
HUSZT VÁRÁNAK LELTÁRA 1667-BŐL. 

A leltár abból az időből való, midőn Apafii az erdélyi rendek-
kel egyetértően, a Rhédey Ferencz birtokában levő Huszt várát 
«fiscalis erősség»-gé alakíttatta s főkapitányává Bethlen Gergelyt tette. 
(V. ö. Erd. Orsz. Emi. XIV, 266—67. és 274. 1.) 

«Huszt várában levő lövőszerszámaknak s egyéb munitioknak 
számok ez szerint következnek, melyet kezünkben resignáltak Anno 
1667. die 30. Junii. 

Az külső várban vagyon hét öreg ágyú, öt taraczk, egy mozsár, 
két siska, egy seregbontó. 

Az belső várban vagyon hat taraczk, siska egy, tizenöt szakállos, 
ágya együknek sincs jó. 

Az derekasabbik czejtházban ezek az munitiok vadnak : 
Tonna por tizennégy, igen aprók. 
Musqueta golyóbis kilenczszáz hatvan. 
Tüzes koszorú harmincz. 
Tüzes lapta huszonhat. 
Sólyomhoz való golyóbis, négyszáz tíz. 
Kanót három mázsa. 
Kender negyvenöt kötés, igen régi. 
Vassulyom semmire kellő, egy fél tonna. 
Salétrom harmadfél tonnácska, egyikük nem jó, más fele jó. 
Tüzes nyíl és tüzes sólyom hetvenhárom. 
Szakállas kilencz, az ágya semmire kellő, nem lőhetni vélle. 
Apró golyóbis százhetvenhét. 
Öreg toroczkhoz való golyóbis kétszázöt. 
Csigás kötél három, de egyikük sem jó, elrothadt. 
Szövétnek három, de egyikük sem jó. 
Egy pár réz dob. 
Büdös kő fél véka. 
Középszerű ágyúgolyóbis háromszáz huszonhárom. 
Lámpás, üveges, egy. 



Fabástyán levő porházban. 
Vagyon harmincöt tonnácska por, ugyanazon bástyán egy száraz 

malom. 
Az külső várban levő felpor házban. 
Vagyon ötvenöt tonnácska por, igen rossz régi ; melynek hasznát 

ujitás nélkül nem vehetni. 
Az második külső várban levő fa czejtházban : 
Vagyon lapát huszonhat. 
Vas plé tábla tiz. 
Fél szer moskotélyok harmincz három. 
Tizedeseknek való alabárdok kilencz. 
Szakállos huszonnyolcz. 
Sima karika tizenkettő. 
Táblás láncz ágyúba való öt. 
Agyúkerékhez való öreg sing vas három. 
Agyúhoz való egy nagy öreg szeg. 
Karikás derék szeg kettő. 
Két öreg lyukasztó. 
Egy öreg kalán furó. 
Más hosszú merő, vas furó lövő szerszámhoz való. 
Egy négy karikájú csiga. 
Egy rakás öszverothadt szurok. 
Agyúkerékre való karika hat. 
Agyúkerékhez való persely három. 
Várcsap kettő, portörő malomhoz való. 
Tüzes szerszámnak való nyolcz darab gerendely, . . . (kiszakadva) 

semmire kellő. 
Tüzes koszorú öt, tüzes lapta nyolcz, igen régi, rosszak. 
(A következő oldal legnagyobb része le van szakítva ; a meg-

maradt kezdőszavakból látható azonban, hogy a leltárból mindössze 
hét tétel hiányzik.) 

(Eredetije gr. Bethlen Gábor keresdi levéltárában.) 
Közli : Dr. L U K I N I C H I M R E . 


