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Mátyás-Rausch Petra – Póka Ágnes

Az ismeretlen földjén – Thorda Zsigmond jelentése  
a liptói bányászatról (1560)*

Egy hosszadalmas tárgyalási folyamat kezdete 

A Liptó vármegye területén folyó nemesércbányászat nem volt országos hírnevű, jólle-
het a bányavidékhez tartozó Királyboca1 már a középkorban szerteágazó kiváltságokkal 
bírt.2 Paulinyi Oszkár a kisebb jelentőségű bányásztelepek közé sorolta Királybocát és 
„testvértelepülését”, Szentivánbocát, amelyek hosszú szünet után a 16. század közepén 
keltek új életre.3 Paulinyi korszakolását a témában újabban feltárt források is alátá-
masztják, ugyanis a térség nemesércbányászatát fellendítő Leonard Kesler besztercebá-
nyai polgár által vezetett bányatársulás (Khesslerische Gewerkschaft) az 1550-es évek 
elején nyitotta meg első bányáit a bocai határban.4 Keslerék munkája úttörőnek számí-
tott egy addig feltáratlan vidéken, ezt bizonyítja többek között az egyik társtulajdonos, 
Jacob Tailer 1573-ban – a hét bányaváros szövetsége előtt megerősített – végrendelete 
is, amelyben arról írtak, hogy a bányatulajdonosoknak sok nehézséggel kellett megküz-
deniük az évek folyamán a nagy vadon közepén (in das wilde unheimbliche gepurg 
Woitza genant).5 Hasonlóan jellemezte a bocai térséget az alábbiakban bemutatásra ke-
rülő bizottsági jelentés is, végtelen erdőkről és meredek sziklafalakról írtak a királyi biz-
tosok,6 így érthető, hogy 1549-ben a jobbágyporták összeírását végző dicatorok miért 
kerülték ki útjuk során a két Bocát és környékét.7 A terra incognitát meghódítani akaró 
bányavállalkozóknak már a kezdet kezdetén komoly akadályokkal kellett szembenézni-
ük, a nehéz munkakörülményeken túl azzal a ténnyel, hogy a kérdéses bányalelőhely 
nem kizárólagosan kincstári tulajdon volt. A bocai völgyben feküdtek ugyanis az egyik 

*  A  tanulmány a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének kutatóműhelyé-
ben készült. Szeretnénk kifejezni hálánkat a Szent-Ivány család örököseinek a források feltárásában nyúj-
tott önzetlen segítségért és támogatásért.

1  Ma: Vyšná Boca, SK. Királyboca történetének összefoglalására: Uličný, 2015, 226.
2  MNL OL, DL 107718, 271842. 
3  Paulinyi, 2005, 343. Ma: Niźná Boca, SK. Szentivánboca történetének rövid összefoglalására: Uličný, 

2015, 155–156. 
4  Leonard Kesler, Jacob Tailer és Michael Kreuter korabeli tevékenységére Mátyás-Rausch, 2018, 

112–114. 
5  ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 389. 
6  MNL OL, E 137 Fasc. 2. Nr. 1. 
7  Maksay, 1990, 453. 
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liptói középnemesi család,8 a Szent-Ivány família birtokai is.9 Leonard Kesler 1551 ok-
tóberében arról panaszkodott az Alsó-ausztriai Kamara tanácsához írott levelében,10 
hogy Szent-Ivány István és öt testvére állandó jelleggel zavarták a fiskális területen folyó 
bányászatot, a bányákban dolgozó vájárokat pedig megpróbálták átcsábítani maguk-
hoz.11 A  besztercebányai vállalkozó véleménye szerint a kincstár liptói bányászatból 
származó hasznát egy birtokcsere jelentős mértékben megnövelné, a Szent-Ivány család 
pedig megszabadulna a bányák üzemeltetésével járó nehézségektől. Kesler Bécsbe cím-
zett jelentésében merült fel először az a vélemény, hogy a bocai völgyben lévő bányákat 
egy kézben kellene összpontosítani, és az ott birtokos családnak pedig cserebirtokot 
felajánlani. Az ötlet felkeltette a központi pénzügyigazgatási hivatalok érdeklődését is, 
ugyanis nem sokkal később az Alsó-ausztriai Kamara kiküldött egy vizsgálóbizottságot 
a térségbe, amelyet Wolfgang Hochenwart, a besztercebányai rézvállalat prefektusa ve-
zetett. A prefektus jelentése alátámasztotta Kesler véleményét, és egy újabb, a kérdéses 
birtokokat is felmérő bizottság kiküldését javasolta feletteseinek.12 A királybocai bánya-
kerület13 megszervezése az 1550-es évek végéig igen lassan haladt, és ezen, valamint az 
óhatatlanul kirobbanó kisebb-nagyobb konfliktusokon az egymás után kiküldött ka-
marai bizottságok sem tudtak igazán segíteni, a központi pénzügyigazgatás döntésho-
zóinak pedig komoly nehézséget okozott egy hatékony stratégia kidolgozása.14 A leg-
egyszerűbb megoldásnak az tűnt, hogy a kincstári területen feltárt bányák művelésétől 
eltiltják a liptói nemesi családokat, köztük a Szent-Ivány famíliát. Ezt tették többek 
között a liptóújvári uradalom bányáival kapcsolatban, de ez sem járt átütő sikerrel, 
ugyanis sok helyen pont a terület incognita volta miatt még a birtokhatárok se voltak 
kijelölve.15 

 8  Maksay Ferenc a középbirtokos nemesség alsó határát 11 jobbágyportában határozta meg. Az 1549. évi 
összeírás szerint a Szent-Ivány család 15 jobbágyportát, 8 puszta telket birtokolt, ahol összesen 3, adófizetés 
alól mentesített személy lakott. (Maksay az utóbbiakat az egyéb kategóriába sorolta be.) Uo. 457–458. 

 9  ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 19–20. 
10  A királybocai bányák a legelső pillanattól fogva a besztercebányai rézvállalathoz tartoztak. Az utóbbit 

I. Ferdinánd azt követően rendelte az Alsó-ausztriai Kamara hatáskörébe, hogy a területet visszaszerezte 
testvérétől, Mária királynétól. Kenyeres, 2003, 89. 

11  ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 19–20.
12  Uo. fol. 13–16., 17–18. 
13  A királybocai bányák a liptói bányakerülethez tartoztak. Már a liptói bányakerület területének pontos 

behatárolása is nehézségekbe ütközik, de nagy valószínűség szerint a királybocai bányákon túl a jarabai, 
a likavai, a liptóújvári (hradecki), valamint a lipcsei bányák is idetartoztak. ÖStA FHKA, VUG RN 
17.  fol. 19–20. A  liptói kerület az új járatok feltárását követően lett a besztercebányai rézvállalat alá 
rendelve, ezáltal a bányajoghatóságot központi szinten az Alsó-ausztriai Kamara gyakorolta a térség fe-
lett. A királybocai bányák mindennapi életét (bányák, zúzdák, kohók felügyelete) a bocai bányamester 
(Berg meister) irányította, míg a felmerülő jogi ügyek a bocai bányabíró (Bergrichter) hatáskörébe tartoz-
tak. Utóbbitól a liptói bányabíróhoz, esetünkben Valentin Pristlhez lehetett fellebbezni. ÖStA FHKA, 
VUG RN 17. fol. 1–10. 

14  Péch Antal az alsó-magyarországi bányavárosokkal foglalkozó többkötetes monográfiájában azt írta, 
hogy a bányászati tisztviselők egyszerűen nem tudtak mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy a szomszédban 
nemesi tulajdonban lévő bányák üzemelnek. Péch, 1884, 278–279. 

15  MNL OL, P 632 IV. Nr. 131. 
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A számos nehézség ellenére az 1550-es évek végére az Alsó-ausztriai Kamara a Magyar 
Kamarával közösen kidolgozott egy egységesnek mondható bányaigazgatási koncepciót, 
amelynek egyértelmű célja a centralizáció és ezzel párhuzamosan a beszedhető jövedel-
mek növelése volt.16 Ez alól természetesen a liptói térség sem jelentett kivételt,17 ami ellen 
a vármegyei nemesség – érintett lévén a bányászatban – tiltakozott.18 Az államigazgatás 
kerekei – amint láttuk – igen lassan forogtak, így nem lehet azon csodálkozni, hogy noha 
már 1551-ben szó esett a birtokcsere lehetőségéről, annak jogi hátterét csak 1557 végén 
kezdték el vizsgálni. I. Ferdinánd ekkor bízta meg a Magyar Kamara tanácsát azzal, hogy 
nézzenek utána, milyen lehetőségei vannak az uralkodónak abban az esetben, ha egy ma-
gánföldesúri birtokon feltárt bányát kíván kincstári kezelésbe venni.19 Az ügy azonban 
tovább húzódott, még 1559 januárjában is a fentihez hasonló utasítást küldtek a Magyar 
Kamara tanácsosainak,20 azonban az Erdélyben történt változások – Izabella királyné ha-
lála megcsillantotta az elvesztett tartomány visszaszerzésének reményét21 – egyszeriben 
felgyorsították az eseményeket. 1559 és 1560 fordulóján az Udvari Kamara és a Magyar 
Kamara közötti gyakori levelezés arra utalhatott, hogy a császári-királyi udvarban a liptói 
„ügy” gyors és hatékony lezárásában reménykedtek, az új jövedelemforrás pedig hatéko-
nyan szolgálta volna az uralkodó Erdéllyel kapcsolatos ambícióit (is).22 A kamarák közöt-
ti levélváltás nyomán szépen kirajzolódik az uralkodó bocai bányászattal kapcsolatos ter-
ve. Elsőként is arra akarta kötelezni a Szent-Ivány családot, hogy egyrészt mutassa be 
azokat a kiváltságleveleket, jogbiztosító iratokat, amelyek alapján jogot formál a bocai te-
rületre és ezzel együtt az ott feltárt bányákra,23 másrészt minden olyan jogi lehetőséget ki 
akart használni, amelyek révén a liptói köznemesi családtól megszerezheti az értékes föld-
területet. A Magyar Kamara tanácsosai nem voltak könnyű helyzetben, ugyanis I. Ferdi-
nánd tőlük várta a megoldást a jogi helyzet tisztázására, véleményük szerint a precedens-
nek számító ügyet nem lehetett egyszerűen megoldani, több okból sem. Elsőként arra 
hívták fel az uralkodó figyelmét, hogy a Szent-Ivány családot nem lesz könnyű arra kény-
szeríteni, hogy bemutassa, azaz kiengedje a kezéből a kiváltságleveleit, a Liptóújvárat zá-
logban tartó Balassa Jánoshoz24 pedig hiába fordulnának segítségért, utóbbi ugyanis azt 

16  Paulinyi, 1980, 3–21. 
17  MNL OL, P 632 IV. Nr. 139. 
18  MNL OL, E 21 1560. 05. 24. fol. 15–18. 
19  Uo. 1557. 10. 27. fol. 1–2. 
20  Uo. 1559. 01. 13. fol. 1–3. 
21  Oborni, 2003, 111. 
22  ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 136–148. 
23  Talán nem véletlen, hogy Szent-Ivány János 1559 januárjában fivérei nevében is a Szepesi Káptalan elé 

járult, hogy átírassa a családnak még IV. László által adományozott bányászati kiváltságot tartalmazó 
eredeti oklevelet. MNL OL, P 632 IV. Nr. 141. 

24  A központi kormányzat több okból sem számíthatott Balassa János hathatós segítségére a bányaigazgatá-
si centralizáció végrehajtásában és a Szent-Ivány családdal szembeni fellépésben, noha a liptóújvári határ 
kapcsán szinte állandósult a két család közötti konfliktus. BáLv Liptó vármegye iratai, Protestationes 
Fasc. 4. Nr. 2, 8, 14. A bányavidéki főkapitány ugyanis több „fronton” is érdekelt volt abban, hogy a liptói 
ércbányászat igazgatásában ne történjenek radikális változások. Ebben leginkább az motiválhatta, hogy 
a bányászatban jártas, a gazdaság iránt érdeklődő főúrként maga is aktív részese volt a térségben folyó 
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állította, hogy ami liptói vonatkozású irat elődjétől megmaradt, már felküldte Bécsbe, így 
nem tud semmi érdemlegeset mondani a Szent-Iványiak bányajogosítványaival kapcsolat-
ban. Az uralkodó mozgásterét a bányászatot szabályozó jogi háttér rendezetlensége is erő-
sen befolyásolja – írták jelentésükben –, az érvényben lévő országgyűlési határozatok és az 
egyes nemesi családoknak juttatott jogosítványok között igen komoly disszonancia húzó-
dik.25 Tovább bonyolította a helyzetet, hogy azt sem lehetett teljes határozottsággal kije-
lenteni, hogy a nemesek által üzemeltetett bányákkal kapcsolatos törvények közül melyek 
vannak érvényben,26 mert a legutolsó rendelkezés – a II. Ulászló nevéhez köthető 1492. évi 
törvény – érvénytelenítette is, meg nem is a korábban hatályban lévőket.27 A tanácsosok 
aggályukat fejezték ki két dologgal kapcsolatban. Egyrészt úgy vélték, hogy nem jó politi-
ka állandóan emlékeztetni a Szent-Ivány családot kiváltságaira, mert végül még a köteles 
rész (urbura) befizetését is megtagadják, másrészt az 1492-ben elfogadott törvénycikkelyt 
a bonyolult jogi helyzet ellenére valahogyan hatályon kívül kellene helyezni, mert nagy-
mértékben megnehezíti a mindenkori magyar király helyzetét. Eszerint ugyanis a nemesi 
birtokon feltárt bányákat a birtokos kezén kell hagyni, a földesúrnak kizárólag urburát 
kell fizetnie a kitermelt érc után, míg az 1341. és 1486. évi artikulusok még megadták an-
nak a lehetőségét, hogy az uralkodó megszerezze az ásványkincsekben gazdag magánföl-
desúri birtokokat, birtokcsere, esetleg adásvétel útján.28 

A korábbi kamarai jelentésekből leszűrhető bizonytalanság ellenére 1560 márciusá-
ra a Magyar Kamara már egy pontokba szedett cselekvési tervet tárt az Udvari Kamara 
és a magyar király elé. A kamarai tanácsosok nem tértek el, vagy inkább nem tudtak el-
térni az elmúlt évek „receptjétől”, miszerint egy uralkodó által delegált bizottság pró-
bálja meg megoldani a bocai bányák ügyét és jusson konszenzusra a Szent-Ivány család-
dal. A  bizottságba legalább két, a bányászatban is jártas kamarai tanácsost kellene 
delegálni, valamint –  hogy a kiküldetésnek nagyobb súlya és szélesebb hatásköre le-
gyen – Nagyváthy Antal királyi ítélőmestert.29 Ezenfelül pedig az esztergomi káptalan 

kitermelésnek. Bányarészesedéssel bírt, ahogy a későbbiekben látni fogjuk, valamint Liptóújvár terüle-
tén érc után kutató vállalkozók rendre hozzá fordultak bányanyitási kérelmeikkel. Az itt nyitott bányák 
hasznából pedig, mint Liptóújvár zálogbirtokosát, tizenheted rész illette meg. Így érthető, miért sértette 
érdekeit a liptói bányamesteri tisztség létrehozása és a Szent-Ivány család bányái megszerzésére irányuló 
kormányzati akarat. Kőszeghy, 2008, 121, illetve ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 230–231. 

25  ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 136–148. 
26  A tanácsosok nem véletlenül nem hivatkoztak a szakirodalom által sokszor az általános bányászati sza-

badság „megteremtőjeként” emlegetett 1523. évi 39. törvénycikkelyre, utóbbi ugyanis általánosságban 
rendelkezett mindennemű és rangú bányász jogairól, külön nem említve meg a nemesek ez irányú jogo-
sítványait. Cj 1523/39. 

27  Ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg Mérey Mihály (személynök 1544–1562, későbbi nádori 
helytartó), akit 1560 telén kért fel I.  Ferdinánd egy újabb, a Szent-Ivány családot érintő vizsgálatra. 
MNL OL, P 632 IV. Nr. 148. Mérey szerint az Ulászló idején elfogadott törvénycikkely nem érvényte-
lenítette a korábbi artikulusokat, legfeljebb kibővítette azok tartalmát. MNL OL, E 148 Fasc. 615. 
Nr. 25. Mérey karrierjére Pálffy, 2009, 14. 

28  ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 136–148. 
29  Nagyváthy Antal 1543-ban még dévényi várnagy volt, 1549-ben pedig már ítélőmester. Gecsényi, 

1999, 77. 
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is küldje ki Liptóba legalább két emberét, akik tanúként lennének jelen a tárgyaláso-
kon.30 A bizottság feladata elsősorban a Szent-Iványi birtokok határainak megállapítása 
lenne, vagy kiváltságlevelek bemutatása és vizsgálata, vagy határbejárás útján. Ezt köve-
tően fel kellene mérniük a birtokok jövedelmeit, az onnan befolyó bevételeket (kivéve 
a bányászatból származó javakat), hogy pontos képet kapjanak arról, milyen hasonló 
értékkel bíró birtokot tudnak a családnak felajánlani csereként. A kamarai tanácsosok 
kiemelték jelentésükben, hogy a Szent-Ivány család nem akadályozhatja meg a határok 
bejárását, sem a jövedelmek összeírását, legfeljebb az esztergomi káptalan előtt nyújthat 
be egy hivatalos tiltást. Ha a biztosok nem ütköznének nehézségekbe, akkor arra is kap-
hatnának felhatalmazást, hogy a káptalan képviselőivel közösen birtokcserét rögzítő 
megállapodást kössenek a családdal.31

Thorda Zsigmond és a Szent-Iványiak 

A Magyar Kamara által javasoltakból nem minden pont valósult meg, leginkább a bi-
zottság személyi összetételében mutatkozott meg a különbség, de nagyobb részt a ma-
gyar pénzügyigazgatási hivatal elképzeléseit valósították meg 1560 tavaszán. A Liptó-
szentmiklósra kiküldött biztosok közé nem került be a királyi ítélőmester, de Nagyváthy 
hiánya nem volt feltűnő, mert komoly befolyással és szakmai tapasztalattal bíró szakem-
berek indultak el 1560 áprilisában a Szent-Ivány család birtokai felé: Thorda Zsigmond, 
Francisci Tamás és Wolfgang Hochenwart. A biztosok és kortársai közül kimagaslott a 
bizottságot vezető gyalui Thorda Zsigmond, aki amellett, hogy a Magyar Királyság gaz-
dasági irányításának egyik kulcsfontosságú szereplője volt, Európa-szerte ismert huma-
nistaként és hírszerző diplomataként is tevékenykedett.32 Az egyetemi tanulmányait 
Krakkóban, majd Wittenbergben folytató Thorda azt követően, hogy Révay Ferenc fiait 
nevelőként kísérte el itáliai tanulmányútjukra, vette el Werner György kamarai taná-
csos lányát. Apósa kapcsolatai és természetesen széles körű műveltsége révén gyorsan 
bekerült a korabeli gazdaságirányítás vérkeringésébe, 1553-ban már nagybányai vár-
nagyként működött. Ugyanebben az évben I.  Ferdinánd kinevezte Thordát a felső- 
magyarországi jövedelemigazgatói tisztet betöltő, de immár öregedő apósa coadiutorául, 
azaz segédjéül.33 Werner és Thorda a Magyar Kamara fennhatósága alatt, de nagyfokú 
önállósággal irányította Felső-Magyarország gazdasági életét: beszedették és adminiszt-
rálták az innen származó jövedelmeket, ellenőrizték az itt működő hivatalnokokat, 
gondoskodtak a kassai katonaság ellátásáról. Folyamatosan figyelemmel kísérték az er-
délyi és felső-magyarországi politikai eseményeket, különös tekintettel arra, hogy kik, 
mikor pártoltak át Izabella és János Zsigmond oldalára. Thorda Werner 1556 júliusá-
ban bekövetkezett halála után rövid ideig egyedül vitte az ügyeket, majd a király 
1557. ja nuár 27-i rendeletével jövedelemigazgatóvá lépett elő, segédje pedig a korábban 

30  ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 269–274. 
31  Uo. 
32  A teljes életművet áttekinti és új adatokkal gazdagítja Póka, 2017, 411–462. 
33  Sarusi Kiss, 2008, 79; Gecsényi, 2008, 16. 
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is a Magyar Kamara kötelékében működő Pesthy Ferenc lett. Sokéves szolgálata jutal-
maként Thorda 1560-ban vagy 1561-ben magyar kamarai tanácsosi címet nyert.34 

A Liptószentmiklósra kiküldött bizottság másik két tagja is igen sikeres karriert tud-
hatott maga mögött, Francisci Tamás – aki hasonló társadalmi közegből származott, mint 
Thorda Zsigmond – már 1536-tól kezdve a Magyar Kamara tanácsosaként szolgált,35 sok 
éven át foglalkozott harmincadigazgatással,36 I. Ferdinánd erdélyi uralma alatt pedig ve-
zette a nagybányai bányakamarát.37 Wolfgang Hochenwart kinevezését azontúl, hogy 
társaihoz hasonlóan kora elismert gazdasági szakembere volt,38 az is indokolta, hogy már 
járt korábban a térségben, valamint ő vezette a besztercebányai rézvállalatot, I. Ferdinánd 
pedig az utóbbi intézmény alá rendelte a királybocai fiskális bányákat.39 

A biztosoknak adott királyi megbízólevél nyomára mind ez idáig nem tudtunk rá-
bukkanni, de I. Ferdinánd 1560. április 17-én kelt, a Szent-Ivány családhoz intézett pa-
rancsleveléből kiderül, hogy a delegáltak ekkor már úton voltak. Az uralkodó szigorúan 
megparancsolta a család tagjainak, hogy minden tekintetben működjenek együtt Thor-
dáékkal.40 Az utóbbi kitétel nem igen valósult meg, ahogy a biztosok egymást követő 
levelei bizonyítják, ugyanis május első napjaiban több alkalommal is írtak a Szent-Ivány 
család tagjainak, hogy megidézzék őket Liptószentmiklósra, majd Királybocára, egyre 
keményebb hangnemben felszólítva őket kiváltságleveleik bemutatására.41 A család tá-
masztotta akadályokon túl Francisci Tamás súlyos betegsége is komoly gondot okozott 
– ahogy Thorda Miksa főherceghez intézett levelében fogalmazott –, így két társának 
kellett folytatni a vizitációt.42 

Az uralkodó szabta feladat, ahogy az előzményekből is látszik, nem volt éppen egy-
szerű, nem véletlen, hogy a biztosok a kiküldetés eredményeit összefoglaló jelentésük-
ben többször is leírták, hogy szorgalmasan és kitartóan próbáltak megfelelni I. Ferdi-
nánd elvárásainak.43 A  részletes bizottsági beszámoló három egységre bontható, az 
elsőben a Szent-Ivány családdal a birtokbejárás megvalósítása és a kiváltságleveleik be-

34  Póka, 2017, 411–462.
35  Gecsényi, 2010, 15; Ember, 1946, 131. 
36  Többek között Kenyeres, 2003, 75. 
37  A nagybányai kamaraispáni tisztségről írta Werner György 1555-ben – éppen Francisci Tamás munkás-

sága idején –, hogy a legbecsületesebb kamarai tisztviselő sem tudja úgy vezetni az intézményt, hogy az 
ne okozzon kárt a kincstárnak. Ezzel az érveléssel szerette volna elérni, hogy Franciscit, aki már többször 
sikertelenül kérvényezte felmentését, visszahívják Nagybányáról. Lásd MNL OL, E 41 1555/Nr. 41. 

38  Sarusi Kiss, 2004, 412. Hochenwart családja már több generáció óta részt vett a besztercei rézvállalat 
irányításában, ő maga a prefektusi tisztség elnyerése előtt szolgált stájer erdőmesterként, foglalkozott 
rézkereskedelemmel, majd átvette a rézvállalat vezetését Christoph von Konritztől. Utóbbi egyébként 
érdekelt volt a Szent-Ivány család területén feltárt bányákban. Családjára: MNL OL, DL 268797; 
karrier jére: ÖStA FHKA, GBÖ Bd. 65. fol. 69; ÖStA FHKA, GBU Bd. 387. fol. 34. 

39  Ember, 1946, 350–355.
40  MNL OL, P 632 IV. Nr. 143. 
41  Uo. Nr. 145; 146; 147. 
42  ÖStA HHStA, UA Specialia Fasc. 333. Konv. A–F. fol. 88–92. 
43  Hochenwart közvetlen felettesének, az Alsó-ausztriai Kamara tanácsának készített egy külön, német 

nyelvű jelentést bizottsági útjukról. A kísérőlevélben leírta, hogy a latin nyelvű jelentés – amit A jelzettel 
láttak el – Thorda Zsigmond munkája. A német nyelvű szöveg tartalmát tekintve nem sokban tér el a 

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   34 2019.12.09.   14:11:43



35

mutatása körüli tárgyalásokat írták le, a másodikban következett a határbejárás és a bir-
tokok felmérésének eredménye, az utolsó szakaszban pedig a bizottsági tagok birtok-
cserével kapcsolatos véleményét olvashatjuk el. Tanulmányunknak nem célja, hogy 
részletesen bemutassuk a Szent-Ivány famíliának a bizottsággal folytatott csatározását, 
ezzel kapcsolatban csak annyit emelnénk ki, hogy a család már magát a bizottság kikül-
dését is nehezményezte: a biztosok ottlétére úgy tekintettek, mint nemesi szabadságjo-
guk és kiváltságaik megsértésére. A jelentés szövegéből kiderül, hogy a biztosok nem 
maradtak adósaik, mert több alkalommal is határozott hangnemben kijelentették, ne-
mesi privilégiumok ide vagy oda, ők az uralkodó megbízásából vannak itt, márpedig a 
király elhatározását senki sem vonhatja kétségbe. Mielőtt összefoglalnánk a jelentés 
többi részét, röviden ki kell térnünk a már sokat emlegetett, de eddig be nem mutatott, 
a Szent-Ivány családnak korábban juttatott bányajogosítványok mibenlétére. Legko-
rábbi bányászati kiváltságukat IV.  Lászlótól nyerték el 1287-ben,44 amely 1340-ben 
megerősítésre került.45 Ennek értelmében Bogomér comes és leszármazottai Boca terü-
letén kereshettek aranylelőhelyeket és ki is termelhették azokat, a köteles rész megfize-
tése mellett. A családtagok ezenfelül hivatkoztak még a már korábban említett II. Ulászló 
idején hozott országgyűlési határozatra (1492:30. tc.). Birtokaikkal kapcsolatban egy 
III. András idejéből (1293) származó, pergamenre íródott, királyi pecséttel megerősí-
tett oklevelet tartottak irányadónak, amelynek záradékában pontról pontra leírták a 
Szent-Ivány család földjeinek határait. Utóbbit végül a biztosok is megnézhették, igaz 
csak távolról, mert – ahogy írták – Szent-Ivány Benedek nem engedte ki a kezéből.46 

Azt követően, hogy a Szent-Ivány fivérek rájöttek, az ő érdeküket is szolgálja, ha 
hagyják dolgozni Thordáékat, megkezdődött a kezükben lévő javak felmérése. A bizto-
sok három dologra voltak kíváncsiak: a birtokok pontos határaira, a Szent-Ivány család 
kezén lévő falvak számára, az ott élő lakosság pontos nagyságára, valamint az innen 
befolyó jövedelmekre és hasznokra. A bányászattal foglalkozó terület – Szentivánboca 
és környéke – akárcsak 1549-ben, most is kimaradt az összeírásból. Thorda Zsigmond 
és Wolfgang Hochenwart a kitűzött célokat végül elérték, pontosan leírták a birtokha-
tárokat földrajzi nevek – leginkább folyók – segítségével, majd felmérték a Szent-Iványiak 
falvait (Szentiván, Magyarfalu, Németporuba, Porupka). Ezzel kapcsolatban meg-
jegyezték, hogy a Szent-Ivány rokonság igen népes, ugyanis idősebb Szent-Ivány 
Mihály nak hét fia volt.47 Azt követően, hogy a két idősebb meghalt, a család újabb osz-
tályt tett, amelynek értelmében Szent-Ivány Benedek, valamint Rafael családja kapta a 
javak egyik felét, a másik felén pedig osztozott a többi testvér.48 Ha az 1549-ben készült 
összeírás adatait – lásd az 1. ábrát – összevetjük az 1560. évből származókkal, markáns 

részletes latin írástól, Hochenwart a tárgyalások leglényegesebb momentumait emelte ki, amelyek fonto-
sak lehetnek a döntéshozatal folyamán. MNL OL, E 148 Fasc. 615. Nr. 22. fol. 1–11. 

44  Borsa, 1988, Nr. 14. 
45  Uo. Nr. 38. 
46  Uo. Nr. 15. 
47  ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 52. 
48  MNL OL, P 632 IV. Nr. 140. 
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eltérést nem tapasztalhatunk, a Szent-Ivány család nagyjából ugyanazon falvakban volt 
birtokos.49 

A bizottsági jelentést záró rész, amelyben a biztosok a birtokcseréről, a Szent-Ivány 
család helyzetéről fejtették ki véleményüket, több szempontból is tanulságos. Egyrészt 
felvázolják a bocai bányákkal kapcsolatos jövőbeli lehetőségeket, másrészt kifejtik a 
kincstári és nemesi kézen lévő bányászat közötti legfőbb különbségeket. A bocai bánya-
vidék kiváló adottságokkal bír – írják –, gazdag vízben és fában, a bányászathoz szüksé-
ges két legfontosabb természeti erőforrásban, így nem látták akadályát, hogy tíz éven 
belül Királyboca a térség vezető, tőkeerős bányavállalkozókat vonzó bányavárosává nő-
heti ki magát. A fejlesztésnek azonban komoly akadálya lehet a Szent-Ivány család tevé-
kenysége, akiktől – folytatják a biztosok – az uralkodó nyugodt szívvel elvehetné a birto-
kaikat kárpótlás nélkül, hiszen a magánbányák fenntartásával, a kamarai bányamester 
negligálásával folyamatosan megsértik a hatályos törvényeket, ezzel nem kis bosszúságot 
okozva az uralkodónak. A biztosok szerint az lenne a jó tárgyalási stratégia, ha első kör-
ben megijesztenék a családot a kárpótlás elmaradásának lehetőségével, így a későbbiek-
ben lesz miből engedni és kegyet gyakorolni, azaz nem az összes birtokot kell elcsatolni, 
kizárólag a bányászat szempontjából értékesebbeket (Szentivánboca, Porupka). Vélemé-

49  Liptó vármegyében igen magas volt a helyben maradók aránya, a kis- és középnemesi birtoktestek nem 
sokat változtak az évtizedek folyamán. Uo. 9. 

1. ábra: Liptó vármegye települései 1549-ben (Maksay, 1990, 472.) 
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nyük szerint a birtokcsere gazdasági szükségességét indokolja a kincstári és földesúri bá-
nyagazdálkodás közötti különbség. Előbbi megteremti a fejlődés lehetőségét, hiszen biz-
tosítja a szabadságot és egyenlőséget (libertas, aequalitas), ez pedig további újítások 
motorja lehet a jövőben. Ezzel szemben a nemesi gazdálkodás nem szenvedheti a törvé-
nyeket, az uralkodó jogait és a bányászok szabadságait sem, így amíg a bocai völgyben 
nemesi bányák is működnek, nem lehet számítani nagymérvű magánberuházásokra. 

Nem egyszerű feladat megítélni – a jelentés szakmai megalapozottságát szem előtt 
tartva –, hogy a biztosok jogosan festettek-e ilyen sötét képet a liptói nemesi családok-
ról. Feladatuk jellegéből fakadóan elsősorban uralkodójuk érdekeit kellett kiszolgál-
niuk, és javaslataikkal lehetőséget teremteni arra, hogy növelni lehessen a kincstár bevé-
teleit. A Szent-Ivány család szemszögéből vizsgálva a bizottság munkáját, valamint az 
azt megelőző éveket, a kezükben lévő bányák jövője nem festett éppen rózsásan, ugyan-
is az előtt, hogy a központi kormányzat felfigyelt volna a bocai térségre, ők már régóta 
folytattak bányászati tevékenységet, nagy valószínűség szerint a törvényes keretek kö-
zött, kapcsolatban álltak a közeli alsó-magyarországi bányavárosok vállalkozóival.50 Azt 
sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kezükben lévő birtokokon – ezt egyébként 
a biztosok is megerősítették – nemigen lehetett mezőgazdálkodási tevékenységet foly-
tatni, így jószerivel a család egyetlen bevételi forrása a bányászatból származó haszon 
volt. Komoly riadalmat válthatott ki körükben, hogy az uralkodó kinevezett egy liptói 
bányamestert, majd pedig a királybocai bányák élére is saját kamarai tisztviselőt állí-
tott.51 A központosítástól való félelem azonban korainak bizonyult, ahogy ez az aláb-
biakból kiderül. 

A jelentés utóélete 

A bizottság kiküldését megelőző komoly döntéselőkészítő folyamatot, valamint a kivá-
ló szakmaisággal megírt jelentést látva jogosan gondolnánk azt, hogy Thordáék távozá-
sa után a központi kormányzat egy kisebb középbirtokos nemesi családdal szemben 
végbe tudta vinni akaratát, azonban ez nem így történt. A „Szent-Iványi ügy”, ahogy 
egy kamarai jelentés fogalmazott 1578-ban,52 elhúzódásában minden bizonnyal szere-
pet játszott az a tény is, hogy a Liptó vármegyei nemesség teljes mellszélességgel kiállt a 
soraiba tartozó család mellett,53 de a végső döntés mégiscsak a kormányzat kezében volt. 
Az már a Thorda-bizottság jelentéséből is egyértelműen látszott, hogy nem lehet olyan 
egyszerűen egységesíteni a liptói bányászatot, így az uralkodó 1560 decemberében 
újabb bizottságot küldött ki Mérey Mihály személynök és Bornemisza Pál püspök 
szemé lyében,54 de ez a tárgyalás sem zárult eredményesen.55 I. Ferdinánd tervei között 

50  MNL OL, P 632 IV. Nr. 129, 130.
51  Uo. Nr. 139. 
52  ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 381. 
53  MNL OL, E 21 1560. 05. 24. fol. 15–18. 
54  MNL OL, P 632 IV. Nr. 148. 
55  MNL OL, E 21 1566. 02. 24. fol. 4. 
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szerepelt az is, hogy az országgyűlés elé viszi az ügyet,56 de erre az ő életében már nem 
került sor. I. Miksa pedig végül az eredeti tervektől merőben eltérő, a nemesi bányagaz-
dálkodással szemben igen megengedő javaslatot terjesztett a rendek elé, amelyet azok 
természetesen elfogadtak, így a Szent-Ivány család az urbura befizetése mellett megtart-
hatta bányáit és újabbakat is nyithatott.57 

Befejezésként megemlítenénk, kapcsolódva a forrásközlés témájához, hogy I. Ferdi-
nánd ércbányászattal kapcsolatos politikája nem mondható éppen sikeresnek. Azontúl 
ugyanis, hogy 1548-ban az augsburgi szerződés révén Mária királynétól megkapta az al-
só-magyarországi bányavárosokat,58 nem tudta uralmát kiterjeszteni a teljes liptói bánya-
vidékre, és ezzel egy időben hiába próbálkozott azzal is, hogy a felső-magyarországi bá-
nyákat, amelyek nagyrészt ugyancsak magánföldesúri kezelésben voltak, a kincstárhoz 
csatolja, és a felső-magyarországi urburafelügyelői tisztség létrehozása sem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket: általában nem sikerült beszedni az urburát.59 Egyedüli sikere, 
hogy a vasbányákkal bíró murányi uradalmat megszerezte.60 

A forrás jellemzése

Az 1560. május 16-án kelt beszámolót jelenleg a Magyar Kamara archívumában, a 
Relationes commissariorum regiorum fondban őrzik, melynek neve is mutatja, hogy 
nagyrészt 16–17. században készült kamarai bizottsági jelentések kerültek ide. A kötet-
be kötött jelentés mellékletekkel 73 oldalt tesz ki, a négy tematikus egységből három 
latin, egy pedig német nyelven íródott. Jelentőségét, azon túl, hogy a szöveg a humanis-
ta latinitás jegyeit hordozza, természetesen a témája és a kivitelezése adja. Az igazgatás-
történettel foglalkozó kutató számára a kamarai jelentések átolvasása sokszor a szüksé-
ges rossz kategóriájába tartozik, mert a legtöbb esetben hosszadalmas, rengeteg ismétlést 
tartalmazó szövegekkel találkozik; egy-egy frappánsan megfogalmazott, a későbbiek-
ben zsinórmértékként használható beszámoló üde kivételnek számít. Az itt közlésre 
kerülő forrás az utóbbi kategóriába sorolható be, egyrészt elkalauzolja az olvasót egy 
kevésbé ismert régióba, másrészt nem csak száraz szakmai megállapításokat tartalmaz; 
a biztosok ugyanis ki-kiszólnak a szövegből, néhol iróniával (remek példa erre Litway 
Tamás újvári várnagy jellemzése), néhol őszinte dühvel (a Szent-Ivány család makacs 
ellenállása a privilégiumlevelekkel kapcsolatban). 

A  forrás átírásában alapvetően a humanista helyesírás szabályait követtük (a két 
pontos y-t a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően ii betűkre cseréltük, a szó elején j 
hangértéken álló i betűt j betűvel írtuk, az u, illetve v betűket hangértéküknek megfele-

56  Uo. 1561. 01. 15. fol. 1–3. 
57  MOE VI. 120. (1574:19. tc.).
58  Kenyeres, 2003, 81. 
59  MNL OL, E 41 1553/Nr. 8, 36; Gergely, 2002, 20–21, 28–29, 90–91.
60  Heckenast, 1991, 90. 
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lően jelöltük).61 A rövidítéseket külön jelölés nélkül oldottuk fel. A személy- és a föld-
rajzi nevek átírásánál pedig próbáltunk betűhívek maradni (ebben az esetben megtar-
tottuk két pontos y-t), leginkább ami a Szent-Ivány család korabeli névváltozatait illeti 
(Schwetzanski, Schwethoianzkÿ).62 

Forrás 

(MNL OL, E 137 Fasc. 2. Nr. 1.) 

[széljegyzet: A]

Relatio commissariorum ad Boczam de mandato Sacratissimae Caesareae ac Regiae 
Maiestatis delegatorum Thomae Francisci, Wolphgangi Hohenwarteri, et Sigismundi 
Tordae super tractatione cum nobilibus de Zent Iwan de bonorum, in quorum territorio 
Bocza continetur commutatione, item super inspectione Boczae et perlustratione 
metarum, silvarum ac possessionum in comitatu Liptoviensi sitarum, ad quas Bocza 
pertinet, et conscriptione in eis colonorum proventuum ordinariorum, atque aliarum 
utilitatum.

Thorda Zsigmond, Francisci Tamás és Wolfgang Hochenwart jelentése a Szent-Ivány csa-
láddal folytatott tárgyalásokról, a család birtokában lévő falvakról és azok jövedelmeiről. 
1560. május 2. és 9. között folyt a határbejárásról szóló vita a biztosok és a családtagok 
között, amelybe a szomszédos nemesi családokat, valamint a vármegyei tisztikart is bevon-
ták. A közeli Liptóújvár várnagya, Litway Tamás több alkalommal is kimentette magát, 
noha a biztosok felszólították az együttműködésre. A Szent-Iványi fivérek felhívták a biz-
tosok figyelmét arra, hogy a körbejárandó birtokok nagy része vadregényes tájon fekszik, 
sok rabló tanyázik a rengetegben, Thorda Zsigmond és Wolfgang Hochenwart ennek elle-
nére a fiatalabb Szent-Ivány fiúk és a szomszéd nemesek társaságában pár nap alatt fel-
mérték a birtokokat. Jártak többek között Szentivánon, Magyarfaluban, Porupkán, Né-
metporubán. A jelentés végén pedig összegezték véleményüket. Úgy vélték, hogy az előzetes 
tervet, miszerint a család összes birtokát kincstári kezelésbe vegyék, nem érdemes követni, 
mert a Szent-Iványiak kezén lévő települések közül elsősorban Boca és Porupka az igazán 
értékes, itt lehetne jó jövedelmezésű bányákat kiépíteni. Utóbbi jellemzésénél kiemelték, 
hogy jó helyen fekszik, a szepességi városokból lehet élelmiszert behozni a munkásoknak, és 
szemmel lehet tartani a környező bányásztelepüléseket. Mondandójukat azzal zárták, hogy 

61  Az átírásban iránymutatóul az alábbiak szolgáltak: Oborni, 2000; Fazekas, 2000. A szóközepi j hang-
értéken álló i betűt minden esetben megtartottuk (pl. Maiestas, praeiudicare). 

62  A Szentiwan névalak, a Zentiwan formula a 16. század végén kezdett el általánossá válni. MNL OL, E 21 
1578. 07. 20. fol. 118. Schwetzanski, illetve Schwete Janszki névváltozat Eckhardt Sándor véleménye 
szerint a Szent-Iványi szláv alakja. Eckhardt, 1943, 240. 
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nemcsak a két fenti települést lenne érdemes kamarai kezelésbe vonni, hanem Királylehotát 
is, ahol ugyancsak értékes lelőhelyek találhatók, valamint felvetették annak lehetőségét, 
hogy a bányászat előremozdítása érdekében váltsák vissza a Balassa Jánosnál zálogban 
lévő liptóújvári birtoktestet.63

Sacratissima Catholica et semper Augusta Caesarea et Regia Maiestas Domine Domine 
clementissime.

Cum dignata esset Sacratissima Vestra Maiestas nos humillimos servitores suos 
commissarios delegare, ad agendum cum nobilibus Swethoianzkÿ, ut possessionem in 
cuius metis minera Bocza continetur, vel pretio Maiestati Vestrae Sacratissimae 
venderent, vel aequivalentibus bonis permutarent, et ad perlustrandas metas eiusdem 
possessionis, territoria, sessiones populosas et desertas, et census atque proventus 
ordinarios conscribendos, nos pro fidei nostrae obligatione proque humillimae 
subiectionis vinculo, mandato Maiestatis Vestrae Sacratissimae ad minimum usque 
punctum quoad eius fieri potuit nos, summisse conformavimus.

Elegimus autem locum ubi fundamenta negotii cum dictis nobilibus tractaremus, 
Sanctum Nicolaum,64 quod oppidum situm est in medio comitatus Liptoviensis, hunc 
enim locum ad actiones nostras accomodatissimum duximus. Quia et nobiles 
Swetoianzky prope sunt ad id oppidum, et caetera nobilitas in circuitu habitat.

Appulimus in id oppidum secunda die Maii, intellecto autem, quod nobiles de Zenth 
Iwan essent in Bocza congregati cum caeteris omnibus, qui in illis fodinis partes obtinent, 
misimus illico ad eos literas, quibus eos Sacratissimae Maiestatis Vestrae nomine hortati 
sumus et monuimus, ut postridie, id est tertia Maii adessent in Sancto Nicolao, et mandata 
ac voluntatem Sacratissimae Maiestatis Vestrae ex nobis audirent atque intelligerent. 
Quoniam nos Sacratissima Maiestas Vestra certo in negotio ad eos delegavisset.

Ad tertiam Maii a meridie dicti nobiles de Zent Iwan advenerunt. Nos eorum 
obedientiam primum nomine Sacratissimae Maiestatis Vestrae approbavimus. Deinde 
praemissa praefatione gratiae Sacratissimae Maiestatis Vestrae, et exhibitis literis 
credentiae,65 eos dimisimus, ita ut postridie ad nos redirent, accepturi totum negotium. 
Quarta die Maii mane de capite totius negotii cum eis egimus, nimirum ut possessionem 
in cuius metis Bocza est, per cambium, ut vocant, seu permutationem aequivalentium 
bonorum Maiestati Vestrae Sacratissimae sponte ac lubentes cederent, aut pretio 
venderent.

Ad eam actionem adhibuimus profecto studium singulare, diligentiam exquisitam, 
fidem summam, curam et sollicitudinem ingentem prudentiam tantam, quanta ex Dei 
benignitate nobis est insita, usum mediocrem et artem prudentiae comitem. Recensuimus 

63  Liptóújvár visszaváltásának terve már korábban is előkerült a kamarai levelezésben, többek között Wolf-
gang Hochenwart is írt ennek lehetőségéről egy korábbi jelentésében, amikor Walter Merckkel járta be a 
liptói bányavidéket. ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 13–16, 17–18. 

64  Liptószentmiklós (ma: Liptovský Mikuláš, SK). 
65  A biztosok megbízólevele mind ez idáig nem került elő. 
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vetusta decreta divorum Hungariae regum, nominatim autem Ludovici et Matthiae.66 
Interpretati sumus commode etiam Wladislai regis decretum.67 Enumeravimus damna, 
quae a nobilibus Maiestas Vestra Sacratissima accipit. Ex ea fodina, cum sit contigua 
ditioni Maiestatis Vestrae Sacratissimae Lipchiensi,68 item neglectam urburarum 
solutionem69 a tot annis, item taxationem indignam, qua a Maiestate Vestra Sacratissima 
ipsi hactenus decimam septimam partem exegerunt, cum secundum omnia decreta ipsi 
teneantur urburam coronae solvere. Item quod nec magistrum montium Sacratissimae 
Maiestatis Vestrae admiserunt, nec ordinationes et leges montanas acceptarunt. Induximus 
ex his merito et jure optimo Sacratissimam Maiestatem Vestram potuisse eis fodinas et 
bona eorum omnia sine ulla compensatione auferre propter inobedientiam. Sed 
Sacratissimam Maiestatem Vestram tanquam Christianum Imperatorem et regem 
decrevisse pie et paterne cum eis agere, et pro bonis eorum aequivalentia aut etiam 
fructuosiora bona eis conferre, ut perpetuo Maiestati Vestrae Sacratissimae gratias essent 
acturi, Maiestatem Vestram Sacratissimam semper hactenus libertatem, jura et privilegia 
eorum eis defendisse et conservavisse. Ita deinceps facturam, et uberiore longe eos 
clementia profecturam. Denique si nolint acquiescere piis admonitionibus Maiestatis 
Vestrae Sacratissimae, Maiestatem Vestram constitutum habere, ut omnino procedat ad 
Bocza, et bonorum occupationem, eo quod jus suum et coronae negligere nullo pacto 
velit. Quamobrem dent responsa apta et consentanea clementiae erga se Maiestatis 
Vestrae, et suae vicissim erga Maiestatem Vestram Sacratissimam fidei atque obedientiae. 
Argumenta singula enumerare nimis longum esset, et Maiestati Vestrae Sacratissimae 
taediosum, sed ea in alio libro, ubi singula acta et processum omnem conscripsimus, 
particulariter continentur. Sicut etiam aliae res pleraeque quas hic referre non fuit necesse.

His auditis et intellectis mandatis et postulatis Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis 
Vestrae, nobiles petierunt, ut scripto eis ea exhiberemus. Nos vero id nequaquam fieri 
posse diximus, eo quod in mandatis non haberemus, ut scriptis ultro citroque cum eis 
contenderemus. Eos accepisse jam et intelligere voluntatem et postulationem 
Sacratissimae Maiestatis Vestrae. At illi missis praecipuis nobilibus aliquot, qui una cum 
ipsis venerant iterum atque iterum supplices nos interpellarunt, ut scripto eis traderemus 
ea, quae verbis proposueramus, eo quod nec articulos actionis nostrae recordari possent. 
Ita nos illis secedere jussis diligenti et matura inter nos deliberatione habita conclusimus 
propositionis nostrae summariam quandam copiam eis faciendam esse propter has 
causas, ne dicerent, responsionem sibi esse impossibilem, cum propositionem nostram 

66  Az 1351.  évi 13., illetve az 1486.  évi 59. törvénycikkelyre utalnak. Az uralkodónak jogában áll azon 
birtokokért csereterületeket felajánlani, amelyeken érc fordul elő, de dönthet úgyis, a nemesek kezén hagy-
ja a birtokokat, és az urburát szedeti be. 

67  A II. Ulászló uralkodása alatt hozott 1492. évi 30. törvénycikkelyre utal a szöveg. Eszerint a nemesi bir-
tokokon található bányákat a földesúr kezén kell hagyni, de ezért cserébe az urburát be kell fizetni. 

68  Németlipcse (ma: Partizánska Ľupča, SK). 
69  Az uralkodó azért cserébe, hogy engedélyezte az ércek utáni szabad kutatást, bizonyos, az ércbányászat-

hoz kapcsolódó jogokat fenntartott magának. Idetartozott az urbura vagy köteles rész, az aranybányák 
után tized-, ezüst és egyéb fémek után nyolcadrészt kellett fizetni. Weisz, 2008, 151. A 16. század köze-
pén az urbura beszedése komoly gondokat okozott a központi kormányzatnak. Maksay, 1959, 835. 
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memoria complecti non potuerint, et ad celeriorem executionem commissionis 
accomodatum vidimus, ut cito concluderent, et ad certitudinem aptius judicavimus, ut 
vicissim ipsi scripto responderent quam conditionem eis tulimus. Articulos igitur eis 
summarios porreximus, in quibus praecipua rei capita perstrinximus, quos litera 
A signatos huc adiunximus.70

Eos articulos cum nobiles accepissent, missis ad nos Michaele Ban,71 Georgio Paludio,72 
et notario sedis, petierunt a nobis, ut spatium ipsis ad deliberandum idoneum 
concederemus. Nos veriti vafritiem nobilium, ne praetextu tempus extrahere niterentur, 
nullum longius tempus eis dedimus, sed jussimus eos mane respondere. At cum eisdem 
remissis internunciis fratres nos orarent per Deum Vivum ut saltem crastinam diem, 
totam id est Dominicam Iubilate sibi ad deliberandum largiremur. Eo quod res sua 
ageretur ardua, in qua difficile esset tanto Imperatori et Regi subito respondere, et quod 
essent viduae relictae, et liberi orphani duorum fratrum demortuorum, quibus bona ea 
pro rata parte competant, his insciis ipsos aliquid concludere nefas esset. Visa eorum 
perturbatione, et causis justis, indicatis item ne postea dicere possent, nec justum tempus 
consilio capiundo esse concessum, dedimus eis totam Dominicam sequentem Iubilate, et 
matutinam partem feriae secundae, ita ut ea die ante prandium certa nobis responsa 
scripto redderent. Quod si eum terminum negligerent, aut minus ex sententia Sacrae 
Caesareae ac Regiae Maiestatis Vestrae responderent, diximus eo casu nos habere aliam 
instructionem.

Sexta die Maii id est feria secunda post Dominicam Iubilate nobiles haec nobis 
responsa scripto porrexerunt, quae hic litera B. signata annexa in specie reperientur.73

Ad ea responsa nihil nos disputaturos diximus neque scripto cum eis certaturos, 
tantum ad ultimum articulum necessarium esse nos respondere, ubi igitur orarent ne ad 
locum accederemus, sed actionem suspenderemus donec ipsi Sacratissimam Maiestatem 
Vestram convenirent. Retulimus nos contra et extra mandatum nihil facturos, nec licere 

70  Későbbi bejegyzésként oldalt feljegyezve: A. A jelzéssel magát a jelentést látták el. 
71  Bán Mihály családja rokonságban állt a Szent-Ivány családdal, a közös ős Lőrinc/Lauren comes fia, Bogo-

mér comes. Bogomér comes tekintélyes vagyont hagyott népes leszármazottaira, öccsével, Szerafinnal az 
1280-as évekre megszerezték Liptó megye keleti felén szinte az egész Tátra alji részeket, Hibbe kivételével. 
Györffy, 1998, 50. Az 1268. évi osztályt követően Bogomér fia, Bogomér kapta meg Nádasdot (Tresz-
tenát), innen ered a család előneve. Szluha, 2000, 60–62. A 16. században a vármegyei tisztséget betöltő 
középbirtokos nemességhez tartozott a Bán család, az 1549.  évi összeírás szerint 12 jobbágyportával és 
10 pusztatelekkel bírt Jaloviec, Strba, Tresztena, illetve Vazsec településeken. Maksay, 1990, 460. Bán Mi-
hály 1553–1554 folyamán Liptó vármegye alispánja volt, ekkor több alkalommal is tiltotta a Szent-Ivány 
családot a közös birtokban lévő területek használatától. LáLv SzeKlv, Jkvek, Prot. III. fol. 5r–5v.; fol. 6v. 

72  A Paludio névalak az ugyancsak középbirtokos Palugyay családot rejti, a család feje Palugyai György 
volt, aki Almánfalván egy teljes jobbágyportával rendelkezett, míg a család több tagja Lubelle, Bodafal-
va, Kispalugya és Szentkereszt településeken volt birtokos. Utóbbi három településen a családnak 1549-
ben 18 egész telke volt. Maksay, 1990, 460. A családból többen töltötték be ekkor az alispáni tisztséget, 
a 17. század második felében pedig a Magyar Kamaránál vállaltak állást. Szluha, 2008, 494. A legsike-
resebb közülük idősebb és ifjabb Palugyay Gábor volt, előbbi pénztárnokként szolgált, utóbbi pedig 
tényleges kamarai tanácsos lett. Fallenbüchl, 2002, 228. 

73  Későbbi bejegyzésként oldalra feljegyezve: B. 
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nobis aliter disponere quicquam, quam Sacra Caesarea ac Regia Maiestas Vestra de 
consilii sui sententia disposuerit. Ostendimus autem eis articulum mandati regii, quo 
jubebamur metas perlustrare et cuncta censere ac conscribere, etiam si ipsi non 
adsentirentur postulationi Sacratissimae Maiestatis Vestrae, quo maius pondus 
accederet negotio ex autoritate mandati. Ostendimus etiam articulum instructionis 
eodem fine, in eandem sententiam scriptum.

Ac nonnulla obiecta eorum diluimus, ubi aiebant pro auro ad Cameram oblato 
solutionem non esse factam, id eo evenisse, quod tarde aurum obtulerant post cementum, 
certam tamen solutionem responsuram, ubi urburas a se redditas adfirmabant, docuimus 
quod eas non reddidissent, neque ullas ordinationes admittere voluissent.

His actis vicecomitem Christophorum Poturnai74 vocavimus ac nomine Sacra-
tissimae Maiestatis Vestrae hortati sumus, et requisivimus serio, ut omnes nobilibus de 
Zent Iwan vicinos et commetaneos citaret ad perlustrationem finium ac metarum 
Bocza et Zenth Iwan, et ad confessionem de territoriis, agris, silvis, censibus ac 
proventibus ordinariis bonorum, quae illis metis terminarentur. Quam ad rem 
commode et cum vigore perficiendam exhibuimus ei praeceptorias literas spectabilis et 
magnifici domini palatini,75 quibus jubebantur omnes comparere vicini et commetanei 
nobiles ac plebei et de interrogatis respondere, ac juxta fidem Deo debitam, veritatem 
fateri. Detulit vicecomes promptum studium, fidelitatem et obedientiam, seque id 
alacriter perfecturum recepit.

Ea re cognita accesserunt nobiles de Zent Iwan et multis testati sunt se fuisse semper 
fideles Sacrae Caesareae ac Regiae Maiestati Vestrae et fore semper ad spiritus et vitae 
effusionem, pro ea obedientia ac fidelitate ab initio suscepta atque instituta liberum 
nobis fecerunt, vellemus ire nec ne, in locum ipsum et metas perlustrare ac cuncta 
scrutari atque aestimare. Rogarunt tantum summopere ut supersederemus tantisper, 
dum Sacratissimam Caesaream et Regiam Maiestatem Vestram convenirent. Diximus 
eos intelligere aliud nobis decernere non licere, quam quod Sacratissima Maiestas Vestra 
semel decreverit. Caeterum obedientiam eorum gratam esse futuram Sacratissimae 
Maiestati Vestrae nec esse aliam viam, qua sibi consulant, praeter subiectionem.  

74  Pottornyay család ugyancsak a középbirtokos, tisztségviselő nemesi famíliák közé tartozott, Pottornyay 
István az 1549. évi összeírás szerint Jamnik, Potturnya, Szentpéter és Vavrissó településeken volt birto-
kos, összesen 15 jobbágyportával bírt. Maksay, 1990, 460. Rokonságban álltak a Szent-Ivány, Pongrácz, 
Szmrecsányi és Bán családokkal, ősük Lőrinc comes fia, Szerafin, Bogomér comes testvére. Szluha, 
2000, 618, illetve Györffy, 1998, 50. A 17. század második felében, hasonlóan a Palugyayakhoz, a fa-
mília több tagja is a pénzügyigazgatásban helyezkedett el. Fallenbüchl, 2002, 251–252. 

75  Nádasdy Tamás nádor (1554–1562) parancslevele, amelynek segítségével össze tudták hívni a szomszé-
dos nemesi családokat, valamint a környező várak vezetőit, tisztviselőit. A nádori parancslevélre többek 
között: Iványi, 1991, 19. 
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Nos sperare Sacratissimam Caesaream ac Regiam Maiestatem Vestram fidei et 
obedientiae eorum rationem habituram, nos quoque eorum studium et fidem 
Sacratissimae Maiestati Vestrae domino nostro clementissimo commendaturos.

Jussimus autem vicecomitem exhibere literas spectabilis ac magnifici domini 
palatini praeceptorias magnifico domino Joanni Balassae76 ante omnes alios, quem in 
arcem Uywar77 venisse audiebamus, ad quem nos quoque nostras dedimus literas, 
monentes eum ut adesse vellet in tanto servitio Sacratissimae Caesareae ac Regiae 
Maiestatis Vestrae, cum fines essent communes, ne quid detrimenti Sacratissima 
Maiestas Vestra caperet ex eius absentia. Eo vero absente literas castellano eius Thomae 
Litwai78 tradi jussimus, ac monuimus nobiles de Zent Iwan, ut ipsi quoque in Bocza 
adessent.

Die septima Maii ad Boczam ivimus eodem die ex Bocza scripsimus ad vicecomitem, 
ut officio suo satis faceret, et videret quomodo se gereret erga Sacratissimam Vestram 
Caesaream Augustam Maiestatem. Scripsimus etiam ad castellanum arcis Uywar ne 
deesset servitio et commodo Sacratissimae Maiestatis Vestrae. Scripsimus ad nobiles de 
Zent Iwan, ut crastina luce bene mane adessent.

Quia eorum res ageretur, si quid detrimenti per negligentiam caperent, ne nobis 
adscriberent. Nos enim juxta mandata domini nostri clementissimi processuros. Hi 
rescripserunt eadem nocte, se postridie venturos cum argumentis et probationibus juris 
sui, a vicecomite et castellano nihil responsi accepimus.

Octava die Maii hora tarda diei venerunt ad Boczam Benedictus Joannes, Georgius, 
Christophorus,79 Petrus et alter Joannes Casparis filius,80 de Zent Iwan, et una cum his 

76  Balassa János az 1550-es években sikeres karriert tudhatott magáénak, I. Ferdinánd 1552-ben nevezte ki 
zólyomi kapitánynak, illetve ekkor lett Zólyom vármegye főispánja is. 1553-ban az uralkodó teljhatalmú 
biztosaként utazott Erdélybe. 1554-ben kapta zálogba Liptóújvárat a hozzá tartozó kilenc településsel 
együtt. Kőszeghy Péter véleménye szerint a liptóújvári birtoktest megszerzése az egyik legfontosabb ese-
mény volt a főúr életében. Kőszeghy, 2008, 65–71. A szerződés feltételei között szerepelt, hogy Balas-
sa kizárólag a várat és annak tartozékait kapta meg, de a környéken fekvő bányákat nem. Wenzel, 1880, 
317–318. 1555-ben lett bányavidéki főkapitány, tisztségét 1562 áprilisáig, a súlyos szécsényi vereségig 
viselte. Kőszeghy, 2008, 71–76.

77  Liptóújvár (ma: Liptovský Hrádok, SK). 
78  Litway/Litwai Tamás Balassa János újvári várnagya volt. A  biztosok nem voltak róla jó véleménnyel, 

erőszakos, barbár emberként jellemezték. Hírnevére valószínűleg rá is szolgált, többek között vámot ál-
lított fel Hibbe mellett, ahol megadóztatta a Szepességből a bányák irányába tartó különböző szállítmá-
nyokat. Aki nem tudott fizetni, annak lefoglalta az áruját. Wenzel, 1880, 212–214. 

79  Idősebb Szent-Ivány Mihály fiai. 
80  Idősebb Szent-Ivány Mihály unokája. 

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   44 2019.12.09.   14:11:44



45

Petrus Pangracz,81 Caspar Kyzzel,82 Nicolaus Andreansky, Joannes Detrichus,83 Michael 
Okolianzky84 Laurentius literatus sedis notarius,85 qui omnes in fodinis partes obtinent.

Venit eodem die Thomas Vitalis iudex nobilium.86 Venerunt ex pago Lehota nobiles 
Jacobus Gyegynzky,87 Melchior Lehoczky, Ladislaus Lehoczky88 citati per judicem 
nobilium literis palatini praeter hos nemo extitit citatus ad metarum demonstrationem. 
Tanta fuit negligentia vicecomitis et iudicis nobilium cum triduo ante eos requisivissemus, 
et praeceptorias palatini literas eis tradidissemus, ut confestim omnes earum vigore adesse 

81  A Pongrácz család kiemelkedett a liptói középnemességből, a 16. század közepén már jó úton haladtak a 
báróság felé – írta Maksay Ferenc. Az 1549. évi összeírás szerint 27 jobbágyportájuk és 7 pusztatelkük 
volt Andrásfalva, Jakuboven, Pribilina és Szentmiklós településeken. Maksay, 1990, 453, 460. Ahogy a 
fentiekben is írtuk, ősük közös több, Liptóban birtokos középnemesi családdal, Liptó mellett Trencsén 
vármegyében is birtokosok. Pongrácz Dániel 1608-ban kapott bárói rangot. Szluha, 2000, 550. Szluha 
Márton véleménye szerint a Magyar, illetve a Szepesi Kamaránál szolgáló, többgenerációs Pongrácz nevű 
hivatalnokfamíliával való rokonság nem bizonyított. Uo. vö. Fallenbüchl, 2002, 17. 

82  Benedekfalvi Kiszely család. Nagy Iván szerint Liptó vármegye egyik régebbi, előkelő családja, az And-
reánszky és Detrich családdal közösen nyert újadományt 1570-ben Benedekfalvára. Nagy, 1860, VI. 267. 
A Kiszely család őse a vallon–olasz származású Haugh kőfaragó, akinek IV. Béla Izumbar hajítógép-kezelő-
vel együtt háromekényi földet adott Liptóvár alatt 1262-ben. (Az első Liptóvár IV. Béla idején épült fel a 
tatárjárás után, védte az Árva felől Liptóba vezető utat.) Györffy, 1998, 73–74, vö. Majláth, 1891, 163. 

83  Györffy György szerint a legrégebbi liptói birtokosok közé tartoztak a Haugh fia, Polkutól eredő szétága-
zott Magyarfalvaiak,  akik beházasodva a Bogomér fiak famíliájába, alapítói lettek többek között a Detrich, 
Andreánszky, Luby családoknak. Györffy, 1998, 48. Polku1230-ban kapta meg II. Andrástól adomány-
ként az elnéptelenedett Magyarfalvát. Az Andreán szkyak 1578-ban nyertek adományt Szentandrás és 
Konszka községekre. Horánszky, 1944, 5. 

84  Jelentős befolyással bíró, liptói középnemesi család, tagjai a vármegye tisztikarának állandó tagjai voltak. 
1549-ben négy településen (Okolicsna, Poruba, Szentistván, Szentkereszt) 17 jobbágyportával bírtak. 
Maksay, 1990, 460. Az Okolicsányi család őse, Szerafin IV. Lászlótól kapott adományt Liptó várme-
gyében, és házasság révén megszerezte ura, Mike zólyomi comes birtokait. Okolicsnón áll a család által a 
15. század közepén alapított ferences kolostor. Szluha, 2000, 434. Több Liptó megyei középbirtokos 
családhoz hasonlóan az Okolicsányi család tagjai is a pénzügyigazgatásban (esetükben a Szepesi Kama-
ránál) helyezkednek el. Fallenbüchl, 2002, 217. 

85  Andaházi (Andicsi) Lőrinc hosszú ideig volt vármegyei jegyző Liptóban. SNA, Kubinyi nagyolaszi- 
dechtári Lv, El., D. Fasc. E. XVI. Nr. 9. Neumann Tibor szíves közlése.

86  Vitális Tamás szolgabíró kisnemesi családból származott, apjának, Vitális Antalnak egy jobbágyportája 
volt 1549-ben Sztosháza (Stošice, ma Liptószentmiklós része) nevű faluban. Maksay, 1990, 461. 
Az 1583. évi összeírás szerint nem volt birtoka a családnak, a család egyik ága ugyanekkor Szepes várme-
gyébe költözött. Szluha, 2000, 785. 

87  Két Dedinszky családról is maradtak fenn adatok, az egyik – nemesdedinai előnévvel – eredetileg Árva 
vármegyei volt, de Liptóban is rendelkezett birtokokkal. A felsőrasztokai Dedinszky család pedig ere-
dendően liptói volt. Szluha, 2000, 123. Vö. Kempelen, 1912, 275. A szövegben valószínűleg a nemes-
dedinai Dedinszky családról lehet szó, ugyanis Rásztok (ma: Ráztoky, SK) Liptószentmiklós közelében 
feküdt, így Királylehotától és Bocától messzebb esett. A család azért nem szerepel az 1549. évi összeírás-
ban, mert a Boca környéki részt, köztük Királylehotát, nem írták össze a biztosok. Maksay, 1990, 453. 

88  A Lehoczky család a liptói kisnemesi famíliák közé sorolható be, 1549-ben Dubrava településen 3 job-
bágyportával bírtak. Maksay, 1990, 460. Ősük I. Lajostól kapta adományba a Vág és a Boca patak kö-
zötti területet, itt alakult ki a Királylehota nevű község. 1583-ban már birtoktalan nemesek, de a család 
a következő évszázadban igen népessé vált, közülük is sokan keresték megélhetésüket a hivatalnoki 
karrier ben, általában a Szepesi Kamara vidéki tisztviselői lettek. Fallenbüchl, 2002, 172, illetve 
Szluha, 2000, 339. 
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juberent sub onere sedecim marcarum gravis ponderis. Nec in arcem Uywar ulla 
significatio erat facta, cum hoc potissimum inculcavissemus vicecomiti ut ante omnes 
Ioannem Balassam literis palatini et nostris requireret, quin vicecomes, ne interesset 
negotio, in Scepusium erat profectus, tametsi excusat eum mulctae metus, quam 
reformidavit, si praeter sedis processum huiusmodi faceret executionem. Magna fuit 
contumacia Thomae quoque Litwai castellani, qui ternis nostris literis vocatus et 
admonitus venire neglexit.

Postulavimus autem a nobilibus de Zenth Iwan privilegia et literas quas vocant 
metales. At illi exhibere recusarunt allegantes, quod ut fideles decuit subditos, voluntati 
Sacratissimae Maiestatis Vestrae obediverint, permiserint nobis metarum 
perlustrationem. Iremus igitur, perlustraremus. Nec esse conveniens, ut ipsi metas suas 
ostenderent. Venturos se ad Sacratissimam Maiestatem Vestram, et capita sua Maiestati 
Vestrae oblaturos, ibi si foret necesse privilegia producturos.

Ad ea nos diximus nos nolle eos cogere ad ea instrumenta exhibenda invitos. 
Caeterum nos bono fine ea poposcisse, non aliter enim putavisse, quam quod eis foret 
utilius, si verae metae ex literis essent indicatae, quam si aliae fortassis angustiores et 
non legitimae ab aliis designarentur. Iniunximus autem eis serio nomine et autoritate 
Sacratissimae Maiestatis Vestrae, quia literas exhibere nollent, ut ipsi sub exortum solis 
postridie venirent et metas demonstrarent, sub poena indignationis Sacratissimae 
Maiestatis Vestrae.

Illi conati sunt nobis perlustrationem metarum, multarum difficultatum 
allegationibus disuadere, quod metae tam longe lateque paterent, ut tribus diebus 
perlustratio vix perfici posset, quod multa loca essent ardua et praerupta, quo volucres 
solae accidere possent. Eundum per summa montium juga, per saxa per petras, se nobis 
praedicere, futurum, ut si incipiamus non perficiamus, sed in mediis silvis per noctem 
haereamus. Ad haec difficile esse tramitem invenire, metuere se ne longe aberremus, 
unde exitum non inveniamus. Nec hoc se dissimulare, praedones non paucos in silvis 
versari. Ipsi omnino se venturos negarunt. Judex quoque nobilium venire recusavit. Nos 
in proposito perstitimus, et diximus etiam si nemo eorum veniat tamen nos ituros. 
Quia mandaverit nobis dominus noster clementissimus. Etiam si longe maiores metus 
proponerentur, nos absterreri non posse, quin vel apertissima pericula adeamus, et vel 
cum vitae discrimine ea faciamus quae nobis Sacratissima Maiestas Vestra iniunxerit.

Nona die Maii mane judicem nobilium dimisimus, ut literis palatini citaret vicinos 
et commetaneos possessioni Zenth Iwan ab ea ora qua fluit Vagus89 in ipsam 
possessionem Zenth Iwan, nobiles et plebeios ad tertium diem id est sabbati, qui nobis 
et metas ab ea parte ostenderent, et territoria, colonorum numerum, census et proventus 
ordinarios, bonorum Swetoianzky indicarent.

Accivimus autem ad nos iterum a sua officina nobiles de Zent Iwan mane, eisque 
diximus, quod Sacratissima Maiestas Vestra adhuc requirat eos per nos sub poena 
gravissimae indignationis suae ut veniant, et nobis metas suas monstrent, ne intueantur 

89  Vág folyó. 
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nostras personas, sed statuant Sacratissimam Maiestatem Vestram praesentem adesse, eo 
quod adsit Maiestatis Vestrae Sacratissimae commissio. Quod ni faciant nos dicere aperte, 
sicut homines ingenuos loqui decet, nos et in relatione nostra scripturos, et coram ore 
exposituros Sacratissimae Maiestati Vestrae eos verbis tantum se humiliavisse, et fidelitatem 
atque obedientiam prae se tulisse, factis fuisse inobedientes et contumaces, eo quod nec 
literas privilegiorum ac metarum exhibere voluerint, nec fines suos monstrare, ad 
Maiestatis Vestrae Sacratissimae mandatum et requisitionem. Responderunt se non cogi, 
ut ipsi contra se agant, neque id eis a Maiestate Vestra Sacratissima mandari, si jam omnia 
concesserint, ut etiam metas suas ipsi aperiant. Nos diximus exhibuisse nos eis literas 
credentiae, juxta eas nos dicere a Maiestate Vestra mandari eis, ut metas monstrent.

Ad haec, cum secessissent ad deliberationem, ingressi responderunt, quando secus 
nollemus, elegisse se de fratrum suorum numero juniores, quibus metae constent qui 
veniant, et eas nobis monstrent, quin etiam quando jam eo ventum sit, se nobis metarum 
descriptionem in privilegio ostendere velle, ut cognoscamus et simus certi, quod fratres 
sui non alias metas nobis ostendent, quam quae in privilegio habeantur designatae.

Exhibuerunt autem nobis literas, quasdam in membrana scriptas cum pendenti sigillo 
magno Benedictus Zenth Iwani exordium earum manu contexerat, sed sicut ex oculorum 
coniectu cognovimus sunt literae Andreae regis.90 In eis clausula de metis de verbo ad 
verbum sic se habet. Prima meta incipit de fluvio Ploschim,91 a parte meridionali, et parum 
currens cadit in aquam Wagh in Schewniczam.92 Inde per aquam Wagh tendit versus 
orientem et pervenit ad aquam Bucza93 vocatam, et inde tendit ad caput Schevnicze, et de 
Schewnicze ad caput Plosnicza ad metam priorem, et sic metae jam dictae terminantur. 
Datum literarum sic se habet. Datum per manus discreti viri magistri Theodori Albensis94 
ecclesiae praepositi aulae nostrae vicecancellarii dilecti et fidelis nostri. Anno domini 
millesimo ducentissimo nonagesimo tertio, duodecimo Kalendae Aprilis.95

His actis nos ad metarum perlustrationem mane aggressi sumus. Erant delecti ex 
fratrum de Zenth Iwan numero ad eas ostendendas. Christophorus, Joannes, Casparis 
filius et Petrus filius Michaelis de Zenth Iwan, venit nobiscum etiam ex Lehota96 
nobilis unus.

90  III. András magyar király (1290–1301). A szövegben szereplő oklevélre: MNL OL, DL 65255, illetve 
Borsa, 1988, Nr. 15. 

91  Plostin (vagy Polosin, ma: Ploštínka) patak, a Vág déli vízgyűjtőjének része, Verbicénél (ma: Liptószent-
miklós része, SK) ömlik a Vágba. Györffy, 1998, 42. 

92  A  Vág déli vízgyűjtő területéhez tartozó Selmec- (Savnica, ma: Štiavnica, SK) patak. Szentiván alatt 
torkollik be a Vágba. Györffy, 1998, 42. 

93  Boca-patak, ugyancsak a Vág déli vízgyűjtőjéhez tartozik. Györffy, 1998, 40. IV.  László 1287-ben 
Bogo mér comesnek arra adott engedélyt, hogy a birtokán, leginkább a Boca-folyó vizében csak a comes 
engedélyével lehessen aranyat keresni vagy mosni. Borsa, 1988, Nr. 14. 

94  Tódor mester, tengerdi Miklós fia, alkancellár (1286–1297), váci választott püspök (1289), győri püs-
pök (1295–1308). Zsoldos, 2011, 355. 

95  Ebbe a bekezdésbe a biztosok szó szerint bemásolták III. András 1293. évi oklevelét, ami a IV. Béla által 
kiadott, 1263.  évi adománylevél megerősítése. Borsa, 1988, Nr. 3. Az 1263-ban kiadott oklevélben 
szereplő határleírás megegyezik az 1293. évi oklevélben szereplő szöveggel. 

96  Királylehota (ma: Kráľova Lehota, SK).
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Metae igitur vasto sane ambitu circumcurrunt, silvas maximas et ingentia spatia 
atque intervalla terrarum complectuntur. Quae, ut brevissime et lucidissime rem 
perstringamus, sic se habent.

A  capite Boczae rivi conscendit sursum meta ad montem Ieroba,97 a meridie ad 
septentrionem quandam per semitam hic aqua pluvia dominium sequestrat, quae enim 
per praecipitium prona ad ortum labitur Zenth Ivaniensibus, quae ad occasum Soliensi 
comitatui98 terras adiicit. Hinc meta per jugum Ierebae montis in longum excurrit ad 
caput amnis Schevniczae, qui oritur in radice montis Giember,99 et fluit tandem per 
ipsam possessionem Zenth Iwan. A fonte Scewnicze tendit ad rupes editas leniter ad 
occasum declinando. Usque ad Biztram100 amnem rapidum, montem Giember Zenth 
Iwaniensibus ad dextram scindens, Biztra intra rupes in valle plana fertur versus Zenth 
Iwan, et in Schewniczam incurrit. A Biztra rursus per juga montium meta progreditur 
ad montem excelsum in cuius radice fons est, qui Regius vocatur. De summo autem 
montis apice descendit per praecipicium ad fontem rivi, quae Plosniczam vocant. 
Postea is rivus meta est ad septentrionem donec se in fluvium Waghum exonerat. Hinc 
Vagus fit meta a septentrionali plaga ad ortum usque ad eum locum, ubi Boczam amnem 
in se suscipit. Postea Bocza amnis metae vice fungiatur usque ad caput suum, unde orsi 
sumus descriptionem, et dividit hinc ditionem Zent Iwaniensium ab occasu, altera ex 
ripa ab ortu nobilium de Kyral Lehota.

Illud minime reticendum est, quod tres pagi ad arcem Uywar pertinentes Ploschim, 
Ilenova et Werbicza,101 de metis cum Zenth Iwaniensibus magna in contentione sunt in eo 
tractu ad occasum verso, ubi rivus Ploschim decurrit. Negant enim hunc a fonte usque 
esse metam, sed paulo supra pagum Ilanovam ostendunt rivulum, quendam in ipsum 
Ploschin influentem, qui nec viam contegit totam, sed in orbitis rotarum crepitat, vocant 
eum Maierpataka.102 Hunc ab eo loco, ubi Ploschin influit metam esse adfirmant sursum 
ad meridiem usque ad fontem suum ultra fontem autem semitam metae transire montem 
Paludniczam,103 eumque per cacumen dividere. Deinde trans Biztram ferri, et incidere in 
Schewniczam. Infra influxum rivuli Maier104 non negant sed ultro confitentur rivum 
Ploschin esse metam per campestria versus septentrionem usque ad Waghum fluvium. 
Jam et hoc magnam facit dubitationem quod dicti pagi hunc rivum Ilanowecz105 adpellant, 

 97  A Jarabó (ma: Jarabá, SK) mellett fekvő Mlynárska-hegy (magassága: 1051,5 m).
 98  Zólyom vármegye.
 99  Az Alacsony-Tátra Bocától nyugatra fekvő egyik magaslatáról, a 2043 méter magas Ďumbier- (Gyömbér-) 

csúcsról van szó. Korábban Közbércnek nevezték. Györffy, 1998, 41. 
100  A Gyömbér-hegy lábánál eredő patak (ma: Bystrianka, SK). A Selmec- és a Bisztra-patak összefolyásá-

nál található Sebesér (ma: Bystrá, SK) község. 
101  Illanó (ma: Iľanovo, SK) és Verbice (ma: Vrbica, SK) ma Liptószentmiklós városrészei. Egykor a liptó-

újvári uradalom részét képezték, 1549-ben Pekry Lajos birtokában voltak. Maksay, 1990, 457–460. 
102  Ortvay, 1882, 510. Illanó községtől délnyugatra fekszik a Majerská-hegygerinc, az itt eredő kisebb 

patakok belefolynak az Illanó mellett folyó Ilanovianka-patakba. 
103  A Liptószentivántól délnyugatra található Poludnica-hegy (tengerszint feletti magassága 1549 méter).
104  Egy vagy két szó kihúzva.
105  A már említett Ilanovianka-patakról van szó. 
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et negant esse Ploschin. Nobiles autem hunc ipsum esse Ploschin volunt, qui in suis 
privilegiis nominetur, et illi metarum designationi quam pagi faciunt refragantur, eamque 
vanum commentum esse dicunt. Nos eam controversiam definire non potuimus, quae 
magnis utrinque clamoribus et certaminibus est apud nos agitata. Pagi privilegium nullum 
producere potuerunt. Aiunt enim ante annos aliquot per commissarios regios privilegium 
suum esse retentum et abductum Viennam, nobiles privilegia produxerunt, sed difficile 
est statuere, quis sit ille rivus quem in privilegiis eorum Ploschin scribi videmus, cum hunc 
tres dicti pagi et alii omnes vulgo Ilanowecz vocent: quod interrogati fassi sunt et coloni 
Okolichienses106 et Benedictus Kwbini,107 cum nescirent quo fine interrogarentur. In 
reliquo toto cursu, metae controversia carent.

At Boczam comperimus non pertinere ad unam aliquam possessionem, quae 
propriis metis circumscribatur. Sed his metis territoria quattuor possessionum Zent 
Iwan,108 Magiarfalw,109 Nemetporuba,110 et Porupka111 terminantur, quae etiam Boczam 
in eisdem territoriis complectuntur.

Die decima Maii Hohenwarter et ego in possessione Zenth Iwan convenimus, 
eumque diem vacuum egimus negociis, cum judex nobilium oscitanter egisset rem et 
nullus veniret ad testimonium dicendum. Quare eum accersitum obiurgavimus, et 
graviter minati dimisimus, ut confestim citaret omnes vicinos et commetaneos nobiles 
et plebeios, ut postridie ad lucem adessent.

Undecima Maii venit mane Thomas Litwai castellanus arcis Uywar, et adducit 
colonos ex Werbicza, Ploschin, Ilanowa et Hibe112 venerunt et nobiles hi literis 
praeceptoriis palatini per judicem nobilium citati Christophorus Poturnay vicecomes,113 
Simon Poturnai,114 Hieronymus Poturnai,115 Petrus Okolchinai,116 Simon Kezzel de 

106  Okolicsna/Okolicsnó (ma: Okoličné, Liptószentmiklós része, SK).
107  Kubínyi Benedek, a család felső-kubini (Árva vármegye) ágához tartozott. Kubínyi Ferenc adatai szerint 

1552-ben Liptó vármegye alispánja volt, nevéhez kötötték a gedei pert, amelynek lezárása végül a Ló-
rántffy családdal való megegyezés lett. Felesége rosenbergi Spethinger Anna volt. Kubínyi, 1906, 26–28. 

108  Szentiván (ma: Liptovský Ján, SK). Az eredetileg Dománülésének nevezett terület közepén, a Savnica- 
(Selmec-) patak torkolata felett épült fel a Keresztelő Szent János-templom, ez lett a későbbi Szentiván 
falu magja. Györffy, 1998, 97–98. 

109  Magyarfalu (ma: Uhorská Ves, SK).
110  Németporuba (ma: Závažná Poruba, SK).
111  Csánki, 1890, 396. Kis-Poruba (ma: Liptovska Porubka, SK). Györffy, 1998, 97. 
112  Hibbe (ma: Hybe, SK).
113  Potturnyay Kristóf 1564-ben nyerte el testvérével, Andrással együtt adományként többek között a Sze-

pes vármegyei Kis-, illetve Nagylomnicát. MNL OL, E 227 LD 2. k. 564. Atyját – Szluha Márton adatai 
szerint – 1530-ban fejezték le Dunajec mellett, többször viselte az alispáni tisztséget, valamint szepesi 
várnagy is volt. Szluha, 2000, 631. 

114  Potturnyay Simon 1558-ban kapott adományt a Trencsén vármegyei Orlenowycz-birtokra Wsaly Péter-
rel, az esztergomi érsek adminisztrátorával közösen. MNL OL, E 227 LD 2. k. 376. Unokatestvére 
Potturnyay Kristóf, őt követte több alkalommal az alispáni székben. Szluha, 2000, 622. 

115  Potturnyay Simon testvére. Szluha, 2000, uo. 
116  Az Okolicsányi család liptói, evangélikus vonalának őse. Uo. 435. 
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Benedekfalwa,117 Georgius Lubi,118 Georgius de Podvorem,119 Andreas Koronzki,120 
Andreas Horwath de Sancto Andrea,121 Georgius Detrichus de Benedekfalwa,122 Petrus 
Dianisco de Podhoran,123 Stehpanus Clemantowicz de Benedekfalwa, Andreas Klopan 
de Stosahaza,124 Thomas Vitalis de Moyshaza125 judex nobilium.

Hos nobiles solemni jurisiurandi sacramento obstrinximus quatenus de interrogatis 
vera confiterentur. Illi multa inter se consultatione habita, scire voluerunt quae essemus 
interrogaturi. Nos proposuimus haec capita interrogatoria. De metis, de bonis, id est de 
pagis et colonis, quae metis illis claudantur, de proventibus atque utilitatibus 
pertinentibus.

Ea propositione audita Michael Ban et Christophorus Zemerchieni126 solemniter 
coram nobis et coram nobilium coetu protestati sunt, quod ipsi quoque habeant 
portiones in Zenth Iwan, Nemet Poruba, et Magiarfalw. Metas quoque suas easdem 
esse, intra quas ubique jus successionis ipsis competat, se nolle propter aliorum culpam 
suis privari, neque velle amittere jus successionis, cum ipsi culpa vacent omni, nec sint a 
Sacratissima Caesarea ac Regia Maiestate Vestra requisiti. Loqui si tantum quantum 
ipsorum intersit se magnam fiduciam positam habere in clementia Sacrae Caesareae ac 
Regiae Maiestatis, et nos orarunt, ut nos quoque sibi apud Maiestatem Vestram 
Sacratissimam patrocinari vellemus.

Eandem autem protestationem repetiverunt postea praesentibus nobilibus de Zenth 
Iwan, cum hi priori protestationi non interfuissent. Nobiles de Zenth Iwan juramento 

117  Kiszely Simon unokatestvérével, Kiszely Péterrel kapott 1578-ban donációt Benedekfalvára, többek 
között a táblabírói tisztséget viselte a vármegyei tisztikarban. Szluha, 2000, 256–257. Benedekfalva/
Benedekfalu (ma: Beňadiková, SK).

118  A benedekfalvi Luby család, a benedekfalvi birtokra kaptak 1578-ben új adományt a Dietrich és Kiszely 
családdal közösen. Nagy, 1860, VII. 189. Luby György a donációt elnyerő Gáspár fia. Szluha, 2000, 355. 

119  Nagy valószínűség szerint a mai Zsolnaerdőd (ma: Podhorie, SK) korabeli elnevezésének – Podhorje – 
torzult névalakja. 

120  Nyitra vármegyében élt, az 1549.  évi összeírás szerint Koroson (Nyitrakoros, ma: Krušovce, SK) a 
Kóros sy kisbirtokos nemesi család, talán azonosíthatók Szluha Márton monográfiájában a Köröskényi 
családdal. Maksay, 1990, 550, vö. Szluha, 2000, 278.

121  A grizáni Horváth család, tagjai a liptószentandrási templomban temetkeztek. Horánszky, 1944, 5. 
122  Detrich György és testvére 1551-ben tettek osztályt birtokaikon, két fiúgyermekük, János és Miklós 

kapott 1578-ban új adományt Benedekfalvára több más nemesi családdal egyetemben. Szluha, 2000, 
130–131. 

123  Podhorány (Podhorany), mára eltűnt Liptó megyei település, Okolicsnó közvetlen szomszédságában, 
attól keletre. Györffy, 1998, 80. 1549-ben egytelkes nemesek lakták. Maksay, 1990, 472. 

124  Stoszháza (ma: Stošice, SK). Vitálisfalva mellett, itt éltek a Vitális család tagjai, 1549-ben Vitális Antal-
nak egy egész jobbágyportája volt. Maksay, 1990, 461; Szluha, 2000, 785. Stoszháza a nevét való-
színűleg Sztoisa királyi kutyapecérről kapta. Györffy, 1998, 102. 

125  A Vitális család előnevét adományos birtokáról, Vitálisfalváról, más néven Mojsházáról kapta (ma: Vita-
lisovce, Liptószentmiklós része, SK). Szluha, 2000, 785. 

126  Szmercsányi család, 1549-ben 8 jobbágyportával és 9 pusztatelekkel bírtak Szmrecsén és Zsár települé-
seken. Maksay, 1990, 461. Ősük – Lőrinc comes – közös a Szent-Ivány, Bán, Pongrácz és Potturnyay 
családokkal. Bogomér comes fia, Miklós a birtokosztályt követően veszi fel a neki juttatott Szmercsány 
(ma: Smrecany, SK) után a Szmercsányi nevet. A szövegben szereplő Szmrecsányi Kristóf szepesi alis-
pán, várnagy. Szluha, 2000, 725. 
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nobilium interesse noluerant porro cum nobis diceretur morem esse comitatus quo 
adversa pars adesse deberet, cum testes jurarent, et ne exceptione tandem testimonia 
eluderent, quod non adfuissent testium juramento, vocavimus eos missis nunciis, 
cumque venire noluissent, ea usi allegatione quod nihil de fide nobilium dubitarent, 
nec in jus cum Sacratissima Maiestate Vestra descendere vellent, misimus nuncios et 
Sacratissimae Maiestatis Vestrae nomine eis iniunximus, ut illico adessent si se 
Sacratissimae Maiestati Vestrae fideles et obedientes declarare vellent.

Postquam venerunt juramentum nobiles solemniter praestiterunt, quo facto nobiles 
de Zenth Iwan protestati sunt se venisse quia nomine et autoritate Sacratissimae 
Maiestatis Vestrae sint requisiti, tantum propter obedientiam, non juramenti audiendi 
gratia, neque eo animo tanquam processu juridico cum Sacratissima Maiestate Vestra 
agere vellent.

De metis confessi sunt nobiles uno ore per Simonem Poturnai, qui erat inter eos 
natu maximus, et usu plus caeteris valebat, non diversa a demonstratione ipsorum 
nobilium de Zenth Iwan, quod meta oriatur a defluxu rivi Illanowecz,127 et quod hic 
rivus destinguat inter terras pagorum Ilanova, Ploschin, et Werbicza, et inter territoria 
nobilium de Zent Iwan, ubi vero incidit Ilanowecz in Waghum, quod deinceps Waghus 
sit meta, et dividat ultra territoria nobilium Okolchinai, Podhorani, Stosicz, Benedek 
falwai, Poturnai, citra nobilium de Zenth Iwan ad influxum Boczae amnis, in Waghum 
nigrum,128 postea Boczam esse metam ad caput usque suum, et quod a capite Boczae 
ascendat semita ad montem Iereba, quae deinde sit meta, quod aqua pluvia distinguat 
territoria, ad occasum terminet comitatum Soliensem, ad ortum ditionem nobilium de 
Zenth Iwan, et quod meta hinc excurrat ad montem Gyember, ultra nesciverunt metas 
ducere, sed intelleximus hoc nobiles omnes fere Zenth Iwaniensibus agnatione et 
affinitate esse coniunctos. Nam domina Clara mater Raphaelis de Zenth Iwan soror est 
Simonis Poturnai, Benedictus habet uxorem ex familia Petri Pangracz, et sunt plerique 
tutores viduarum. Ac intercedunt variae necessitudines, adeo ut totius comitatus cum 
his una conspiratio. Tametsi sacramentum jurisiurandi apud probos et integros viros 
excludit respectum cognationis ac necessitudinis.

De bonis, utilitatibus ac proventibus responderunt nobiles se scire possessiones 
intra eas metas esse quattuor Zenth Iwan, Nemet Poruba, Magiarfalu, Porupka, 
Krisenowa, et se scire quod in his divisio sit quaedam, quod in Zenth Iwan, Nemet 
Poruba, Magiarfalu habeant portiones Michael Ban et Christophorus Zemerchieni, 
Porupka, Krisenowa integra sit Zenth Iwaniensium, hanc autem inter Zenth Iwanienses 
divisionem observari, quod ubique pars recta dimidia sit Benedicti de Zent Iwan, et 
dominae Clarae relictae Raphaelis de Zenth Iwan:129 reliqua dimidia inter quinque 
relictos fratres dividatur. De proventibus dicere nihil sciverunt. Curias nobilium in 
Zent Iwan has numeraverunt, Benedicti unam, Casparis alteram, Ioannis tertiam, 

127  Ilanovianka-patak (102. lábjegyzet).
128  Fekete-Vág folyó.
129  A szöveg másolója itt hibát ejtett, ugyanis Pottornay Klára Rafael édesanyja volt. 

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   51 2019.12.09.   14:11:45



52

Stephani quartam, quam tenet relicta eius cum orphanis liberis, Georgii et Christophori 
quintam, sextam Raphaelis mortui, in qua habitant mater eius Clara et relicta coniunx 
Margaretha130 cum orphanis. Inter has una habet lapideam domum non inelegantem ut 
extra adparet Raphaelis, in caeteris ligneae sunt domus parvo sumptu aedificatae. 
Praeter has curias unam curiam nobilem retulerunt in Magiarfalu Petri de Zenth Iwan 
filii Michaelis.

Molendinum dixerunt unicum haberi in Zent Iwan cum duobus lapidibus, eius 
rotae desuper aqua impelluntur.

Item dixerunt haberi unum molendinum serrae cuius aqua non consistat.
Trium pagorum coloni et Hibensenses a Thoma Litwai castellano arcis Uywar 

producti plane contraria asseruerunt de metis in tractu ad Ilanovam villam. Describunt 
enim in ea regione diversas metas, quam dissensionem supra quoque significavimus.

Nos porro tum ex ipsis subditis Zent Iwaniensium simul convocatis, et fidei 
sacramento obstructis, tum ex aliis hominibus honestis, veracibus et peritis, nobilium 
de Zenth Iwan bona, intra dictas metas sita, colonos, proventus sic intelleximus, prout 
descriptio indicat litera [!] C signata et infra annexa.131

Possessiones seu pagi sunt quattuor, qua se montes in planum explicant versus 
Waghum sitae, Zenth Iwan, Magiarfalw, Nemet Poruba, Porupka, prout dicta pagina 
elemento C signata indicabit.

Opposita autem in parte harum quattuor possessionum a meridie in ultimo angulo, 
cis rivum Boczam, est locus eiusdem nominis, ubi fodinae sunt excitatae. Distat a Zent 
Iwan duobus amplius milliariis, tametsi nobiles et Rewai132 paulo superius in vallis 
recessu officinas habent, quam vallem Scheumco133 vocant. Est tamen idem tractus. Est 
autem Bocza et Scheumco, et totus tractus montium et vallium ex utraque ripa Boczae 
rivi, minerarum auri et argenti ferax.

Aestimationem bonorum et ditionis huiusce nos domine clementissime facere 
non potuimus, cum non simus in ea re exercitati, nam ea per magistros et 
prothonotarios [!] fieri solet. Existimamus tamen eam ex nostra descriptione facile ab 
eius rei peritis fieri posse.

His perfectis omnibus duodecima die Maii revertimur a Zenth Iwan ad Sanctum 
Nicolaum, et videmus nobiles de Zent Iwan postridie ibi comparere, et in reditu obiter 
inspicimus metas, de quibus lis est inter nobiles et inter colonos arcis Vywar.

130  Szent-Ivány Rafael felesége felső-kubínyi Kubínyi Margit volt. Kubínyi, 1906, 19.
131  Későbbi bejegyzésként oldalra feljegyezve: C.
132  A biztosok itt Révay Ferenc nádori helytartó három fiára, Mihályra, Jánosra és Ferencre utaltak. A bi-

zottsági jelentés után pár évvel a Szent-Ivány család panaszt nyújtott be a Révay család hatalmaskodásai 
miatt Jacob Gienger besztercebányai prefektushoz. A prefektus válaszában a család türelmét kérte, mert 
– ahogy írta – más hivatali elfoglaltságai miatt nem tudott azonnal foglalkozni az ügy kivizsgálásával. 
MNL OL, P 632 IV. Nr. 157; Pálffy, 2009, 10. 

133  A Savnica- (Selmec-) patakról (illetve annak völgyéről) van szó, amely Szentiván alatt torkollik be a Vágba. 
Györffy, 1998, 42.  
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Decima tertia Maii aderant coloni mane de tribus pagis ad arcem Vywar pertinentibus 
Illanowa, Ploschin, et Werbicze.134 Venerunt etiam nobiles, de metis acta est res odiis et 
clamoribus, subditi arcis nullas literas producere potuerunt, nobiles iterum produxerunt 
literas quasdam capituli Scepusiensis, quibus erant insertae regis Andreae literae. In his 
metarum haec designatio habetur ad verbum metae vero seu termini possessionum 
Doman Iwlese135 vocatarum homine nostro et partibus concorditer referentibus hoc 
ordine distinguuntur. Prima meta incipit a parte meridionali a capite rivuli Ploschin, et 
descendit per ipsum fluvium versus septentrionem, et cadit in fluvium Wagh ascendens 
ipsum fluvium Wagh versus orientem, usque ad metas Okolichna, et ibidem separantur 
metae filiorum comitis Bogomeri136 a metis comitis Nicolai comitis Bothyz,137 et 
ascendendo ipsum fluvium Wagh, protenditur usque ad locum ubi rivulus Bocza cadit, 
in ipsum fluvium Wagh, et ascendit fluvium Bocza usque ad alpes, et sic metae et termini 
dictarum possessionum terminantur.

Nos propter defectum sufficientium probationum de metis his nihil determinare 
potuimus, sed rem eo in statu reliquimus quem supra significavimus. Commisimus 
utrique parti Sacratissimae Maiestatis Vestrae nomine, ut quieti permanerent, et 
pacem inter se colerent, donec ex documentis et sufficientibus probationibus ea res 
discerni posset.

Quae vero praecipua causa erat, propter quam nobiles comparere jusseramus. 
Interrogavimus eos quid jam responsi darent, an vellent ea bona, quae nos 
perlustraveramus et consripseramus, aut aequivalentibus bonis commutare, aut pretio 
Sacratissimae Maiestati Vestrae cedere, et rursus suasiones in hunc scopum accomodatas 
accurate adhibuimus. Responderunt se nec antea in hac tota actione repugnavisse 
Maiestati Vestrae Sacratissimae neque nunc repugnare, sed fidem, humilitatem et 
obedientiam deferre ad extremum usque articulum vitae. Se tamen cum pupillis et 
orphanis Maiestatem Vestram Sacratissimam conventuros et supplicaturos Maiestati 
Vestrae Sacratissimae ne ipsos Sacratissima Maiestas Vestra focis et penatibus suis 
excedere jubeat, et sedes a progenitoribus sanguine acquisitas deserere, sed in his potius 
ipsos clementer conservare dignetur, et etiam contra alios tueri. Eo nos responso accepto 
illos dimisimus.

134  Utólag betoldva a szövegbe. 
135  A Szepesi Káptalan előtt tett megegyezés Bothyz comes, testvére Miklós comes és Bogomér comes fiai 

között. Előbbiek elismerik, hogy a nevezett Doman yulese birtokok Bogomér fiainak örökös tulajdonai. 
Borsa, 1988, Nr. 19, Nr. 21. (MNL OL, DL 65258). Dománülése a 14. században egy nagy kiterjedé-
sű, lakatlan erdőbirtok volt, amelyet kezdetben az ott lakott királyi igric fiáról Dománülésének, majd 
vihardöntött erdeiről magyarul Vészverésnek, szlávul pedig Porubának neveztek. Később templomáról 
a Szentiván nevet kapta. Györffy, 1998, 50. 

136  Bogomér comes, a Szent-Ivány család őse. A  legidősebb fia, Bodó kezén volt a fentiekben említett 
Domán ülése birtok, mely később a Szent-Ivány család központja lett. Györffy, 1998, 96–98. 

137  Miklós és Bothyz (Batiz) comesek, akikkel Bogomér comes fiai egyezséget kötöttek. A szövegben sze-
replő Batiz ispán nagy valószínűséggel Márk fia, „Nagy Batiz”, aki 1275-ben szepesi alispán volt, és a 
Máriássy család őseként tartja számon. Zsoldos, 2011, 287. 
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De Kyrallehota
Quemadmodum Sacratissima Maiestas Vestra nobis clementer committere dignata est, 
ut etiam territorium nobilium de Kyrallehota perlustraremus,138 et Maiestatem Vestram 
Sacratissimam informaremus, an eius loci cultura fisco Maiestatis Vestrae utilius esset 
futura, nos pro humillima nostra subrectione, proque fide et studio erga Vestram 
Sacratissimam Maiestatem nostro id quoque territorium diligenter perlustravimus, et 
reperimus esse ferax minerarum auri et argenti. Quod sane non est exiguum territorium. 
Quicquod enim montium et silvarum Bocza fluvius ab exitu suo Wagum amnem usque 
ad caput ad ortum et meridiem a ditione Zent Iwanensium secludit et diversam in 
partem complectitur, id omne ditionis suae esse nobiles de Kyrallehota adfirmant. Sunt 
fodinae auri ab utraque ripa Boczae rivi, hinc in Bocza valle, illinc in Lehotensi terra 
quandoquidem haec terrae sunt contiguae, tantum rivo separantur, et aurum quod hic 
reperitur non est ignobile, cum viginti gradus contineat,139 quod compertum est. Sed 
domine clementissime magnum in dubium vocatur eius territorii jus atque dominium, 
an Maiestatis Vestrae Sacratissimae sit, et ad arcem Uywar pertineat, an vero nobilium 
de Kyrallehota. Nunc enim Ioannes Balassa et castellanus eius Thomas Litwai, id omne 
nobilibus ademerunt nihilque eis proprietatis in dicto territorio concedunt. Aiunt 
enim id totum ad arcem Uywar pertinere, et hos ipsos de Kyrallehota non esse nobiles, 
sed fuisse ab antiquis temporibus semper subditos arcis Uywar, libertos, qui pro censu 
singulis annis obligati fuerint dare ad nativitatis diem capreolum unum, ad diem autem 
Sancti Ioannis Baptistae140 nisos duos, aut pro his accipitrem unum. Commissam autem 
eis esse fluvii et silvarum custodiam. Item fuisse eos obligatos ad venandum et piscandum 
quoties opus esset, item ut in praesentia hospitium honoratorum instructi armis arcem 
intrarent, et item tempore metus aut insultus hostilis, his legibus eos fuisse immunes 
aliis oneribus, et liberum silvarum usum habuisse, at territorium proprium nullum 
tenuisse, cum ea omnia, quae ipsi vendicare nitantur, sint dominii arcis Uywar. Ac nunc 
quoque aiunt se libenter permissuros eis eandem libertatem, modo ea praestent, quae 
olim lege et consuetudine praestiterunt, sed quia nihil eorum praestant, et ab arce 
pendere nolunt, silvas autem et territorium sibi usurpare nituntur, et ab arce avellere, 
propterea se a silvis et territorio eos arcere. Ad haec Lehotenses adfirmant indignam se 
oppressionem pati, se esse nobiles antiqua regum donatione, et eas omnes silvas ac 
metas ad se jure pertinere, sed privilegium nobis quo id comprobarent producere non 
potuerunt. Inquiunt enim illud apud Georgium Rakowskium141 haberi.

138   A királylehotai nemesekre lásd a 87. lábjegyzetet.  
139  A biztosok itt az arany minőségére utalhattak, amelyet karátban mértek. A cementezőműben, ahol az 

aranyat tisztították, az aranyforinttal megegyező finomságúra finomították a nyers aranyat. A korszak-
ban az aranyforinttal megegyező fok 23 karátot és 9 grént (1 karát: 12 grén) tett ki. Paulinyi, 2005, 69. 

140  Június 24. 
141  Rakovszky család a turóci és nyitrai birtokaik mellett Liptóban 1549-ben 10 jobbágyportával és 5 

pusztatelekkel bírtak. Maksay, 1990, 460. Rakov szky György Révay Ferenc nádori helytartó hűséges 
familiárisa, szklabinyai várnagya, illetve a nádori helytartói tisztségben helyettese volt (vicepropalati-
nus). 1536 és 1560 között – azaz haláláig – Turóc vármegye alispánja is volt. Pálffy, 2009, 5. 
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Humillima commissariorum opinio
Censemus humillime nullo pacto Maiestati Vestrae Sacratissimae omittendum quin 
Boczam in potestatem accipiat suam et fisco adplicet. Quod si fecerit futurum speramus, 
ut paucis annis oppidum eo loco frequens et nobile consurgat. Adfluent enim undique 
opulenti quique homines, spe divitis minerae invitati. Ac jam nunc longe esset 
frequentior locus, nisi nobilium violentia deterrerentur, qui eo migrandi haberent 
voluntatem.

Sed nobiles quascunque vident fodinas uberes, ex iis inventores eiiciunt, aut ad 
extremas minutias redigunt, nec laborem compensant, nec sumptus immodicos in 
opera collocatos. Veniunt ad parata, et alienos labores rapiunt, nec hoc uno in loco 
faciunt, sed ubicunque laeta minera emergit, nec contenti, decimas septimas142 partes 
ab eis exigunt. Quo fit ut plurimi alias cupidi, mineras aperire nolint, permulti apertas 
rursus terra obruant. Libertas est quae multididinem [!] ad experiendam sortem 
incertam metalli contrahit, excitat studium aeqalitas, ordo bonus, et unanimitas. At 
nobiles nec leges patiuntur ullas, nec ordinem, nec magistrum rerum montanarum nec 
libertatem cuiquam permittunt.

Decem annorum spatio dum est in Bocza minera primum reperta,143 nec 
commissariis Sacratissimae Maiestatis Vestrae paruerunt nobiles, nec ordinationes 
optimas admiserunt, nec magistrum montium a Maiestate Vestra Sacratissima 
constitutum suscipere voluerunt, nec urburam ullam ad Cameram Sacratissimae 
Maiestati Vestrae solverunt. Quin etiam septimam decimam partem de Maiestate Vestra 
Sacratissima exegerunt. Etsi autem Maiestas Vestra Sacratissima vigore decretorum 
superiorum Hungariae regum omnia eorum bona, quae intra praescriptas metas 
recensuimus, fortasse etiam absque compensatione aliqua camerae adplicare jure posset, 
propter contumaciam et defraudationem fisci,144 quam superioribus temporibus 
declararunt, tamen sanctum et laudabile est propositum Maiestatis Vestrae Sacratissimae 
quo decrevit pie et paterne cum eis agere, tamquam pius, clemens, et Christianus 
Imperator et Rex, ac aequivalentia bona eis conferre.

Est familia numerosa nobilium de Zent Iwan, multi sunt fratres, et fratrum liberi, 
quorum plerique ne unicum quidem habent colonum. Sunt viduae demortuorum 
consortes cum orphanis liberis, quae misericordia profecto dignae sunt. Summa enim 
difficultate se et pueros suos sustentant, et hac conscriptione consternatae lacrimis et 
planctu Deum sollicitant. Et est acerbum a maioribus parta amittere, patrum ac 

142  1554-ben Szent-Ivány Benedek és István testvéreik nevében megegyeztek Leonard Keslerrel és Michael 
Taylerrel egy bocai bányarész (9/16 tulajdonrész) eladásáról. A szerződés értelmében a két bányavállal-
kozó megvette a Szent-Ivány családtól a nevezett tulajdonhányadot, de ezt követően is kötelesek voltak 
fizetni a bányából kitermelt aranyból és ezüstből egy tizenheted részt a családnak. A szöveg szerint a 
kitermelt érc egy tizenheted része a családot mint földbirtokost illette meg. A záradékban azt is kihang-
súlyozták, hogy ezenfelül kötelesek beadni a bányakamarába az uralkodónak járó köteles részt (urburát). 
MNL OL, P 632 IV. Nr. 134. 

143  Jacob Tayler végrendeletében az szerepelt, hogy 1550 és 1552 között tárták fel az első járatokat, még-
hozzá a nagy vadon közepén. ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 389. 

144  Más kézírással tett, későbbi betoldás. 
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progenitorum sepulchra relinquere. Nec conducit quicquam Maiestati Vestrae 
Sacratissimae possessio Zent Iwan vel ulla illarum possessionum, una excepta, vel ad 
culturam vel ad sustentationem Boczae. Neque enim victualia hinc poterunt suppeditari, 
cum sint parva145 et modica et sterilia, nec ullae res necessariae ex tanta paupertate peti.

Nec adparet modus qui [!] reponeret nobilibus Maiestas Vestra Sacratissima 
aequivalentia, cum, ut praemisimus, octo vel novem Hungaricis milliariis haec ditio 
pateat.

Quamobrem nostro quidem judicio Sacratissima Maiestas Vestra Bocza cum omni 
tractu minera feraci aut ubi in futurum aliqua spes esse potest minerae Scheunico 
scilicet et aliis montibus ac vallibus et cum sufficienti silvarum copia et quantitate suam 
faciet et fisco adiiciet. Ad hanc etiam possessionem Porupkam adplicabit. Caetera missa 
faciet, quae certe sunt inutilia et ad res montanas momentum non faciunt.

Porupka146 locus aptus est quo victualia e Scepusio convehantur et imponantur. 
Accedit alia commoditas quod si magister montium in Porupka habitet, non tantum ad 
Boczam et alias mineras, sed etiam ad montem Crivan147 in ditione arcis Vywar versus 
confinia Poloniae, ubi officinae metallicae non ignobilis habentur, attendere poterit, et 
ad omnes partes sagaciter providere cum in his locis passim minerae aperiantur. Erit 
etiam compensatio huius possessionis Maiestati Vestrae Sacratissimae facilis cum in ea 
decem tantum sint coloni, cumque ea sit integra nobilium de Zenth Iwan, eo minore 
difficultate vendicari in peculium fisci poterit.

Et quia comitatus universus pro nobilibus de Zenth Iwan apud Maiestatem Vestram 
Sacratissimam intercedere statuit legatosque ad id ordinare, et sumptus legatis de 
publico suppeditare. Ac fortasse etiam viduae cum aliquibus orphanis ad Maiestatem 
Vestram Sacratissimam adducentur. Censemus initio duriora eis responsa danda, et 
totum corpus bonorum vendicandum. Tandem caetera remittenda quasi ex gratia 
Maiestatis Vestrae Sacratissimae, ea indulgentia uteretur, et Bocza tantum cum Porupka 
contenta esse vellet.

Item censemus culturam montium omnibus liberam permittendam. Ita enim 
maximae ex eis utilitates ad Cameram Maiestatis Vestrae Sacratissimae provenient, ea 
tamen conditione eam libertatem limitandam, ut leges et ordinationes montanae 
Maiestatis Vestrae Sacratissimae observentur.

145  Az első betű elmosódott, de valószínű, hogy p. 
146  Porubka (ma: Liptovská Porúbka, SK), a Szent-Ivány család 1549-ben itt három jobbágyportát birtokolt. 

Maksay, 1990, 457. Kis-Poruba néven is említették. Györffy, 1998. 97. 
147  Kriván- (Kriváň-) csúcs a Magas-Tátrában (2492 m tengerszint feletti magasság). A Kriván-hegyen foly-

tatott nemesércbányászat komoly konfliktusforrás lett a Liptóújvárat zálogban tartó gyarmati Balassa, a 
Szent-Ivány család és a kincstár érdekeit képviselő Alsó-ausztriai Kamara között. A Kriván a liptóújvári 
uradalom része volt, de az ott feltárt bányák feletti jogot – még a Balassa Jánossal 1554-ben kötött zá-
logszerződés alapján – a kincstár gyakorolta, a bányákat a királybocai bányamester alá rendelték. Ezzel 
a „felosztással” sem Balassa János, sem a Szent-Iványak nem voltak megelégedve. A  korszakból több 
olyan királyi rendelet fennmaradt, amelyben az uralkodó a Szent-Ivány családot arra kötelezte, hogy 
adják vissza a jogtalanul elfoglalt bányákat, és ne akadályozzák a kincstári termelést. ÖStA  FHKA, 
VUG RN 17. fol. 333. 
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Urburas ante omnia statim constitui necessarium putamus. Cum enim per totum 
decennium urbura Maiestati Vestrae ex his fodinis nulla sit data, non levem eam 
jacturam Maiestatis Vestrae existimamus. Arbitramur autem praestare longe, ut de auro 
atque argento parato in Camera, quam de rudibus mineris circa fodinas urburae 
sumantur. Modum autem urburarum hunc aptum et moderatum ducimus, ut tam de 
auro quam de argento aut quovis metallo decima septima pars Maiestati Vestrae 
Sacratissimae capiatur. Quam nunc nobiles a cultoribus capiunt, aut quottam [!] 
Maiestas Vestra Sacratissima justam et aequam judicaverit.

Sanciendam autem simul, ut omnes aurum et argentum ad Cameram Maiestatis 
Vestrae Sacratissimae Cremniciensem148 vel Novisoliensem,149 qui locus est propinquior 
fideliter repraesentent. In transgressores poena statuenda ablatio auri et argenti aut 
rerum aequivalentium, et culturae amissio, vel alia quam Maiestas Vestra Sacratissima 
idoneam duxerit.

Eo pacto uberrimum proventum harum fodinarum Maiestas Vestra Sacratissima 
percipiet. Quandoquidem Martinus quidam Fischer,150 qui nobilium fodinam aperuit, 
adfirmat se per annum ex ea fodina centum quadraginta quattuor auri marcas ad 
Cameram Cremniciensem obtulisse.

Quod si Maiestas Vestra Sacratissima hic propriam fodinam instituendam duxerit, 
suoque sumptu colendam, id erit in arbitrio Maiestatis Vestrae Sacratissimae in fodina 
nobilium posset Maiestas Vestra Sacratissima propter inobedientiam eorum partes 
occupare, reliquos autem concultores de suis partibus aequa compensatione contentos 
reddere, et ex pacto totam fodinam, quam satis optimam intelligimus, suam facere. 
Nobis retulerunt honesti homines quod Christophorus Kwbini151 pro partibus 
nobilium in ea fodina, sex millia florenorum eis detulerit.

Quod ad territorium Kyrallehota attinet, si est nobilium neque id apud nobiles 
relinquendum censemus, quia secutura sunt eadem impedimenta culturae a nobilibus, 
sed regio fisco asserendum, quo uberior sit cultura sub regio auspicio et sub libertate.

Etiam magnificus Ioannes Balassa et eius castellanus Thomas Litwai operarios valde 
molestant et culturam impediunt nam simulatque aliqua fodina fructuosa est patefacta, 
eam eripiunt, et vel ipsi exercent, sed misere et sine modo omni, vel nec ipsi exercent nec 
alios exercere sinunt. Quod Camerae Maiestatis Vestrae Sacratissimae utile non est. 
Thomas Litwai elati animi homo, et natura crudelis et barbarus, operarios saepe adoritur, 
atque aliis clavam, vulgo busigan, aliis suspendium minatur, his malis accedit aliud 
incommodum, quod in oppido Hiba seu Geybe152 inusitatas faciunt telonii exactiones de 
victualibus quae e Scepusio ad usum fodinarum advehuntur, et vexant transeuntes familias 

148  Körmöcbánya (ma: Kremnica, SK).
149  Besztercebánya (ma: Banská Bystrica, SK).
150  Egy 1562. évi megállapodás szerint Martin Fischer bocai lakos volt, aki a Szent-Ivány családtól vette 

bérbe a Boldogasszony elnevezésű bányát. MNL OL, P 632 IV. Nr. 152, 154. 
151  Kubínyi Kristóf, nagyolaszi Kubínyi Dániel fia. Bányászati tevékenysége mellett a jogi pályán is aktív 

volt. Kubínyi, 1906, 238–240. 
152  Hibbe német elnevezése. 
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cultorum. Quapropter in rem Sacratissimae Maiestatis Vestrae consultissimum foret, quo 
libera montium cultura procedere posset, ut Maiestas Vestra Sacratissima arcem Uywar de 
manibus Ioannis Balassae eximeret, et sibimet reservaret. Ad eam rem haberet fortasse 
Maiestas Vestra Sacratissima vel hoc tempore causam cum ipse contractum violaverit, quia 
non cessat infestare labores opera et familias cultorum. Id tamen Maiestas Vestra 
Sacratissima discernet, an fieri possit nec ne. Esset fortasse via, qua sine magno negotio ea 
pecuniae summa Maiestati Vestrae Sacratissimae confici posset.

Adiunximus autem his actis, descriptionem fodinarum in Bocza, et opposita terra 
nobilium a Lehota, sive arcis Vywar, manu Valentini Prustel153 magistri montium facta, 
cui signum clementi D. in fronte praeposuimus.154

Exposuimus Sacratissima et semper Augusta Caesarea ac Regia Maiestas domine 
noster clementissime, processum nostrum in commissione Sacratissimae Maiestatis 
Vestrae et opinionem nostram summisse adiecimus. Quam arbitrio Maiestatis Vestrae 
Sacratissimae et in his rebus promptissimo ac dexterrimo judicio humillime subiicimus. 
Actum in Sancto Nicolao oppido comitatus Lipto decima sexta die Maii anno domini 
MDLX. 

Sacratissimae et semper Augustae Maiestatis Vestrae
humillimi servitores

Vuolfgangg Hochenwarterus manu propria
Sigismundus Torda manu propria

Autográf aláírással, három papírfelzetes gyűrűspecséttel. 

Articuli a commissariis Sacrae Caesarae Regiaeque Maiestatis nobilibus de ZentIwan 
propositi die quarta May 1560

[széljegyzet: A]

Azon tárgyalási pontok összefoglalása, amelyeket a biztosok mondtak el a Szent-Ivány csa-
lád tag jainak. Eszerint a korábbi törvények – utalva az I. Lajos és I. Mátyás idején hozott 
artikulusokra – lehetővé teszik, hogy az uralkodó a kincstárhoz csatolja a kérdéses 
Szent-Ivány-birtokokat, és helyettük cserebirtokot ajánljon fel. Kiemelik, milyen fontos a 
birtok bejárása, a pontos határok kijelölése, már csak amiatt is, hogy kevesebb legyen a 
konfliktus a szomszédos liptóújvári vezetéssel. Végül közölték, hogy I. Ferdinándnak bár-
mikor jogában áll elvenni a bányákkal rendelkező területet, de őfelsége igen kegyes uralko-
dó, így megegyezésre szeretne jutni a Szent-Ivány családdal. 

153  I.  Ferdinánd 1558. november 16-án kelt utasításában értesítette Besztercebánya városát arról, hogy 
Valentin Priestlt nevezte ki liptói bányabíróvá. MNL OL, P 632 IV. Nr. 139. 

154  Későbbi bejegyzésként oldalra feljegyezve: D. 
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1. Decretis duorum Regum et Regni universi constitutum, ut possessiones nobilium in 
quibus minerae inveniuntur, Rex Coronae seu fisco adplicare possit, ita tamen, ut det 
alias possessiones aeque utiles. 
2. In decreto Lodovico primi Regis et item in decreto Matthiae Regis hoc expresse et 
claris verbis continetur. 
3. Ideo per Nos hortatur et admonet eos Sacra Caesarea et Regia Maiestas clementer, ut 
possesionem aut possesiones, in cuius seu quarum metis minera Bocza continentur, sua 
sponte ac libenter eius Maiestati seu Coronae concedant juxta vigorem decretorum 
divorum Regum et Regni. Offert autem Sacra Caesarea et Regia Maiestas se aeque utilem 
aut opportuniorem possesionem seu possesiones eis daturam juxta eadem decreta. 
4. Dedit nobis in mandatis Sacra Imperatoria et Regia Maiestas, dominus noster 
clementissimus, ut eamus in faciem et metas ac territoria dictae possesionis seu dictarum 
possesionum, agros, silvas, perlustremus et aestimationem faciamus tam possesionis seu 
possesionum quarum agrorum silvarum, proventuum et diligenter conscribamus, ut hinc 
informata eius Maiestas habeat statuendi facultatem qualia bona eis conferre debeat. 
5. Vult clementer Sacra Caesarea et Regia Maiestas eos cogitare maximas, et 
propemodum innumerabiles Regni necessitates, quas eius Maiestas gravissimis 
sumptibus sustinet et tanto libentius eius Maiestatis Sacrae admonitioni justae obedire. 
6. Quia Bocza est vicina et contermina metis eius Maiestatis Sacrae Uywariensibus, 
multa et gravia detrimenta eius Maiestatis Camera a nobilibus accipit, quibus statuit 
occurrere Sacra Caesarea et Regia Maiestas. 
7. Indignissimum est, quod nobiles non tantum urburam nullam dederint, nec dant ad 
fiscum Maiestatis Caesareae ac Regiae. Sed ab eius Sacra Maiestate urburas exigunt et 
nec magistrum fodinarum admittunt nec ullas ordinationes montanas, cum in omnibus 
decretis et constitutionibus expresse contineatur, quod si Rex possesiones minerae 
feraces cambio seu permutatione aequivalentium possesionum habere nollet, tunc jura 
regalia sive urburae juri regio pertinentes, ex hincque provenientes juxta 
consuetudinem155 aliarum fodinarum Regiae Maiestati fideliter administrentur, hoc 
etiam in decreto Wladislai Regis eisdem verbis habetur scriptum. 
8. Ea de causa jure optimo illa bona, in quibus Bocza continetur poterat Maiestas Sacra 
sine omni compensatione fisco suo adplicare. Tamen sicut pius et Christianus Imperator 
et Rex et dominus eorum clementissimus vult cum eis pie ac paterne agere, et pro eorum 
bonis alia bona non inferiora eis benigne conferre et eiusmodi bona ut perpetuo gratias 
sint acturi eius Maiestati Sacrae. 
9. Gratiam Imperatoriam ac Regiam erga se Sacrae Caesareae Regiaque Maiestatis 
velint alere et augere, meminerint eius Maiestatem semper hactenus fuisse eis dominum 
clementissimum, in omnibus libertatibus et juribus eorum benigne eos conservavisse, 
sicut etiam deinceps est conservatura, et hanc eorum fidelitatem atque obedientiam 
longe uberiore gratia sua de eis recognitura. 

155  Juxta consuetudinem – utólagos betoldás.
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Relatio nobilium de ZenthIwan ad articulos dominorum commissariorum Sacratissimae 
Caesarae et Regiae Maiestatis quarta die mensis Maii nobis exhibitiorum anno Domini 
1560156

[széljegyzet: B] 

A Szent-Ivány család válasza a biztosok által előadott pontokra. Elfogadták, hogy az ural-
kodó bizottságot küldött a birtokukra, de vannak érvényben lévő kiváltságaik és jogaik, 
amelyeket nem lehet megsérteni. I. Ferdinánd mint kegyes uralkodó szánja meg a szeren-
csétlen nemeseket, ártatlan árvákat és özvegyeket, és a birtokok elvételével ne taszítsa őket 
még nagyobb nyomorúságba. Tagadták, hogy az urburát nem fizették be, mindig időben 
beadták a körmöcbányai bányakamarába. A király által delegált bányamesterrel együtt-
működtek eddig is, de az ő birtokaikon nincs joga intézkedni. 

Primum respondent: quod litteras sacratissimae caesareae et regiae maiestatis domini 
domini ipsorum clementissimi credentionales, ea qua fideles et obedientes subditos 
Suae Maiestatis decet honore et reverentia cum summa obedientia acceperunt.

Deinde ex propositione et articulis dominorum commissariorum Sacratissima 
Maiestatis Imperatoriae voluntatem intelleximus, ut possesionem in cuius metis minera 
Buczha continetur, sua sponte et libenter eius Maiestati seu Coronae concederemus, 
pro qua Imperalis Maiestas offert se nobis clementer aeque utilem aut opportuniorem 
possesionem dare velle. 

Ad hoc Sacratissimae Imperali Maiestati humillime quam possimusque supplicamus, 
dignetur Maiestas sua prae se accipere paupertatem nostram, honestarum quattuor 
viduarum miseriam, et orphanorum fratrum nostrorum orbitatem: et quod parentes 
ipsorum praedicta bona per praedecessores suos, effusione sanguinis acquisita, posteris 
suis reservare volentes, vitas eorum proprias penes eorundem pugnando amisserunt.

Nos quoque Sacratissimae Maiestati et Coronae sive in generali sive in particulari 
expeditione praesto fuimus et sanguinem nostrum fussimus.157 [!]

Praeterea si praedicta Bodcze ab aliis metis nostris distraheretur vel alienaretur, 
nostra universa privilegia a divis Regibus collata, hoc modo coruptionem [!] paterentur, 
et esset contra libertates nostras et omnium regnicolarum. 

Propterea Sacratissimae Maiestati Imperali supplicamus humillime et dominationes 
vestras observamus, quod nos pauperes nobiles et miseras viduas, atque orphanos in 
praedictis bonis nostris possesionariis, sine coruptione [!] privilegiorum nostrorum 
conservaturi sitis, et a nobis ea non optabunt quae videntur esse in distractionem et 
ruinam privilegiorum et libertatum nostrarum: quin potius nos in privilegiis et 
libertatibus nostris, ut Sacratissima Maiestas in unversis conventionibus dominorum 

156  A jelentés szövegét jegyző kézírástól eltérő írás. 
157  A jelentéshez tartozó, latin nyelvű mellékletekről (B, C, D) maradt fenn valószínűleg egykorú másolat, 

ez jelenleg egybefűzve a Neo-regestrata acta-ban található. MNL OL, E 148 Fasc. 600. Nr. 27. Fussimus 
helyett a másolatban fudimus szerepel. MNL OL, E 148 Fasc. 600. Nr. 27. fol. 4. 
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regnicolarum gratiose se observare obtullit: nos quoque pauperes nobiles, viduas et 
orphanos est conservatura, ac nos quiete ac pacifice in sedibus nostris et bonis est 
relictura, quod non difidimus in gratia Suae Maiestatis. 

Quod Bodcze vicina sit metis Suae Maiestatis Wyvariensibus id celare non possumus, 
tamen metae nostrae metis Wyvariensibus, nihil preiudicare scimus, quia aquis juguntur 
et a se ipsis limitantur. 

Damna camerae Sacratissimaee Maiestatis unde intullissemus scire non possumus: 
hoc scimus quod a domino praefato Camerae Creminiciensis, nos et cultores nostri 
magna damna sustinemus, quia et nunc certam summam florenorum pro auro per nos 
importato non soluit, unde et fodinas ita colere non valemus ut deberemus, quia 
operariis et sectoribus solutio tardatur. 

Jura regalia et urburas, cum praesentatione auri et argenti, cum reliquis nostris 
concultoribus nobilibus istius comitatus et civibus Creminiciensibus et Novosoliensibus 
requirente consuetudine aliarum fodinarum juste sine fraude in cameram Sacrae 
Maiestatis soluimus.

Neque scire possumus neque intelligere, unde aut quomodo a Sacratissima Caesarea 
et Regia Maiestate aliquas urburas exegissemus, quia universis cultoribus fodinarum in 
dicto territorio nostro Boczhe exsistentibus, non aliter concessimus, nisi ut semper 
urburas Sacratissimae Maiestati cedentes solverent. 

Quod autem ad magistrum fodinarum attinet, non nisi contra libertates nostras, sed 
etiam contra omnium statutuum et ordinum Regni, eum nobis constititum cernebamus. 
Pro commodo autem et libertate nobis conservanda Sacratissimae Maiestati binies 
supplicationes et rationes, quas scivimus nobis contrarias esse et libertatibus nostris et 
totius istius Regni plurimum nocuisse perscripsimus. Hac tamen ratione, ut idem 
magister montium commodo et proventibus Sacratissimae Maiestatis superintenderet, 
humilime paruimus. 

Quod nullas ordinationes montanarum observamus, licet jam certis retro actis annis 
certe fodinae in nostris territoris colluntur. Nemo concultorum contra nos juste 
conqueri potest, quod confuse aliquem tractassemus, vel aliquam iniuriam fecissemus, 
sed semper si alique differentie inter cultores ortae fuerint, lege et consuetudine aliarum 
montanarum Sacratissimae Maiestatis judicium et justitiam, tanquam domini terrestres 
fecimus. 

Ipsius Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis plane piissimum et paternum ac 
vere cristianissimum animum sole clariorem conspeximus, quod ad quorumpiam 
clamores et suggestiones in nostris bonis, sine justo judicio offendere non vult, neque 
permittere vult: ipsam gratiam imperatoriam ac regiam erga nos semper alere, augere et 
conservare volumus, et indubitanter credimus quin Sacratissima Maiestas, ut superius 
premissimus, in pretactis bonis nostris hereditariis et avitis sine quolibet impedimento 
relinquere et gratiosissime conservare, et manu sua imperali, etiam ab aliis, qui nobis 
nocere vellent clementer protegere dignabitur. Quod praefatae Sacratissimae Maiestati 
ut decet fideles subditos cum omni debita submissione et fidelitate in omne tempus 
promptissimos futuros nos offerimus. 
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Si autem dominationes vestrae egregiae aliter facere nollent, nisi ut ad praedictas 
possesiones agros et silvas penes commissionem Sacratissimae Maiestatis accedere et 
perlustrare vel limitare aut estimare velletis, nos dominationes vestras rogamus nomine 
omnium nostrum tam viduarum quam orphanorum fratrum nostrorum accedere 
nollint. Nos de hiis universis negotiis nobis perscriptis in personis nostris, circa 
Sacratissimam Maiestatem accedimus, et de hiis cum Sua Sacratissima Maiestate 
disponemus. 
Sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis 
fideles subditi 
Benedictus, Caspar, Johannes, Georgius, Christophorus, Petrus SzentIwani de 
ZentIwan 

Bona nobilium de ZentIwan intra metas praescriptas, numerus colonorum, census et 
proventus ordinarii158 

[széljegyzet:] C

A biztosok részletesen összeírták Szentiván, Magyarfalu, Németporuba, Porupka lakossá-
gát, a pusztatelkek számát, valamint a szolgáltatásokat is. Az urbárium tanúsága szerint 
Porupka kivételével a jobbágyok – ahol a település lakosai is moshattak aranyat – minden-
hol tartoztak uruknak cenzussal és különféle természetbeni szolgáltatásokkal (muneráliák-
kal). Egyedül a gyümölcskilenced nem volt szokásban. 

ZentIwan

Curiae nobilium in ZentIwan:
1. Benedicti de ZentIwan curia cum159 domo lignea
2. Joannis de ZentIwan cum domo lignea vili
3. Christophori et Georgy de ZentIwan cum domo lignea vili
4. Stephani de ZentIwan cum domo lignea vili 
5. Casparis de ZentIwan cum domo lignea vili
6. Raphaelis de ZentIwan cum domo lapidea magna, et extra eleganti
7. Item in Magiarfalu curia est Petri de ZentIwan cum domo lignea vili

Item est templum lapideum parochiale in ZentIwan cum una turri lapidea non 
inelegans, in cuius coemeterio est calda aqua naturalis copiose ebulliens et ex fonte 
profluens. 

158  A címben szereplő census más néven földbér volt, amelyet  a jobbágyok általában Szent György vagy 
Szent Mihály napján róttak le uruknak. Szentgyörgyi, 1962. 11–12. 

159  Utólag betoldva. 
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Coloni et inquilini et census ordinarius in ZentIwan 

Dominae Clarae, matris Raphaelis colonus unus 
Andreas Scop soluit fl. 1.160

Dat capones 2. 

Servitia ordinaria 
Tenentur arare hic et alibi coloni dominae Clarae autumno pro hyberna semiente ad 
unam luchnam et eam seminare. 
Luchna161 est mensura maior duobus cubulis Scepusiensibus162 sive Viennensibus163 
mensuris duabus quae mecz164 vocantur. 
Item tenentur arare pro verna semente vere ad unam luchnam et eam seminare.
Item tenentur defalcare duo prata simul omnes, quae non sunt parva. 
Item coloni Dominae Clarae coniunctis paribus studiis et laboribus tenentur educere 
fimum omnem de eius curia, et in agris spargere. 
Ultra haec ordinaria subeunt omnia servitia alia et faciunt quicquid facere jubentur. 

Benedicti de ZentIwan colonus unus proprius. 
Benedictus Jezni dat censum fl. 1. d. 60.165

Tortas 2. 
Capones 2. 
Item ad duos terminus judicales166 ad utrumque caponem unum capones 2.
Item pro decima frumenti sui dat fl. 1. 

Servitia ordinaria omnium colonorum eius tum in ZentIwan tum alibi

Duos dies tenentur arare et seminare. 

160  Fl., illetve flor. rövidítés a magyar forintra (florenus) vonatkozik. A magyar forint árfolyama folyamatosan 
változott, de azért egy körülbelüli átváltási értéket meg lehet adni a 16. század közepére vonatkozóan. 1 raj-
nai forint 80 dénárt ért, míg 1 magyar aranyforint 1, 25 rajnai forintot. kenyeres, 2008, 45–46. 

161  Lukna: űrmérték, Bogdán István adatai szerint szlovák eredetű. 1 liptói lukna a 16. század végéig körül-
belül 3 nagyszombati mérőt tett ki, ami 93,12 liternek vagy 69,83 kilogrammnak felel meg. Bogdán, 
1990, 326–327. 

162  Köböl, 160 alegységét ismerjük. Elsősorban a Szepesi Kamara határterületén, azaz az északnyugati ré-
szen terjedt el. Uo. 235. 

163  A bécsi jelző itt valószínűleg a mérőre (következő lábjegyzet) vonatkozik, ugyanis bécsi köbölről nem 
tud a szakirodalom. Bécsi mérő viszont létezett, Bogdán István adatai szerint 1592-ig egy bécsi mérő 
42,28 liternek vagy 31,71 kilogrammnak felelt meg. Uo. 330. 

164  Mérő, latinul metreta, németül pedig Metz(en), szlovák neve pedig mecka. Mértékét nem egyszerű 
meghatározni, ugyanis 67 alegysége van. Uo. 347–348. 

165  A d. rövidítés a dénárt jelöli, értékére lásd 160. lábjegyzet. 
166  A dunáninneni és dunántúli kerület számára az oktávát (iudicia octavalia) Lukács evangélista napja (októ-

ber 18.) vagy Szent Mihály napja (szeptember 29.) nyolcadán tartották, míg a felső-magyarországi kerület-
nek pedig vízkeresztkor és Szent György-nap (április 24.) nyolcadán tartották. Pálffy, 2011, 311. 
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Uno die metunt. 
Duobus diebus fenum defalcant. 
Pratum unum amplum non est divisum, sed manet commune, ad huius defalcationem 
conveniunt omnium coloni ex omnibus pagis. Deinde fenum defectum inter dominos 
dividunt pro rata parte quae cuique eorum competit.
In pratis propriis Benedicti unum diem tenentur defalcare fenum. 
Item tenentur simul omnes coniuncti fimum omnem de curia eius educere in agros, 
ibique spargere. 
Omnium nobilium de ZentIwan coloni hoc servitium facere tenentur. 
Reliqui fratres nullum habent colonum in ZentIwan praeter inquilinos. Nam cum 
familia multiplicaretur, colonos nobiles cedere jusserunt, ipsi in eorum sessionibus 
curias aedificarunt. 

Michaelis Ban sunt in ZentIwan quattuor coloni.
Dant pro censu singuli per annum flor. 2. 
Ad diem Nativititatis dant tortas 2. caponem 1.
Duobus diebus defalcant quicquid jubet dominus defalcare seu fenum seu fruges seu 
aliud, hoc est ordinarium servitium. Nunc coguntur facere imperata omnia. 
Praeterea, qui inhabitat domum, quae antea fuit nobilis ex pacto dat florenum unum. 
Ne tractet dominum quoties venit suis expensis ad quod ante obligabatur. 

Christophori Zemercheni est colonus unus, nomine Laurentius Zamosni, quem 
impignoravit Benedicto ZentIwani, is dat censum flor.1. 
Ad diem Michaelis167 tortas 2.
Caponem 2. 
Brassicae lectos 2 in horto. 

Inquilini in ZentIwan

Benedicti de ZentIwan inquilini tres
Urbanus dat d. 75.
Slosser fl. 1.
Faber fl. 1. 
Alios non habet praeterquam in curia, qui domestica servitia faciunt.

Dominae Clarae inquilini quattor.
Holi
Conzsil
Jacobus voco hi tres simul dant flor. 2. 

167  Szent Mihály napja (szeptember 29.). 
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Schenco flor.1.
Duo ante curiam habitant Praco et Zuzi, qui non dant quicque.

Georgii et Christophori de ZentIwan inquilini sex. 
Thomas dat d. 75.
Maczko d. 50.
Supala d. 72. 
Gregorius d. 50. 
Hi septem diebus laborant.

Caspar Czimmerman fl. 1. d. 
Duobus diebus metit. 
Fedor d. 25. 
Quinque diebus metit. 
Domestici inquilini omnia faciunt in domo, curia, hortis.

Casparis de ZentIwan inquilini quattor
Cacian dat fl.1.
Decem diebus laborat.
Catharina Minczerca fl.1.
Stecz d. 50. 
Sex diebus laborat.

Joannis de ZentIwan inquilinus unus.
Nicolaus dat d. 40. 
Duobus diebus metit. 
Uno die falcat. 

Domina Anna Stephani relicta habet quinque inquilinos, singuli dant per denarios 75. 
Et tenentur laborare per dies septem. 
Praeterea habet unam desertam sessionem. 

Agri et prata nobilium de ZentIwan

Benedicti de ZentIwan agri et prata.
Art esse multa jugera, sed parva, qualia habeantur in comitatu Lipto, quae difficile sit 
numerare, et distinguere, produxit provisorem qui juramento adfirmavit omnes agros 
ad tres vices, prout est partitio seminaturae, esse capaces luchnarum 195.
Occupavit colonorum sessiones, quibus expulsis agros eorum colit. 
Prati communis recta dimidia pars eius est, et dominae Clarae, reliqua dimidia 
caeterorum fratrum. 
Eadem est divisio in omnibus aliis bonis. 
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Item propria prata habet quae pertinent ad tres sessiones colonorum quas occupavit, 
quae procreant per annum feni plaustra sex. 

Casparis de ZentIwan agri et prata.
Ultra fluvium Wagh habet jugera168 26, exilia, qualia sunt in Comitatu Lipto. 
In campo ad occidentem protenso post villam habet jugera 23. 
De prato communi inquit provenire in bono proventu herbae, feni, plaustra circiter 40, 
haec dividuntur inter nobiles, ut praemissum est.
Item habet quaedam prata propria, quae in bono proventu herbae producunt feni 
plaustra 12.
Agri et prata Ioannis de ZentIwan. 
Computat ad tres plagas, seu ad tres vices seu sortes, jugera sexaginta quinque exilia. 
Georgius et Christophorus de ZentIwan. 
Ex informatione villici retulerunt quod habeant in omnes partes agros capaces centum 
luchnarum. 
Prata propria, in quibus proveniat fenum, cum est felix proventus ad plaustra viginti, 
sed visi sunt hyperbolice loqui sicut et caeteri. 

Domina Clara ut ipsi retulerunt habet tantumdem, quantum Benedictus in agris et pratis. 
Domina Anna Stephani de ZentIwan relicta iuxta eorum verba tantundem habet, 
quantum Christophorus et Georgius, cum inter quinque una pars ei competat. 
Item habetur molendium farinarum in ZentIwan ad duas rotas, quas desuper aqua 
impellit. Cuius proventus annuus juxta nobilium relationem facit flor. 60. At sicut ex 
subditis homines honesti et maturi retulerunt non facit plus quam flor. 44. 
Huius proventus dimidia pars spectat ad Benedictum ZentIwan et dominam Claram, 
reliqua dimidia in quinque partes dividitur. 

Magiarfalw possesio 

coloni sex sunt qui censum sic solvunt. 

Marthinus Stephanone judex Casparis de ZentIwan solvit flor.1. d. 50. 
Item ad diem Divi Michaelis dat 
Capones 3.
Tortas 2. 
Benio Valentonick Christophori Zemerchieni, impignoratus Georgio Rakowsky solvit 
flor 1. d. 50. 
Item ad diem Sancti Michaelis dat
Caponem unum

168  Hold, juger, jugerum, joch. Római és európai előzménytől független magyar területmérték, egy ekével 
egy nap alatt felszántott terület. Bogdán, 2001, 292. 
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Tortas duas
Ad Pascha ova 20.
Tortas 2. 

Matskowsky Christophori Zemerchieni impignoratus Benedicto de ZentIwan solvit 
flor 1. 
Item ad diem Sancti Michaelis
Caponem 1.
Tortas 2.
Ad Pascha
Ova 20.
Tortas 2. 

Andreas Slozzer Christophori Zemerchieni impignoratus Benedicto de ZentIwan 
solvit flor.1.
Capones 2.
Tortas 2.
Is aedificat hic domum super sessione deserta, nunc in ZentIwan habitat. 

Thomas Tretiak Christophori Zemerchieni impignoratus Georgio Rakowsky solvit flor. 1. 
Item ad diem Sancti Michaelis
Caponem 1.
Tortas 2.
Ad Pascha 
Ova 20. 
Tortas 2. 

Martinus seu Michael Benedicti de ZentIwan solvit d. 60. 
Dat avenae luchnam 1.
Lupuli luchnam 1. 
Item ter in anno duas tortas, quae faciunt tortas 6.
Addit semper caponem unum capones 3.
Item obligatur arare et conserere jugera duo, dominus dat semen. 
Item Benedictus de ZentIwan habet hic inquilinos quattuor. 
Sutor solvit flor.1.
Sartor flor. 1. 
Retie flor. 1. 
Matsko est servitor, nihil solvit. 
Una praeter has sessiones est deserta sessio, ea pertinet ad Benedictum de ZentIwan. 
Michael Ban quoque habet hic duos novitios inquilinos, qui nihil solvunt, quia nunc 
aedificant. 
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Servitia ordinaria

De jure tenentur laborare uno die. 
Nunc faciunt quicquid facere jubentur. 
Optimos quosque agros domini hic sibi vendicarunt, quorum is modus est, et ea 
quantitas, ut domini coniunctim omnes possint seminare hyemalium simul et vernalium 
circiter luchnas centum. 
Prata quoque omnia domini sibi vendicarunt, in quibus feni proveniunt plaustra 16. 
Petrus de ZentIwan habet hic unam curiam nobilitarem cum domo lignea, quam 
inhabitat, colonum nullum. Ea domus fuit olim sessio coloni. 

Nemethporuba possesio

Coloni seu sessiones integrae sunt 25, quorum census sequuntur. 
Christophorus et Georgius de ZentIwan habent colonos tres.
Judex Caspar Kolnath dat flor. 1. d. 75. 
Duo reliqui dant per flor. 2. uterque 
Ad diem Nativitatis dant domino 
Capones 3. 
Tortas 2. 
Ad dies judicales
Capones 3. 
Item ad Pascha
Tortas 2.
Ova 20. 

Ordinarie tenentur laborare per annum duobus diebus. Sed jam non est ullus ordo aut 
modus laborum et servitii. 
Coloni Michaelis Ban sex
Ivanichs senex canus flor. 1. d. 40.
Sigmundt Starsi flor.1. d. 50.
Jacobus Domco flor. 1. d. 50. 
Andre flor. 1. d. 50. 
Janus Flanskusky flor. 1. d. 25.
Simon Mico flor. 1. d. 25. 

Singuli donaria dant aequaliter per annum 
Capones 2.
Tortas 6.
Ova 20. 
Praeter hos Giurick Rutko est provisor eius, nihil dat. 
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Dominae Clarae coloni quattuor.
Grego Marko solvit flor. 2.
Andre Pak flor. 2.
Mattheus Stanovick flor. 2.
Martinus Malick flor. 2.

Praeterea dant singuli per annum
Tortas 6.
Capones 2.
Ova 20. 

Laborum et servitiorum nullus est modus. 
Christophorus Zemerchieni coloni tres Georgio Rakowsky impignorati.
Duo solvunt per flor.1. d. 25. uterque
Tertius soluit flor. 1. d. 75.
Dat praeterea duorum illorum uterque per annum 
Tortas 6.
Capones 2.
Ova 22. 

Tertius nomine Vido Benchio dat
Tortas 12.
Capones 4.
Ova 40. 

Unum diem ordinarie tenentur laborare. Nunc faciunt omnia servitia quaecunque 
imponuntur. 
Coloni Benedicti de ZentIwan quattuor. 

Janchiek Marko soluit flor.1. d. 22.
Zur Beren flor. 2.
Ivanisczo flor. 1. d. 75.
Thomas Boczok flor. 1. d. 60. 

Dant praeterea singuli per annum
Tortas 2.
Capones 2.
Ova 20. 
Non sunt ordinaria servitia, sed quicquid jubentur, servire serviunt. 

Relictae Stephani de ZentIwan tres, singuli solvunt aequaliter per flor. 1. d. 50. 
Dant praeterea per annum
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Tortas 4. 
Capones 2. 
Ova 20. 
Serviunt, quicquid jubentur servire, arant, seminant, metunt etc. 

Joannis de ZentIwan colonus unus
Censum solvit flor. 2. 
Data praeterea 
Tortas 4. 
Capones 4. 
Item ad duos dies judicales
Capones 2. 
Facit omnes labores, quicunque imponuntur. 

Inquilini in possesione hac sunt quattuor decim. 
Christophori et Georgii de ZentIwan unus solvit flor. 1. d. 25. 
Laborat diebus septem. 
Joannis de ZentIwan unus nomine Gregus, solvit flor. 1. 
Duobus diebus metit, uno fenum defalcat, servit ad curiam. 
Benedicti de ZentIwan inquilini tres, qui solvunt singuli per flor. 1., faciunt quaecunque 
facere jubentur. 

Michaelis Ban duo
Unus solvit d. 50. 
Alter nihil dat determinati, sed est faber et ea arte servit. 

Dominae Clarae inquilini tres, singuli solvunt per flor. 1. 
Christophori Zemerchieni inquilini quattuor, quos Georgius Rakowsky obtinet. 
In hac possesione nihil agri nobiles obtinent. 
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Porupka possesio 

In hac possesione coloni computatis etiam sultiziis169 sunt decem. 
Tota possesio pure est nobilium de ZentIwan, nec Michael Ban habet hic partem, nec 
Zemerchieni, nec quisquam alius. 
Dimidia pars possesionis est Benedicti de ZentIwan et dominae Clarae, reliquae 
dimidia inter quinque fratres dividitur. 
Subditi seu coloni Dominae Clarae tres sunt, alias dederunt aureum unum singuli, 
nunc quia coguntur laborare, extraordinarie, singuli solvunt flor. 1. d. 4. 
Benediciti de ZentIwan duo coloni tantundem solvunt. 
Sultizii duo Petro Dergach et Paul sultiz licet170 deberent esse liberi, tamen censum 
solvunt per annum uterque per se flor. 1. d. 75. 
Michael soltes, quinque dominorum id est fratrum caeterorum colonus solvit flor. 1. d. 50. 
Nomine dicae Regiae171 solvit praeterea dominis suis singulis annis flor. 2. 

Nihil laborat sed si ad 20 vel amplius milliaria172 mittitur, tenetur ire suis expensis.173

Duo praeterea coloni sunt horum, quorum uterque dat flor. unum id est ambo dant flor. 2.
Praeter hos est judex Balas Kyral, solvit tantumdem. 

Inquilini 
Benedicti de ZentIwan quattuor 
Nicolas Polak solvit d.50.
Michael d. 50. 
Stephan d.50. 
Ondre d. 50. 
Hi serviunt, quicquid jubentur servire. 
Quintus est communis cum domina Clarae, quia domus media pars est sua, media 
dominae Clarae. 
Joannis de ZentIwan quattuor
Nicolas Sutor solvit flor. 1. 
Jacobus Baran d. 50.
Metit uno die, fenum defalcat duobus diebus. 
Jacobus Padach d. 50. 

169  A soltészség intézménye két úton került be a Magyar Királyság területére, az egyik Szilézián át az ország 
északnyugati részére, a másik Lengyelországon át a Szepességre, valószínűleg az előbbi úton kerültek solté-
szek a későbbi Szent-Ivány-birtokokra. A térség benépesítésében játszott szerepükre Fügedi, 1979, 373. 

170  Licent átjavítva licetre. 
171  A magyar király legfontosabb rendkívüli jövedelme a hadi- vagy rovásadó volt. A dicát az országgyűlé-

sen szavazták meg, összege általában portánként 1 forint volt. Kenyeres, 2003, 62. 
172  Mérföld, magyar mérföld: 11 376 méter. Bogdán, 2001, 291. 
173  A  kővári libertinusok is mentesek voltak az úrbéres terhek alól, de ezért cserébe oda mentek, ahová a 

földes úr és a várbeli tisztek küldték őket, így általában postaszolgálatot láttak el. Szentgyörgyi, 1972, 
78–79.
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Uno die metit, uno die fenum defalcat. 
Baran secundus, inquilinus quartus solvit d. 50. 
Uno die metit, uno die fenum defalcat. 
Faciunt, quaecunque jubentur facere, tenent sessiones colonorum. 
Relictae Stephani de ZentIwan dominae Annae sunt duo inquilini. 
Casparis de ZentIwan est unus inquilinus, in sessione coloni solvit d. 50. 
Decem diebus laborat. 
Domini tenent agros desertarum sessionum in agris unius sessionis, intrant sementis 
hyemalis luchnae sexternalis luchnae quattuor. 
Desertes sessiones sunt quattuor. 
Unus qulibet colonus tenetur laborare uno die per annum. 
Pratum tenentur defalcare, et si possunt defalcare ad ientaculum, postea sunt liberi. 
Omnia servitia subeunt, quaecunque iniunguntur. 

Unus quilibet colonus ad diem Simonis et Judae174 tenetur dare dominis unum gallum 
silvestrem. 
Quaerunt hi coloni aurum in fluviis et montibus pro se ipsis. 
Non habent hic domini nec agros nec prata praeterquam desertarum sessionum. 

In nulla harum possesionum datur nona de frugibus domino terrestri, sicut nec in toto 
comitatu Lipto. 

Totus porro ambitus metarum ab origine ad exitum, quaquaversum novem milliaria 
hungarica nostro judicio continet, certe non pauciora octo. Intus autem late longeque 
silvas, montes,rupes arduas, valles et saltus complectitur. 
Silvae porro sunt infruciferae, aptae tantum ad ignem et ad lignea aedificia, pinus 
tantummodo. In saltibus nonnullis pascua habentur, quo equi et oves aestate 
admittuntur. 
Agri quoque pagorum sunt steriles, siliginem procreant, purum triticum non ferunt.175

174  Október 28. 
175  Az utolsó három bekezdés későbbi betoldás, a kézírás azonos, de más tintával írták. 
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Laus Deo semper176 anno 1560 16. May In Woicza
Verzaichnuss der goldt und silber pergwerkh auff der Woitza auff der Edlleut zu Sannt 

Johannes grunt gelegen 

[széljegyzet: D]
Valentin Pristl bányamester jegyzéke a Szent-Ivány család birtokain fekvő bányákról, me-
lyek többsége Leonard Kesler és társai kezelésében állt. Ezenfelül voltak termelők Késmárk-
ról és Németlipcséről is. A jegyzék a nemesi bányák mellett a kincstári tárnákat is felsorolja. 

Erstlich Beÿ der N. Khöslerischen Herrn Golthandlung177

Die golthandlung zur Sanct Marcuß gewerkh

Marttin Fischer finnder des ganngs178

Herr Benedict Sweto Januskhÿ 
Fraw Clara von S. Johannes
Herr Cristoff Sweto Januskhÿ
Herr Janus Sweto Januskhÿ
Herr Georg Sweto Januskhÿ
Herr Cristoff Kubinskhÿ
Herr Petter Voÿdt von der Cremnitz 
GilgVoÿdt 
Paull Fleschkho
Paull Siegl goltschmidt 
Anndre Khollar
Cristoff Khlueg 

Mertten Fÿscher hat dises Perkhwerch beÿ Jorgen Puechner perkhmaister179 empfangen, 
ist auch im alten Lechenpuech Eingeleibt. 

Gewerkhen beÿ der Golthandlung Khratkhÿ

Michael Kratkhÿ180 finnder des ganngs
Suro Schaffer der annder finder des ganngs

176  A bányamester a 16. század második felében keletkezett bócabányai jegyzőkönyveket rendre ugyanezzel 
a mondattal nyitotta meg. Többek között: MNL OL, P632 IV. Nr. 158. fol. 5. 

177  Leornard Kesler besztercebányai polgár vállalkozása. 
178  Geng, járat. 
179  Bocabányai bányamester. 
180  Leonard Kesler üzlettársa. 
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Herr Michall Röbeÿ von der Sclabina181

Markho Mitschinkhy
Petter Voydt von der Crembnitz
Paull Fleschkho
der Statschreiber ausen Teutschen Lipsch182

Ballasch Präch
Schärkhänn 
Diese gewerkhschafften haben von mir bisheer nichts empfangen oder ausbetten. 

Gewerkhen beÿ der Silberhandlung beÿ der Heilligen dreÿ Khunig genant. 

Die herrn N.  Khesslerischen gewerkhe von der Woytza
Herr Benedict Sweto Janskhÿ 
Herr Cristoff Sweto Janskhÿ 
Herr Jamco Sweto Janskhÿ
Herr Caspar Sweto Janskhÿ
Herr Jörg Sweto Janskhÿ
Mertten Fischer
Thoman Fischer
Lucas Stennczl
Mathes Schnneider
Michl Unnger
Dises Perkhwerch haben obsteende gewerkhen von mir bißheer nach der Perkhwerchs 
Ordnung noch nit empfangen. 

Gewerkhen beÿ der Silberhanndlung zw Sannt Jörgen genannt

Jörg Sterczl finnder
Herr Benedict Sweto Janskhÿ
Herr Cristoff Sweto Janskhÿ 
Herr Janno Sweto Janskhÿ
Herr Caspar Sweto Janskhÿ
Herr Jorg Sweto Janskhÿ
Herr Cristoff Khubinskhy
Petter Voÿdt von der Crembnitz
Gilg Voÿdt von der Cremnitz 
Paull Sigl goltschmidt
Paull Voÿdt der Herrn Khesslischer Gewerkhen dienner. 

181  Nagy valószínűség szerint Révay Mihály nevének torzított alakja, a Révay család birtokolta ugyanis 
Szklabinyát (ma: Sklabiňa, SK). Pálffy, 2009, 12. 

182  Németlipcse.
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Gilg Bemwannger ain munnzer
Nicolasch Prantner ausen Khäsmarkh183

Michl Schwartz ausen Khasmarkh 
Dieses Pergwerk zu Sant Jorgen gennant, die selbigen gewerkhen, so dartzue gehörig, 
haben pißheer von mir nichts empfangen.
Gewerkhen beÿ der Silberhandlung beim Bierolt gennant
Herr Benedict Sweto Janskhÿ
Herr Cristoff Sweto Janskhÿ
Herr Janno Sweto Janskhÿ
Herr Jorg Sweto Janskhÿ
Mertten Fischer
Toman Fischer
Lucatsch Stenntzl
Dise gemelte gewerkhen zu dem silberperkhwerch beim Bierolt genannt haben pißherr 
von mir nichts außbetten oder empfangen. 

Gewerkhen beÿ der Silber handlung beim Släbon genannt

Marzco Slabon der erst finnder des ganngs
Petter Schulthaiß von S. Petter
Herr Simon Potturnenskÿ 
Gregor Schwartz von Görgenberg184

Herr Richter N. ausm Khasmarkh
Dise gewerkhen zu der silberhandlung beim Släbon genant zubehörig haben von mir 
pißher khein maß oder Lechen zuverleichen ausbetten oder empfangen nach der neuen 
auffgerichten perkhwerchs ordnung. 

Gewerkhen beÿ der Silberhandlung Gottesgab unnd zu Sannt Elliaβ genant

Elliaβ Fischlach der erst finnder der zweien Silbergang
Adam Strasperger der annder finder
Herr Benedict Sweto Janskhÿ
Herr Cristoff Sweto Janskhÿ
Herr Janno Sweto Janskhÿ
die Pängrätzische Edlleute herr Nicolasch und her Pangrätz 
Herr Cristoff Khubinskhy
Nicolasch Prantner ausm Khasmarkh
Michl Schwarz ausm Khasmarkh
Latzkho von Gorgenperg

183  Késmárk/Käsmark (ma: Kežmarok, SK).
184  Szepesszombat/Georgenberg (ma: Spišská Sobota, Poprád városrésze, SK).
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Larenntz Groß ain fleischer
Diese verzaichnette gewerkhen sein ins willens gewesst, das perkhwerch von mir nach 
der perkhwerchs ordnung zu empfangen, haben auch ain muttung eingelegt. Ist bißher 
noch nit beschehen, haben auch kheinen reverß der muttung hinaus empfangen. 

Gewerkhen beÿ der golthandlung beim Strasperg genannt

Die herren N. Khöslerrische gewerkschaft von der Woytza
Statschreiber ausm Teutschen Lipsch
Ballasch Präch ausm Teutschen Lipsch
Michel Khratkhy
Peter Voÿdt von der Crembnitz
Gilg Voÿdt
Paull Fleschkho
Gilg Beniwannger
Paull Sigl goltschmidt
Jacob Zimmerpeÿll von Wienn185

Wallasch und Erhart Werner gebrueder
Diese gewerkhen, so zu der golthandlung Strasperg gehorig, haben von mir bißher 
khein maß oder Lechen zuverleichen noch nit empfangen. Sy sein in willens auff den 
zukhunfftigen, Lon, wan die gewerckschafft bey ain annder sein wiert, zu empfacheen 
wie perkhwerch recht ist. 

Gewerkhen beÿ der golthandlung bey Sannt Niclaβ genannt

Siegfried Duerner aus der Leytsch186 der erst finnder des ganngs
Jatzkho Wallasch der annder finnder des ganngs
Benedict Sweto Janskhÿ
Cristoff Sweto Janskhÿ
Jano Sweto Janskhÿ
Ballasch Bärbosskhy
Jurig Lubÿ 
Jorg Sweto Janskhÿ
Dise obsteende gewerkhen haben den 7. May an mich das velt zuverleichen nach 
perkhwerchs ordnung angemuet und pegert, haben auch ain muttung eingelegt, ist 
inen aler khein annder reverß hinauß gegeben, ursach, das sy das gelt für die muttung 
nicht erlegt. 

185  Bécs (Wien, A).
186  Lőcse/Leutschau (ma: Levoča, SK).

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   76 2019.12.09.   14:11:45



77

Verzaichnus der golt und silber perkhwerchs auff der Römischen Khaÿserlische Maiestät 
grundt gelegen zum Neuheusl187 gehorundt

Salvattor
Den Herren N.  Kheösslerischen gewerkhen von der Woitza zugehorig

Gewerkhen beÿ der goldthandlung zu Sant Jacob Strassenn

Herr Johann Ballashcy188

Thomas Litfay sein dienner
Jacob Weigl finder des ganngs 
Friedrich Schilling von der Licobä189

Herr Cristoff Khubinskhÿ
Sebastian Schusl von der Leÿtsch
Jonnaβ Reyman von der Leÿtsch
Gilg Voÿdt von der Crembnitz
Mertten Fischer
Jano Khoscher
Diese obsteende gewerkhschafften haben von mir den 22. Juny anno 1559 nach 
pergwerks ordnung empfangen. 

Gewerkhen beÿ der golt und silber handlung zur Sant Johanneβ

Hannβ Wagl
Jacob Zimmerpeÿll 
Cristoff schnneider von der Crembnitz
Valten Sauerman
Tomaβ Weigl

187  A Liptóújvárhoz tartozó bányákról van szó, amelyek ugyancsak a liptói bányamester alá tartoztak. 
188  A Balassa János életével foglalkozó munkák általában kiemelik, hogy Balassi Bálint édesapja jártas volt 

valamilyen szinten a bányászatban, és üzleti érdekeltségek is fűzték az érckitermeléshez. Kőszeghy, 
2008, 70–71. 1559-ben a selmecbányai bányavállalkozók több illusztris személy mellett őt kérték fel 
arra, hogy járja körbe a Glanzenberg nevű bányát. Péch, 1886, 326. Ezt a felkérést bányavidéki főkapi-
tányi címe mellett gazdasági kapcsolatai is indokolhatták. Ugyanebben az évben fogalmazta meg aggá-
lyait a bányaigazgatás átszervezésével kapcsolatban, attól tartott ugyanis, hogy Liptóújvár területén 
termelőmunkát folytató vállalkozók, félve a kormányzati beavatkozástól, inkább felhagynak tevékeny-
ségükkel. ÖStA FHKA, VUG RN 17. fol. 230–231. Azt követően, hogy 1573-ban újra visszakapta a 
liptóújvári birtokot, kérelmet adott be a Szepesi Kamarához, hogy az uralkodó a térségben dolgozó bá-
nyászok korábban kapott kiváltságait újból erősítse meg, és biztosítson számukra tizenkét éves urbura- 
mentességet. A kamarai tanács támogatta a kérést, kizárólag az időtartamot felezték volna meg. Eck-
hardt, 1943, 240. 

189  Likava vára (ma: Likavský hrad, SK), 1549-ben Pekry Lajos kezén volt a váruradalommal együtt, amely-
nek részét képezték a nemesércbányák. Maksay, 1990, 457. Halála után birtokai a kincstárra szálltak, 
a likavai várhoz tartozó falvak egy részét Rakovszky György, Révay Ferenc nádori helytartó helyettese 
kapta meg. MNL OL, E 227 2. k. 81. 
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Gilg Voÿdt von der Crembnitz 
Gilg Beniwannger ain muntzer
Paull Voÿdt der Herrn Kheslerischen gewerkhen dienner
Steffann Treutman
Hannβ Wayda
Jorg Stertzl
Enndres Khimer
Gregor Weger
Marcus Hopauer
Paull Sigl goltschmidt
Petter Fibinnger
Hannβ Khuen goltschmidt
Dise obsteende gewerkhschafften haben von mir den 23. Juny anno 1559 nach 
perkhwerchs ordnung empfanngen. 

Gewerkhen beÿ de golthandlung zur Sant Daniell genant 

Laurentz Rottenberger190 sambt seinen sönnen hat auch von mir sein perkhwerch 
empfangen nach der neuen auffgerichten perkhwerchs ordnung adi 16. februarÿ anno 
1559. 

Valthenn Pristll 
pergkrichter

za. manu propria 
Autográf aláírással 

Gewerken beÿ der Stritigen Golthandlung zu Sannt Micheell genannt.
Den Herrn N. Khosslerisches gewerks von der Woitza zugehörigen. 
Ain Schmeltzhutten auff der Sweto Janskhÿ grundt gelegen. 

Külső oldalon: Verzaichnus der golt unnd silber perkhwerch auff der Woitza 

190  A jegyzékben szereplő termelők azonosítása nem egyszerű feladat, Rottenberger Lőrincről például tud-
juk, hogy késmárki származású nemes volt, aki már az 1550-es évek végén is társtulajdonos volt több, a 
Szent-Ivány család területén fekvő bányában. Pristl összeírásában Birolt, más forrásokban Pyrolt néven 
előforduló bányában krakkói üzlettársával, Lembach Jánossal volt érdekelt. MNL OL, P 632 IV. 
Nr. 151. 

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   78 2019.12.09.   14:11:45



79

Rövidítések és irodalomjegyzék 
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HHStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
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nagyolaszi-dechtári Lv  Kubinyi család nagyolaszi és dechtári ágának le-
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