri-
bus — fl. IUI den. LVI. 

1519. 

Oculi előtti szombaton (már-
czius 22.). 

Egy negyed mázsa puskapor-
ért — 4 frt. — 18 dénár. 

Virágvasárnap előtti szombaton 
(április 12.). 

Egy negyed mázsa puskapor-
ért — 4 frt. 28 dénár. 

Szent Kereszt feltalálásának ün^ 
népén (május 3.). 

György mesternek puskapor-
ért — 2 frt. 

Orbán pápa előtti szombaton 
(május 24.). 

A puskákhoz való golyók öntő-
jének — 10 den. 

30 talentum puskaporért —- 4 
frt. 28 dénár. 

Szent Ferencz hitvalló napján 
(október 4.). 

24 talentum puskaporért 4 
frt. 43 dénár. 

Gál trombitásnak pubkaporért— 
3 frt. 371 2 dénár. 

Dénes püspök és hitvalló utáni 
szombaton. 

A nádor úrhoz puskaporral kül-
dötteknek — 3 frt. 

Salétromért — 27 frt. 
Lukács evangelista napján (ok-

tóber 18.). 
A salétromnak Kassáról való 

szállításáért — 13 den. 
Márton püspök utáni szomba-

ton (november 15.). 
György mesternek puskaporért 

4 frt. 56 dénár. 



In die dive Lucie virginis et 
martiris. 

Pro una pixide manuali den. 
LXXXYin. 

(U. o. 162—64., 169—71. 11.). 

1523. 

Sabbato ante dominicam Quasi-
modo geniti. 

Pro uno robore ad molarn pul-
verium — den. XX. 

In vigilia Omnium Sanctorum. 

Pro machinis aut pixidibus — 
den. L. 

Sabbato post Circumcisionem 
(1524). 

Pro pixide manuali a precone — 
fl. 1. 

Pro pulveribus pixidum — fl. 
XI den. LXXII. 

(U. o. 182., 192., 194. 11.). 

1524. 

Die solutionis ante dominicam 
palmarum. 

Domino Alberto pro pixide 
Agrie sub tracto — fl. I. 

Sabatho infra octavas Pasche. 

Pro sale nitri -— den. 
LXXXXVI. 

In vigilia circumcisionis Do-
mini. 

Pro pulvere bombardarum fl. 
Yin den. VI. 

(U. o. 204., 215. 11.). 

Lucza szűz és vértanú napján 
(november 15.). 

Egy kézilőfegyverért — 88 
dénár. 

1523. 

Virágvasárnap előtti szombaton 
(április 11.). 

A puskapormalomhoz való ge-
rendáért — 20 den. 

Mindenszentek előestéjén (októ-
ber 31.). 

A gépekért vagy puskákért — 
50 dénár. 

IJjév napja után szombaton 
(1524 január 2.). 

A városi szolgától (vett) kézi-
lőfegyverért — 1 frt. 

Puskaporért — 11 frt. 72 
dénár. 

1524. 

Virágvasárnap előtti fizetőnapon 
(márczius 19.). 

Albert úrnak az Egerbe vitt 
lőfegyverért — 1 frt. 

Húsvét nyolczada alatti szom-
baton (márczius 26.). 

Salétromért — 96 dénár. 

Újév előestéjén (deczember 31.). 

Puskaporért — 8 frt. 6 dénár. 



1519. 

Ad expeditionem bellicam regie 
maiestatis contra Thurcos factam, 
anno 1525. 

Pro introligatione pixidis bom-
barde, que missa est Budám ver-
sus fabro fl. 1. 

Yectori bombarde pro panno — 
fl. 1 den. XI. 

Pro robore ad intro ligandam 
bombardam den. XIII. 

Pro equo conducto ad deduc-
tionem bombarde den. LXXX1 2. 

(U. o. 226. 1.). 

1526. 

Pridie Judica me Deus. 

Pro reparatione bombarde 
viatorie den. VIII. 

Pridie Johannis ante portám 
latinam. 

Vectori bombarde de Buda a 
regia maiestate recuperate et im-
petrate fl. V minus I I V 2 den. 

Postridie divi Bartholome^ 

Pro 14 libris pulverum bom-
bardarum — fl. 4. 

Sabbato post Francisci. 

Carbonario pro carbonibus ad 
pulveres den. XXXIIII. 

Pro cusiöne unius pixidis bar-
bate — fl. II. 

Pridie Undecim Millium Yir-
ginum. 

1519. 

A király őfelségének a török 
elleni hadjáratához hozzájárulás, 
1525-ben. 

A Budára küldött ágyúnak be-
ágyazása fejében a kovácsnak — 
1 frt. 

Az ágyú szállítójának posztóra— 
1 frt. 11 dénár. 

A beágyazandó ágyiihoz geren-
dáért — 13 dénár. 

Az ágyú vontatásához való 
lóért — 801 2 dénár. 

1526. 

Judica me Deus vasárnap előtt 
(márczius 17.). 

Az uti ágyú megjavításáért 
8 den. 

Olajbafőtt János előtti napon 
(máju3 5.). 

A Budáról a király őfelségétől 
visszaszerzett ágyú szállítójának 
5 frt., levonva 21 2 den. 

Szent Bertalan utáni napon 
(augusztus 25.). 

14 font puskaporért — 4 frt. 

Ferencz nap utáni szombaton 
(október 6.). 

A szénégetőnek a puskaporhoz 
való szénért 34 den. 

Egy szakállas lőfegyver ková-
csolásáért — 2 frt. 

A 11 ezer szűz előtti napon 
(október 20.). 



Pro trunco ad molam pulve-
rum — den. XL. 

Postridie divi Thome. 

Pro plaustro lignorum ad sic-
candum pulveres den. X. 

Pro sepo et cribro ad molam 
pulverum den. XXIIII. 

Diebus calculations. 
Simoni pulveres bombardarios 

tundenti fl. VIII den. XXXY. 
Cantrifusori pro fusione fundo-

rum in molam pulverum fl. 1. 
Fabris pixidum pro barbatis 

aliquot fl. XLY. 
(U. o. 246., 248., 252., 254 -55 . 
Exposita in expeditionem a 

regia maiestate et universo regno 
contra Thurcas susceptam, anno 
1526 in estate. 

Fabro pro introligatione bom-
barde et aliis ferramentis ad cur-
rus fl. IIII den. 14. 

Anno (Domini) M. D. XXYI. 
Ratio in expensi in usum ex-

peditionis post amissum regem 
susceptae contra Thurcas. 

Cum aurigis tribus qui currum 
victualium et bombardam ducent 
facta conventio ad singulas hep-
domadas singulis den. 33, et unam 
vestem. 

Qui bombardam ducit percepit 
ad rationem fl. 1 antiquum et 1 2 
novum et pro veste fl. 1. antique 
monete. 

Leonardo pixidario dati sunt 
fl. II antiqui et 1 fl. novus et 
una pixis pro fl. I. 

A puskapor malomhoz való fa-
törzsért — den. 40. 

Tamás utáni napon (deczember 
22. vagy deczember 29.). 

Egy szekér fáért a puskapor-
szárításhoz — 10 dénár. 

A puskapormalomhoz való fagy-
gyúért és rostáért 24 dénár. 

Évzáró számadási napokon. 
A puskaport törő Simonnak — 

8 frt. 35 dénár. 
A kannaöntőnek a puskaporma-

lomban a talpak öntéseért — 1 frt. 
A fegyverkovácsnak bizonyos 

számú szakállasért 45 frt. 
257—58. 11.). 

Az 1526. nyarán a király őfel-
sége és az egész ország által a 
török ellen indított hadjárat 
(részvételi) költségei. 

A kovácsnak az ágyú beágya-
zásáért s más a kocsihoz való 
vasalásért 4 frt. 14 dénár. 

Az Úrnak 1526. esztendejében. 
Számadás azon kiadásokról, 

melyek a király eleste után a tö-
rök ellen indított hadjáratkor fel-
merültek. 

Három kocsissal, a kik az élelmi-
szerek kocsiját és az ágyút szál-
lítják egyezség köttetett, minden 
hétre 33 dénár és egy ruha ere-
jéig-

A ki az ágyút szállítja, kapott 
1 frtot régi és 1 2 frtot az új 
pénzből s ruhára 1 frt. régi pénzt. 

Lénárd puskaművesnek adatott 
2 frt. régi és 1 frt. új pénzben 
és 1 frt. értékű puska. 



Exposita in currus. 
Pro ladula ad servandos globos 

den. XX. 
Pro una axe ad bombardam 

den. XII. 
Pro introligatione duarum bar-

batarum ad bombardam maiorem 
den. XXV. 

Pro reformatione pyxidum ma-
nuariarum que militibus ad ratio-
nem stipendii date sunt etc. fl. II 
den. XXVIII. Item den. XVI. 

(Eperjes város ltára 846 a. sz. 

1527. 

Infra octavas Epiphanie. 
Reparanti tectum mole pulve-

rum den. XXV. 
Juliana virgo martyr. 

Pro ollis et lignis ad molam 
pulverum den. XVIII. 

Cantrifusori pro pistillis ad eam 
molam den. XL. 

Oculi mei semper ad Dominum. 

Pro lignis ad exiccandos pul-
veres den. XVII. 

Pro 1 centenario pulverum et 
IIVs centenariis salis nitri fl. XLI. 

Quasimodo geniti infantes. 
Carbones pro pulveribus cre-

mati constant fl. III1 2. 
Sabato post Stanislai episcopi. 

Pro vasculis ad pulveres bom-
bardicos den. XXVII. 

Kiadások a kocsira. 
A golyók tartására szolgáló lá-

dáért — 20 dénár. 
Az ágyúhoz való tengelyért 

12 dénárt. 
A nagy ágyúhoz két szakállas 

beágyazásáért — 25 dénár. 

A zsoldos katonáknak zsold fe-
jében adott kézilőfegyverek javí-
tásáért 2 frt. 28 den. Ugyancsak 
16 den. 

3 4 - 3 8 . 11.). 

1527. 

Vízkereszt nyolczadán belül. 
A puskapormalom tetejének 

javítója 25 den. 
Juliána szűz és martyr (február 

16.). 
Apuskapormalomhoz fazekakért 

és fákért — 18 dénár. 
A kannaöntőnek a puskapor-

malomhoz való mozsártörőkért — 
40 den. 

Oculi mei semper ad Dominum 
vasárnapján (márczius 24.). 

A puskaporszárításhoz való fá-
ért — 17 dénár. 

Egy mázsa puskaporért és 21 2 
mázsa salétromért — 41 frt. 

Virágvasárnapján (április 14.). 
A puskaporhoz égetett szén-

ért — 3Vi frt. 
Szaniszló püspök utáni szom-

baton (május 11.). 
A puskaporhoz való hordócs-

kákért — 27 dénár. 



Pro lignis ad molam pixidum 
fl. 1

 2. 

Pro introligatione bombarde 
den. XXV. 

Sabato post Sophie. 

Pro mola pulverum expositi 
den. VIII. 

Urbani pape. 
Pro cista ad pulveres in turri 

servandos den. XXVIII. 
Sabato post ascensionem Do-

mini. 
Pro lignis ad molam pixidum 

den. XXXII. 
Ad molam pulverum pro pistil-

lis den. LYIII. 
Pro barbatis tredecim soluti fl. 

XXXVIII. 
Spiritus Domini replevit. 
Pro laboribus in mola pulve-

rum den. X. 
Postridie dive Anne. 
Simoni tundenti pulveres bom-

bardicos soluti fl. XXVI den. 5. 
Sabato a Vinculis Petri. 

Pro introligatione unius bom-
barde fl. 1 den. XXV. 

Pro flascis pulverum fl. 1 den. 
VIII. 

(Eperjes v. ltára 890 a. 266., 

A puska (!) malomhoz való ge-
rendákért —- V» frt. 

Az ágyú beágyazásáért 25 
dénár. 

Zsófia utáni szombaton (május 
18.). 

A puskapormalomra kiadatott 
8 dénár. 

Orbán pápa napján (május 25.). 
A toronyban tartandó puska-

porhoz való ládáért 28 dénár. 
Aldozócsütörtök utáni szomba-

ton (június 1.). 
A puskapormalomhoz való ge-

rendákért — 32 dénár. 
A puskapormalomhoz való mo-

zsártörőért — 58 dénár. 
Tizenhárom szakállasért kifizet-

tetett — 38 frt. 
Pünkösd vasárnapján (június 9.). 
Munkálatokért a puskapor-

malomban — 10 dénár. 
Anna nap után (július 27.). 
Simonnak puskaportörésért ki-

fizettetett 26 frt. 5 dénár. 
Vasas Szent Péter utáni szom-

baton (augusztus 3.). 
Egy ágyú beágyazásáért 1 frt. 

25 dénár. 
Puskaporos fiaskókért 1 frt. 

8 dénár. 
268 72., 274. 11.). 

1533. 1533. 

Domus fusionis bombardarum A kolostor körül emelt ágyú-
circa clauttrum erecte. öntőház. 

Carpentariis in domuncula la- A házacskában dolgozó ácsok-
borantibus dati den. LXVII. nak adatott — 67 dénár. 

(Ugyanezek kapnak még 52 dénárt). 



Fodentibus ibidem foveam die-
bus 4 per den. 6. den. 
XXXVIII. 

Fabro pro ferramentis variis 
et clavibus den. LVI. 

Trabes quatvor a Steffano Czeb-
ner den. LX. 

Mercenario diebus 2 laboranti 
den. XII. 

Tegule ad fornacem fusioriam 
empte fl. I I den. LXV. 

Muratori Paulo circa eandem 
laboranti den. XXXII. 

Administratoribus circa forna-
cem den. XXXVI. 

Laterum 500 singulum per den. 
12, facit den. LX. 

Plaustram lignorum etcapisteria 
tria den. XXVI. 

Muratori diebus tribus labo-
ranti — den. XXX. 

Mercenariis administrantibus 
den XXIIII. 

Ittem muratori diebus 5 labo-
ranti — fl. 1 2. 

Administratoribus eius fl. Vs. 
Carpentario laboranti dati 

den. XVIII. 
Pro ligno ad formám den . 

I I I I . 
Summa buius tempore calcula-

tionis supportati facit fl. VIII 
den. LXXXX. 

Anno autem sequcnti 1534 in 
edificationem prefate domus ero-
gata. 

Carpentario circa officinám la-
boranti den. 40. 

Eius sociis den. 32. 

Ugyanitt a gödröt ásóknak négy 
napon át 6 dénárjával 38 
dénár. 

A kovácsnak különféle vasalá 
sokért és zárakért 56 den. 

Czebner Istvántól vett négy ge-
rendáért — 60 den. 

A két napon át dolgozó nap-
számosnak 12 dénár. 

Az ágyúöntő kemenezéhez vett 
téglákért 2 frt. 65 dénár. 

Pál kőművesnek ugyanakkörüli 
munkákért 32 dénár. 

A kemencze körüli segédmun-
kásoknak 36 dénár. 

500 tégláért (százát) 12 dénár-
jával számítva 60 dénár. 

Egy kocsi fáért és három la-
pátért — 26 dénár. 

A kőművesnek három napi 
munkáért 30 dénár. 

A segédkező napszámosoknak 
24 dénár. 

Ugyancsak a kőművesnek 5 napi 
munkáért — 1 2 frt. 

Segédmunkásainak 1 2 frt. 
Az ácsnak munkájáért adatott 

18 dénár. 
A formához való fáért — 4 

dénár. 
A számadás idején mindennek 

összege kitesz 8 frt. 90 dénárt. 

A következő 1534. évben a ne-
vezett ház építésére kiadatott. 

A műhely körül dolgozó ács-
nak — 40 dénár. 

Társainak 32 dénár. 



Foveam fodienti circa fornacem 
ad gradum den. 24. 

Carpentario trahenti tercbrum 
pro terebratione bombardarum 
den. 36. 

A kemencze körül lépcsőhöz 
gödröt ásónak — 24 dénár. 

Az ácsnak, a ki az ágyúk fú-
rásához való fúrót hozta — 36 
dénár. 

(Eperjes város levéltára: 758 b. szám, 61. lap.). 
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