
Néprajzi és helytörténeti jellegű adatok a nagyvázsonyi 
úriszék irataiból 

A földesúri bíráskodás a feudális társadalmi rendnek 
jellemző vonása. Hazánkban a feudalizmus fokozatos 
kifejlődése idején, már a XIII. században megállapít
ható ennek a földesúri jognak az érvényesülése. Ezután 
az úriszék intézménye több mint félezer éven át, 1848-ig 
végigkíséri a magyar parasztság nehéz sorsát, viharos 
történetét.1 

Az úriszéki bíráskodás „fénykora" a XVI—XVII. szá
zad, amikor a nagybirtokos úr valóságos kiskirálynak 
számított, feltétlen ura volt az alája rendelt jobbágyok
nak és tiszteknek, sőt a megye is annyira függő viszony
ban volt tőle, hogy semmiképpen sem ellenkezhetett 
vele.2 Az írásbeliség fejletlensége miatt azonban e kor
ról aránylag kevés adatunk maradt fenn. 

A XVIII. és XIX. században már igen sokat vesztett 
jelentőségéből az úriszéki bíráskodás. A XVIII. szá
zad elejétől a jelentősebb pereket már a megyei bíró
ság — sedria — elé utalták. A század közepétől Mária 
Terézia az úrbéri pereket is a megye felügyelete alá 
helyezte. Ezidőtől fogva az úriszék elé jóformán csak 
a kisebb jelentőségű ügyek tartoztak. Apró-cseprő ha
gyatéki perek, házi tolvajlások, jelentéktelenebb ga
rázdálkodások és a kisebb-nagyobb lopások tömkelege 
tölti ki a bőven fennmaradt jegyzőkönyvek iratcsomóit. 
Ennek ellenére az úriszék mindvégig megmaradt a 
jobbágyság sakkbantartásának eszközéül. De ezeknek 
ismertetése is igen jelentős szolgálatot tehet a kor gaz
daságtörténeti, néptörténeti, helytörténeti kutatóinak. 
Varga Endre is megállapítja hatalmas forráskiadványá
nak előszavában: „Sajnálatos a XVIII—XIX. századi 
úriszéki jegyzőkönyvek kiadatlansága, szövegük köz
lése a feudális kor utolsó szakaszának, elsősorban a 
fejlődő árutermelés kísérőjelenségeinek s az eredeti tőke
felhalmozásnak páratlan értékű forrásanyagát tenné 
hozzáférhetővé' ' .3 

Ezek a szempontok indítottak arra, hogy a veszprémi 
püspöki levéltár rendezése során a kezeim közé került 
nagyvázsonyi úriszéki periratok alapján némi össze
függő áttekintést adjak ezen úriszéknek a XVIII. szá
zad végére és a XIX. század első felére eső működéséről. 

Nem akarok itt kitérni a földesúri bíráskodás törté
netére, a peres eljárásra, a hatáskör és illetékesség elem
zésére, az úriszék szervezetére. Erről részletesen szól
nak a fentebb idézett kiváló szakmunkák és dolgoza
tok. Itt csak a nagyvázsonyi Zichy uradalom rövid 
történetét szeretném pár sorban vázolni. 

Nagyvázsony múltját a XIV—XV. században a Vezsenyi 
család és Kinizsi Pál fémjelzi. A nagy hős 1494. november 
29-én bekövetkezett halála után felesége, Magyar Benigna 
második házassága révén Kamicsáczi Mislenovics Horváth 
Márkra, majd ennek testvérére szállt a birtok. E család mag
vaszakadtéval 1649-ben Zichy István győri vicegenerális 
kapta meg királyi adományként a birtokot.4 A Zichy család 
1851-ben megvált vázsonyi birtokától s eladta azt a bécsi 
báró Todesco bankár családnak. 1913-ban azonban gróf 
Zichy Béla újra visszavásárolta az ősi birtokot. Tőle örökölte 
gróf Zichy Pál, az utolsó grófi birtokos. 

A Zichy uradalom területén működő úriszék iratai hosszú 
ideig az urasági kastély padlásán hevertek. A község első 
monográfia írója, Németh Gábor plébános erről így ír: 
„Véletlenül hallottam meg, hogy az urasági kastély padlásán 
négy láda régi iromány rejtőzik. Az uradalom vezetősége 
engedelméből kíváncsian mentem a padlásra s nem egy rövid 
téli napot töltöttem a poros ládák mellett, melyekben költői 
rendetlenségben, de egyébként gondosan elrakott s a lehető 
legkülönfélébb tartalmú foliánsokra bukkantam. 

Porozgattam, olvasgattam, rendezgettem, mert ott min
denből volt valami, ami egy uradalomban a múlt században 
megtörtént. Gazdasági jelentések (hajdan systema praeli-
minare-k), alázatos supplicatiók, instanciák, keönyeörgő 
levelek, határjárások, admonitiók, inhibitiók, a községekkel 
és zsidókkal kötött szerződések, bírák, tutorok számadásai, 
az úri székek jegyzőkönyvei, a szentgáliak, ajkaiak, öcsiek 
pörei s határvillongásai a Zichyekkel, Paulinusokkal, Nagy
vázsony, Vöröstó, Pécsely, Barnagh, Vászoly, Billigre, 
Csepely, Kapegyháza, Kerta, Kamond, Pirith, régi és új 
községeket emlegető, a veszprémi káptalan ésZichyek birtok
adományozó levelei kivonatban és másolatban. Szóval sok 
régiség, de mégis csak töredék".5 

Németh Gábor az 1890-es évek végén még négy láda irat 
között válogathatott. E sorok írója 1934—35-ben már csak 
egy láda irat között lapozgathatott ugyancsak a grófi kastély 
padlásán, de akkor — sajnos — nem szentelt nekik nagyobb 
figyelmet. A második világháború alatt jórészük széthányó
dott, csak töredékük került a veszprémi püspöki és megyei 
levéltárba. Újabban az egész anyag a megyei levéltárban 
található és napjainkban van rendezés alatt. 
Németh Gábornak a századfordulón még kezébe került a volt 
uradalmi ügyvédek leltára. Eszerint Csutor László 1790— 
1803-ig 120 bűnpert és 50 sommás ügyet vitt, Molnár György 
pedig 1803—1821 között 129 bűnpert és 59 örökösödési pert 
jegyzett fel.6 

Az úriszéki bíráskodás egyik fontos „segédeszköze" volt a 
vártoronyban berendezett börtön, ahol az urasági hajdúk, 
vagy a pandúrok által elfogott gyanúsítottakat ügyük ki
vizsgálásáig fogva tartották, vagy a kiszabott büntetést ki
töltötték. A komor várfalak, a vastag, vasrácsos ablakok mö
gött sötétlő zord böjtön azonban nem igen szolgálta a köz
biztonságot, mert igen gyakran könnyedén megszöktek 
onnan a raboskodók. Mindjárt az egyik legrégibb irat is 
erről tanúskodik. 

1790. október 8-án a következő „szabad vallást" örökíti 
meg egy gyűrött és szakadt jegyzőkönyv: „Molnár Susának 
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hivatom, Dörnyei Márton itt léveő Porkolábnak felesége 
vagyok és azzal együtt mostanság itt Vázsonyban lakom, 
másként veszprémi születésű 35 esztendős és pápista vagyok. 
Szeptembernek 24-ik napján itt Vázsonyban fogattattam meg 
és Áristomban tétettem a Méltóságos Uraság Tisztyeinek 
parancsolattábul azért, mint ha Csipkereki Rab a Méltóságos 
Uraság Tömlöczébül 22-ik Szeptemberben az én gondatlan
ságom miatt szökött volna el. (Az iratból egy kis rész ki
szakadt s így a feltett kérdést és a válasz egy részét nem le
het olvasni). 
3. Igaz is az, hogy amidőn azon rab személly elszökött, nálad 
Volt a Tömlöcz kulcsa, eö pedig lakat... nélkül szökött meg ? 
Nálam... mivel az uram . . . de a Rabot.. . uraságnak 
Ferencz nevű Hajdúja vette ki a Tömlöczbül, hogy vele 
dolgoztasson, megígérvén, hogy reá vigyáz és azt estvére 
vissza vezeti. Én azért annak szavára kibocsájtottam a Rabot, 
de azt többé nem láttam, mivel az említett hajdú többé sem 
maga hozzám nem jött, sem a Rabot haza nem késérte a 
várba, hanem köz hírbül hallottam, hogy a Csipkereki el
szökött, azért tüstint utánna tudakozódtam is, de nyomot nem 
találtam, én pedig arrul nem tehettem. 
4. Azelőtt magad és urad beszéllettétek, hogy Csipkerekit 
nem kell félteni a szőkéstül, seőtt véle a Tömlöczön kévül 
magatok lakásán ettetek és ittatok is? 

Nem beszéllettem én azt sem véle nem ettem, ittam. 
5. Hát Puska Jánost miért engedted hozzád menni és a 
Tömlöczöt, melyben voltál föl törni? 

Én hozzám nem jött a fogságba és nem is tudom törte e föl 
az ajtót, Vagy sem. 
6. Miért tagadod, hiszen azt maga Puska János is már meg
vallotta? 

Akár hogyan vallotta, én nálam éjczaka nem volt." 
Molnár Zsuzsa ítéletét nem tudjuk. De Puska Jánost 

1791. január 11-én egy hónapi tömlöcre ítélik s az ítélet 
napján 30, a szabadulás napján pedig 20 „kemény" pálca 
ütésre. Puska János bevallotta, hogy árral kinyitotta Molnár 
Zsuzsa tömlöcének lakatját és beszökött hozzá. 

Kérdés: Mi kereseted volt azon rab személynél? Válasz: 
„Nála voltam midőn néki ételt vittek és beszélgettem is véle, 
de azon túl is reá Vezetett az asszonyhoz való szeretetem, 
melly miatt egészban megvakíttattam magamban". De 
egyébként csak a „kukorica megszedése" ügyében ment be az 
asszonyhoz. Molnár Zsuzsával szembesítve, az asszony azt 
vallotta, hogy csak a lakatot nyitotta fel, de a tömlöcbe nem 
ment be. Csak kívülről szólt hozzá, de ő nem felelt neki. 

Puska Jánost még azzal is vádolták, hogy azon a napon, 
amikor Csipkereki elszökött, Molnár Zsuzsával a leány
falusi korcsmában mulatott, holott az asszonynak a tömlöcöt 
kellett volna őriznie, mivel férje, a porkoláb nem volt otthon. 
Puska János ezt tagadta. 

1793. október 3-án került sor az egykori porkoláb — cas-
tellanus — Nagy Ferenc ügyének kivizsgálására. A vád az 
volt ellene, hogy több mint egy esztendeje Bruczky Mari 
csavargó és tisztátalan életű buja személlyel összeadta magát, 
feleségét ütötte verte. További vétke, hogy ez év szeptember 
11-én segédkezett a tömlöcben levő rabok szökésében. Esz
közöket adott nekik, hogy kiáshassák magukat. Az egyik rab, 
Horváth Gyurka újra börtönbe került Veszprémben és az rá 
is vallott Nagy Ferencre. ítélete: További egy hónap börtön, 
és két ízben elszenvedendő 25—25 pálca ütés. 

1808-ban is olvasunk egy szökésről. Nagy János lókuti 
születésű 25 éves nőtlen csavargó Zircen egy társával, 
Molnár (Horváth) Jánossal két lovat lopott és a vázsonyi 
vásárra hajtották. Itt elfogták, de a vasat leverte lábáról és 
megszökött. Persze újra kézre került és elég kemény ítéletet 
kapott: az 1809. évi böjtelői vázsonyi vásárig fogságra ítélték 
és minden közbeeső vásár napján 30—30, összesen 180 bot 
ütést kapott. Bizonyára elment a kedve a lólopástól és meg
emlegette a vázsonyi vásárokat egész életében. 

Még egy érdekes szökés jellemzi a vázsonyi tömlöc meg
bízhatóságát, de erről későbben lesz szó. 

De nemcsak büntetett az uraság és az úriszék, hanem 
sokszor igazságot is szolgáltatott a pereskedő feleknek, vagy 
segélyt juttatott a bajbajutott jobbágyoknak. Erről egy 
1792-ben kelt folyamodvány tanúskodik, melyben hét vörös

tói jobbágy panaszolja, hogy a gabona betakarítása után 
villámcsapás felgyújtotta pajtáikat és istállóikat, továbbá két 
lakóházat. Termésük bennégett s most vetőgabonájuk sem 
maradt. A kérvényre gróf Zichy Károly sajátkezűleg vezette 
rá: „Száz mérő rozs az supplicansoknak 12, azaz tizenkét 
garasával applacidáltatik (engedélyeztetik HJ.)". 

Rendkívül érdekes adatokat nyerünk a korabeli házi fel
szerelésről, ruházatról egy 1796-ban kelt leltárból. Ebből ki
tűnik, hogy 1796. július 13-án Nyírlakon (Sümeg mellett) a 
zsiványok meggyilkolták Pars Ignác korcsmárost és feleségét 
Slangin Katalint. A lakásban maradt holmikat Forintos 
Boldizsár szolgabíró leltározta, majd későbba„kótya-vetyén" 
elárvereztette. Ide iktatom az eredményt: 

1° A Szobában lévők 
Ft. kr. 

1. Hatos szék Nro. 3 1 7 
2. Fekete nyelű kés 6 pár — 30 
3. Bádog kalán 7 11 
4. Fa kalán 5 3 
5. Abrosz in Summa 12 

ebbül az egyik 13 
másik 16 
harmadik 24 
negyedik 21 
ötödik 40 
hatodik 21 
hetedik 15 
nyolcadik 46 
kilencedik 16 
tizedik 13 
tizenegyedik 14 
tizenkettődik 12 

6. Szakasztó ruha 1 3 
7. Sütő ruha 1 3 
8. Alsó lepedő in Summa 8 

ebbül az egyik 13 
másik 24 
harmadik 1 4 
negyedik 21 
ötödik 28 
hatodik 1 30 
hetedik 1 6 
nyolcadik 51 

9. Mosdó kendő in Summa 10 
ebbül az egyik 4 

másik S 
harmadik 5 
negyedik 8 
ötödik 12 
hatodik 2 
hetedik 8 
nyolcadik 7 
kilencedik 10 
tizedik 6 

10. Fekete asszony lájbli 1 44 
11. Fekete férjfiu lájbli 19 
12. Vörös selyem asszon lájbli 1 — 
13. Vörös férjf iu lájbli 45 
14. Férjf iu posztó lájbli 34 
15. Szoknya 47 
16. Kék köpönyeg 1 22 
17. Karton kötén 42 
18. Kék kötén 19 
19. Karton szoknya 2 36 
20. Kanavász szoknya 1 51 
21. Zöld bunda 14 15 
22. Férjf iu fehér ruha in Summa 4V2 Pár 2 19 
23. Asszonyi hosszú ing in Summa 16 7 8 
24. Kapcza 1 pár 30 
25. Fehér lájbli 37 
26. Kötén 12 
27. Papucs 2 pár 1 7 
28. Gyertya tartó 2 13 
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29. Zatskó 1 5 
30. Fekete karton ágy terítő 1 1 33 
31. Föstött ágy teréttő 1 39 
32. Gyöngy pántlikástul 1 19 
33. Vörös olmáriom 1 5 30 
34. Párna mindenestül 4 9 71 
35. Vánkos mindenestül 5 3 23 
36. Paplan 1 48 
37. Pakrócz 1 1 12 
38. Rongyos nadrág 1 9 
39. Zöld puruszli 1 25 
40. Kék kapcza 1 10 
41. Csizma 1 pár 36 
42. Ágy az egyik 52 

Ágy a másik 3 30 
43. Korsó mindenestül 14 33 
44. Bádog tálca 1 33 
45. Tál 13 25 
46. Csésze 3 10 
47. Czin tányér 1 16 
48. Üveg pohár 1 IV, 
49. Tükör 1 3 
50. Pálinkás üveg 2 3 
51. Cserép tányér 3 16 

Summa la 89 47V« 

II.° A konyhában lévők 
1. Víz hordó sajtár 3 30 
2. Hosszú vágó szék 1 15 
3. Teknyő 1 7 
4. Vass serpenyő 1 28 
5. Kalán tartó bádog 1 6 
6. Soós bádog kánná 1 18 
7. Főző kalán új 3 óvétt 1 4 3 
8. Szóró lapát 1 3 
9. Kiss nyárs 1 2 

10. Fazék pohárral edgyütt 18 12 
11. Cserép tányér 7 13 
12. Lábos 4 4 
13. Tál 5 6 
14. Tejes fazék 9 6V, 
15. Vass lapicka 1 10 
16. Fa mozsár 1 2 

Summa 2a 2 45V, 
III.0 A Kantorában lévők 

1. Üres hordó 2 
2. Egyben egy kevés káposzta mely 

azután következik 
3. Túró két sajtárral errül is alább 
4. Gántár vagyis mérő font 1 
5. Vass fazék lábostul 1 
6. Párló sajtár 1 
7. Rokka 1 
8. Vass rosta 1 
9. Szita 1 

10. Üres etzetes hordó 1 akós 1 
l l . Á s p a ( ? ) 1 
12. Csollán vágó 1 
13. Uij köpü 1 
14. Gyékény 1 
15. Hitfán sajtárban mész 1 
16. Zsákban 1/2 köböl kukoricza és 
17. Zuzatlan kukoricza egy vékában 
18. Fejsze 1 
19. Hegyes kapa 1 
20. Szakasztó véka 8 
21. Borsó 12 Icze az gyermek 

tartására 
22. Korpa egy zsákban 1 
23. Egy ládában zsák 7 
24. Férjfiu fehér ruha pár: 27 2 
25. Asszonyi ing 3 
26. Gyermek ing az árvának adatott 

1 19 

1 50 
2 3 

45 
24 
28 
27 
18 
3 
2 
7 

18 
3 

1 3 
57 
20 
15 

10 
2 3 
1 40 
1 4 

27. Lóra való békó 1 14 
28. Csatos cipellő 1 pár 21 
29. Gyertya tartó 1 5 
30. Ló kefe 1 21 
31. Vakaró 1 21 
32. Förhéncz szeg 1 IVs 
33. Foghagyma 2 koszorúval az árva 

tartásáért 
34. Avétt fogas 1 10 
35. Hitván szita 1 9 
36. Ló patkó 1 7 
37. Görbe vonyó kés 1 8 
38. Tejes fazék 6 4 
39. Szökrön 1 21 
40. Egy vékában tojás az gyermek 

tartására 
41. Pálinkás üveg nagy 1 6 
42. Iczés üveg 1 3 
43. Fél iczés karafina 1 2 
44. Sütő lapát 1 3 
45. Disznó fogó vass 1 4 

Summa 3 a 18 í 19V2 

IV. A Pinczében lévők 
1. Sehen Ptisch (Schenktisch?) 1 36 
2. Zöld korsó 1 6 
3. Töltsér 1 2 
4. Lámpás 1 7 
5. 1/2 deczis üveg 2 5 
6. V2 fa icze 1 1 
7. Egész fa icze is 1 3 
8. Bor tőtike 1 12 
9. 7 akós hordóban 4 akó bor 4 akó 12 

10. Másik 7 akós hordó tele borral 7 akó 18 
11. Fa füzér 1 1 4 
12. 1 akós hordóban % akó pálinka 

ezt Baka magáénak vallotta 
13. Iczés korsó 2 6 

Summa 4a 32 22 

Ezeken kívül 
1. Tehén 1 Bakának által adatott az 

gyermek részére 
2. Loó szerszámostul 2 53 
3. Loó szekér 1 10 36 

Summa ultima 63 36 

Recapitulatio totius 
Summa prima effert 89 47V2 
secunda 2 45V2 
tertia 18 19V2 
quarta 32 22 
ultima 63 36 
Item (az olmáriomban volt) 3 
His accedunt (amiket Baka Mihály) 
eladott) 2 9 

Summa summarum 209 2V2 

Ezen summából lett erogatio ekképpen következik 
1. Dobosnak fizettem 30 
2. N. Ohidi György katonának 

fáradságáért 1 12 
3. Baka Mihálynak licitációért 1 29V2 
4. Bírónak által hozásért 18 
5. Koporsókért sümegi tislérnek 7 
6. Temetésért, harangozásért 6 4 
7. Magam diurnumja 4 

Summa 20 337a 



A községi bíráknak és tanácsnak csak úgy, mint az úri
széki bíráskodásnak ősidőktől fogva egyik feladata volt a 
falu közerkölcseinek felügyelete és megvédése. A nagyvázso
nyi úriszéki iratokban elég gyakran találkozunk „bujkáló, 
parázna személyek" megbélyegzésével, megbüntexésével. 

Egy 1831-ből származó perirat azonban éppen a túlbuzgó 
bírót és városi tanácsot marasztalja el egy ilyen természetű 
üggyel kapcsolatban. Schaffer Engelbert nagyvázsonyi 
„gyermektanító és muzsikus" és Schmidt János vargamester 
hitvese Grossmann Erzsébet panasszal fordul az úriszékhez, 
amelyben elmondják, hogy 1830. június 6-án éjjel a városi 
strázsák rárontottak Grossmann Erzsébet lakására s ott az 
egyik ágyon ruhástól alva találták Schaff er Engelbertet, aki 
előző nap erősen lerészegedett. Álmából felverve Grossmann 
Erzsébettel együtt elkísérték a városházára s ott a fogházban 
egész éjjel fogva tartották őket. Másnap pedig Viszt Ferenc 
városbíró néhány tanácsbelivel minden vizsgálat és kihall
gatás nélkül Schaff er Engelbertet 12 pálcaütésre, Grossmann 
Erzsébetet pedig 12 korbácsütésre ítélte s ezt az ítéletet a város 
piacán lévő pellengérnél végre is hajtották. 

A felperesek azt állították, hogy közöttük semmi bűnös 
viszony nincsen, a tanító csak részegsége miatt tért be az 
asszony lakására s ott az egyik ágyra heveredve elaludt. 

Az úriszéki bíróság megállapította, hogy „a meghitelesí
tett tanuk, kiknek házánál Schaffer Engelbert több esztendeig 
lakott, Grossmann Örzsébethel gyanús Társaságban forgo
lódni soha sem tapasztalták, következésképpen a felpere
sek ellen követeltt vétkes Társaság és Bujálkodás az alperesi 
Próbákból ki nem világosodna, s elégséges meghallgatások 
nélkül rajtok végrehajtott és a városi pellengér előtt kiállott 
Testi Büntetésre egy átolján fogva méltattlanoknak lenni ös-
mértettnének. Mellyért is az alperess város Birája Viszth Fe-
rentz és ez által a felpereseknek méltatlanul történt megitél-
tetésekben és megbüntetésekben az E. alatti meghitelesétett 
Próba iromány szerént, valósággal részt vevő és még élet
ben lévő, s nemtelen sorsú városi Tanáts, a felpereseknek 
mintt egyéberánt is sorsokra és állapotjokra nézve a városi 
Tanáts Törvényhatósága alá éppenséggel nem tartozóknak 
személlyekben lett meg Betstelenitése Törvényes Dijjában, 
ugyan is Húsz és Húsz forintoknak megfizetése terhében 
ezennel Bíróiképpen megmarasztaltattnak". 

A fennmaradt úriszéki iratok legnagyobb része kisebb-
nagyobb tolvajlások ügyében ítélkezik, éles fényt vetve az 
akkori idők vagyonbiztonságára. Jól tudjuk, hogy a XIX. 
században élte virágkorát a bakonyi betyárvilág. Sobri 
Jóska, Milfait Ferkó, Vak Illés a nevesebbek. Ezeknek nevé
vel nem találkozunk a vázsonyi iratokban, mert ügyüket a 
megyei bíróság tárgyalta. De a Vázsony környéki juhászok és 
kanászok népes társadalma túlnyomó többségében kapcsolat
ban volt a nevesebb és jelentéktelenebb betyárokkal. Egy pár 
jellemző esetet a nagyvázsonyi úriszék iratai is megőriztek 
számunkra. 

íme az egyik: „1818. Esztendőben Julius Holnapnak 9-ik 
napján Nagy Vázsonyi T. N. Weszprém Vármegyei Mezző 
Városban tartatott Uri Szék alkalmatosságával jelentés 
tétetvén az eránt: hogy bizonyos Lókuti Jósef nevezetű 
kanász a Pulai és Eöcsi Erdőkben két gonos társával együtt 
tsavarogván és Tettes Kiss Ignáczné Asszonyság kanásszai-
nak megtámodtatásokat, és sertvéseinek áltolok leendő el-
hajtásokat ki nyilatkoztatván, azt utóbb Szalay János, 
Tsiszár István, Füsti János, és Tóth Ferencz agyon verték, 
kik mindnyájan mái napon Nagy Vázsonyban meg jelenvén, 
kötelességének tartotta az Uri Szék a fent nevezett agyon 
verettetését megvizsgálni s ugyan azért Szalay János, Tsiszár 
István, Füsti János és Tóth Ferencz az Uri Szék eleibe állíttat
ván és ottan egyenként ezen dolog eránt szorossan megkér
deztetvén; 

Nemes Szalay János a dolgot eképpen beszélte el: „Most 
szombaton múlt két hete, hogy az Eöcsi Erdőrül a Sereg 
mellül bé mentem Pulára a testvéremhez, aki ottan Ököi 
Tsordás, hogy magamra fehér ruhát vegyek, a ki engem egy 
ital borra is kortsmában elhívott, az alatt a Birkás Bujtár is, 
Tóth Ferenc oda jött és egy Csutora bort méretett, a hol a 
Füsti is a Nagy Vázsonyi kanász jelen volt. A Birkás Bujtártul 
kérdezték, hogy a bort kinek viszi, az pedig felelte, hogy oda 

kint az Erdőn hárman vágynak, azoknak, a kik nagyon ká
romolják a Kiss Ignáczné Asszony számadó kanászát a azt 
monták, hogy az éjjel minden sertvésseit el fogják hajtani; 
erre a Bujtárral, még is a Füstivel és a Testvéremmel ki 
menvén az erdőre hozzájok, a hol szó közben káromolta a 
Lókuti József Kiss Ignáczné Asszonynak a kanásszait és 
mondotta, hogy az éjjel minden sertvéseiket el fogja hajtani. 
Én pedig mondottam néki, hogy ugyan miért cselekedné ezt, 
én is a Kiss Ignáczné Asszonynak kanász bujtárja vagyok és az 
én őrzésem alatt vágynak, hogy tenne nékünk ilyen kárt, 
erre Lókuti Jósef fel ugrott, fejszéhez kapott, hozzám vagdalt 
és ha Füsti meg nem kapta volna a kezében, kétszer is le
vágott volna, de ezt meg ragadván a földhöz vágta, ezután 
előbb tódulván én utánna mentem, hogy őtet megfogjam 
és a Faluban bé késérjem, hanem az nékem vissza fordulván 
erőssen vagdalt hozzám s vélem öszve kapaszkodott és ekkor 
kiáltottam oda védelmemre a több társaimat, a kik is oda 
jővén azt a gonosz embert le verek, az alatt pedig Lókuti 
Jósefnek a két Társai, kik közül az egyik nemes embernek 
mondta magát és hogy nem régiben szabadult ki a Weszprémi 
Tömlöczbül el szaladtak. Ezután látván, hogy Lókuti Jósef 
halálos ütést kapott, a Pulai Bíróhoz bé mentünk s a dolgot 
nékie el beszélvén, mondottuk, hogy azt a le ütött embert 
vitesse bé a faluban és ha még él gyógyíttassa, ha pedig meg 
hal temettesse el, vagy akármit tsinál véle. Utóbb Fő Szolga 
Biró Kuthi Pál Úrhoz (Kapolcson lakott H. J.) magunk ön
ként el menvén annak is ezen történetet környül álló képpen 
el beszéllettük". 

Tóth Ferenc vallomásában elmondta, hogy a verekedést 
megelőző napon fejés közben hozzája ment egy rongyos ember 
elmondta, hogy öten vannak kint az erdőn és megparancsolta, 
hogy számukra vacsorát vigyen. A bojtárnéval el is készíttette 
az ételt s kivitte nekik. Útközben a rongyos ember érdeklő
dött, hogy a béreseknek vannak-e jó szűreik, mert neki arra 
lenne szüksége. Az erdőn még két ember várt rájuk, tehát 
csak hárman voltak és nem öten. Amíg megették a vacsorát, 
elmondták, hogy vasárnap virradóra elhajtják Kissné serté
seit, hogy így bosszút álljanak a Pethő nevezetű kanász szám
adón, akiről Lókuti azt állította, hogy koldussá tette őt 
Később azt parancsolták, hogy másnap ebédet is vigyen 
nekik az erdőre. Ezt nem tette meg s ezért másnap megfe
nyegették, majd borért küldték Pulára. Mikor a bort hozzá 
szegődő társaival kivitte, egy ideig békésen iddogáltak. Köz
ben Füsti megkérdezte, hogy miféle emberek és mit keresnek 
ezen a tájékon. Egyben szemükre vetette, hogy ha kanászok, 
mit keresnek a juhászoknál, miért okoznak nekik költséget. 
Bizonyára azért mentek a juhászokhoz, hogy a kanászokat 
meglophassák. 

Az úriszéki bíróság elfogadta a tettesek egybehangzó 
vallomását és a következő ítéletet hozta : 

„Minthogy a Lókuti József gonosz tévőnek agyon veret-
tetése eránt egyéb próbák a fent megnevezett Raboskodók 
ellen nem volnának, ezeknek vallásaiból pedig ki jönne az, 
hogy Lókuti Jósefnek és vele lévő két társainak, kiknek nevek 
nem tudatik, el tökéllett szándékjok volt az, hogy Kiss Ignácz
né Asszonyságnak sertvéseit el hajtsák s midőn e végett 
Szalay János által meg feddettek, hogy ezt miért cseleked
nék, egyszeriben Lókuti Jósef fejszét kapván, hozzá vagdalt és 
ha tsak a Társai nem segétették volna, agyon is vágta volna. 
Minekutánna pedig el szaladott és Szalay János utánna ment, 
hogy azt megfoghassa és mint nyilvánságos tolvajt Birói 
kézhez adhassa, reá vissza fordulván, fejszével vagdalt hozzá 
és ha tsak a többi Társai kiáltozására hirtelen segítségére nem 
mentek volna, agyon is vágta volna: Ezen környüállásokban 
a vasban állók minden büntetésiül fel szabadíttatnak és mint 
részint magok, részint pedig gondviselések alá bízatott 
Nyájoknak védelmében foglalatoskodók szabadon bocsát
tatnak. Költ mint fellyebb. 

Kelemen Pál Urodalmi Ügyvisellő és az Uri Szék Jegyzője 
Boronkay Ferencz T. N. Veszprém Vármegye Tábla 
Birája és az Uri Szék Elölülője 
Szőllősy Pál Tábla Biró Urodalmi Inspector 
Kiss Pál Hites Ügyvédő, mint Meg Bizott ítélő Biró 
Molnár György mint meg hivott Biró 
Esztergomy Ignácz T. N. Weszpr. Vmgye Feő Birája és 
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Törvényes Bizonság előttemezője 
Szabó Antal azon T. N. Vrmgye Esküttye és Törvényes 
Bizonyság előttemezője. 

A bakonyi pásztoréletre jellemző história kerekedik ki abból 
a periratból, amely az úriszék 1833. december 16-i ülésén ké
szült. A hozzá csatolt „szabad vallásokból" így lehet rekon
struálni a cifra történetet: 

Pál György — akit társai maguk között Vén Gyurinak 
becéztek — 45 éves vázsonyi kanászbojtár 1833. október 
18-án Kővágóőrsön foganatosított kihallgatásán Körmendy 
István Zala vármegye esküttje előtt elmondotta: 

„Minthogy szegény sorsuak voltunk mind én, mind Hor
váth Jantsi bujtár pajtásom, azzal beszélgettem, hogy jó volna 
valami utón módon nyomorúságos állapotunkon segíteni, 
ezen szándékban mi ketten megegyeztünk s a föltett célunkat 
jóvá hagytuk, de minthogy előre való látásunk messze utat 
kívánt, magunkat célunk végrehajtására elegendőnek nem 
láttuk, azért én nevezett pajtásommal Ötsre Nagy Józsi 
bujtárhoz által mentünk s azt is ezen szándékunk végre 
vitelére mellénk vettük, ugy nem különben visszajöttünkben 
Rehnes Istók Pulai kanászt is hozzánk vévén, tanátsunkat jó 
szívvel vévén, magát hozzánk adta, állítván, hogy úgy is 
Szegény legény másként is köllene magán segitteni,igy mind a 
négyen egy értelemben lévén együtt mentünk és a teendőket 
tettük és vissza is jöttünk. Én vélem egy hosszú puska volt, 
mellyet Farkas Jósef Uraság Juhásszá adott ajándékba 
előbb, hogy sem elmentünk sörtvésekért. Nagy Józsi Ötsi 
kanásznak pedig egy pisztola volt, töltést is hozott magával, 
kárt mindazon által senkiben sem tettünk, most is azon 
töltés van a puskába, mellyet Farkas Jósef bele tett." 

A továbbiakban kiderül az iratokból, hogy két ízben is 
szerencsét próbált a társaság. Az első alkalommal Bodri 
Ferkó vázsonyi kanászbojtár volt az egyik társuk. Ő így 
beszéli el kalandos útjukat: „Ezen tolvajságban társaim 
voltak Pál, vagy Vén Gyuri Vázsonyi számadó bojtár paj
tásom, Rhénes István Pulai és Pallos Ferencz Ötsi kanász 
gazdák. Elindulásunk pedig úgy történt, hogy a legközelebb 
múlt aratás elein egy pénteki napon estve által mentünk 
Pallos Ferencz Ötsi kanászhoz, s azt hívtuk, hogy vélünk 
együtt jönne el valamerre disznókat lopni, ki minekutána 
magát reá adta volna, Szombaton regvei meg indultunk Pula 
felé a hol éppen Rhénes István bojtárostól akkor hajtván 
ki seregét, azt megszóllitottuk s hogy vélünk együtt jönne 
el hívtuk, ki nem is sokáig tartott beszélgetésünkre reá ad
ván magát az eljövetelre s magához kenyeret vévén velünk 
edgyütt jött a Nagy Vázsonyi Óllakhoz a hol mi is bojtár 
pajtásommal magunkhoz kenyeret vévén meg indultunk Vén 
Gyuri pajtásom és Pallos Ferencz vezérlete alatt s estig a Vá
mosi földig mentünk, ahonnét Menyekénél a Rátóti földnek 
által menvén mindaddig mentünk, mig Szerdán reggel ezen 
Dobosi pusztára (Mór mellett H. J.) a honnét a 25 darab 
disznókat elhajtottuk, nem értünk, s ezen utunkban semmiféle 
emberrel is, egy Suri juhászon kivül, aki birka mettszés he
lyett egy vatsorát adott, nem beszéltünk. Szerdán regveire az 
már nevezett Dobosi földre értünkéi lefeküdtünk nyugodni 
s mindegy dél feléig aludtunk, mikor egy Asszony az irt 25 
darab Disznókat felénk hajtván felébredtünk, ezen disznókat 
látván Vén Gyuri és Pallos mindjárt mondották, hogy tovább 
ne menjünk, ezeket hajtsuk el, mellybe midőn mind meg
egyeztünk volt, én az Asszonyt megfogtam, s mivel sikí
tott, Pallos Ferencz egyet az Asszonyra baltával reá ütvén, 
szemeit bekötötte, a többiek pedig a disznókat öszve terel
getvén hajtották, mi pedig az Asszonyt utánuk szembekötve 
késértük, míg be esteledvén az idő az Asszonyt útnak bo-
csájtottuk s a disznókat egy társaságban még akkor éjjel a 
Gyóni földön is innét hajtottuk, mig vélek Szombaton dél 
felé, az addigi volt megállapodásaik helyét nem tudván 
megmondani — a Veszprémi Szőllő hegyek alatt lett által 
jövésünk után a Nagy Vázsonyi földre Ollainkhoz értünk. 
Ahol egy kis nyugvásunk után a 25 darab disznókon úgy 
osztoztunk meg, hogy nékünk is Vén Gyuri pajtásommal 3 
Öreg és kilenc süldő, Rhénes István és Pallos Ferencz 
kanászoknak is ugyan annyi jutottak a 25-iket pedig köz
megegyezéssel Pise Jósi gazdánknak az ólnál néki adtuk, s az 
én részemre jutott 6 darab disznók mind élve vágynak s tán 

már eddig a tulajdonosok kezeire kerültek, de hogy a többiek 
magokéit hova tették, nem tudom. Engemet pedig ezen tolvaj
ságra tsak az kényszeritett, hogy seregünkből sok disznókat 
kik, kik sem, nem tudjuk, el lopván, fizetésünket el fogták s a 
kárért másképpen elégséget szolgáltatni nem tudtunk." 

Bodri Ferkót hamarosan tömlöcbe dugták, mert némi 
kamra feltörés alkalmával húst és zsírt is lopott, de társai a 
sikeres dobosi kiránduláson felbuzdulva szeptember közepén 
újra szerencsét próbáltak s ekkor Mórról nem kevesebb, 
mint 63 sertést hajtottak el. Ezeket is elosztották maguk 
között, de alig hogy hazaérkeztek a „szerencsés" vállalko
zásról, amíg vacsoráztak, Nagy Jancsi dörögdi és Rehner 
Ferkó pulai bojtárok a zsákmányból 19 darabot máris el
loptak ,,s igy szépen a szemünket kitörlötték " vallja nagy 
búsan Vén Gyuri. 

A díszes társaság azonban nem sokáig mulathatott a 
könnyen szerzett haszonból, mert október közepén már mind
annyian tömlöcbe kerültek. Vén Gyuri éppen egy átmulatott 
éjszaka után került hurokra, a Szent Mihályi határban levő 
berekben, ahova egy öcsi nőszemély hívta el, akit korábban 
nem is ismert s aki együtt mulatott velük a korcsmában. 
„Minthogy maga hívott, hogy késérjem el, a Berekbe el
mentem s vele elvégezvén dolgomat onnan eltávozott, én 
pedig felette mámoros lévén elaludtam s mind addig ott is 
feküdtem, mig nem N. Vázsonyiak reám találtak és fel köl
töttek". 

Sorsukba azonban nem nyugodtak bele. Alig néhány hét 
leforgása alatt előkészítették szökésüket s ezt október 24-én 
végre is hajtották. Ám Duka Ferkónak most sem kedvezett a 
szerencse. A vártoronyból menekülve lezuhant 3 és fél öl 
magasságból, összetörte magát és újra csak tömlöcbe kerül. 
Ügyét 1833. december 16-án tárgyalta az úriszéki bíróság. 
Szakonyi József ügyvivő az alábbi vádiratot terjesztette 
elő: 

,,1833.ik Esztendőben December Hónak, .ik Napján 
Nagy Vázsonyi ezen T. N. Veszprém Vármegyei M. Városban 
Vázsonkői M. Groff Ferraris Zichy Ferentz Eő Excellemciája 
részérül tartatott Uri Szék előtt Felvétetett Büntető Pere 
Nagy Vázsonyi Urodalom Ügyviselőjének mint Illető Fel-
Peresnek a Raboskodó Pap tsuff névvel Duka Ferkó Nagy
vázsonyi Kanász Bujtár, mint több rendbéli Rablásokkal, s 
tolvajságokkal, tsavargással, sőtt a N. Vázsonyi Fogháznak 
Vétkes és erőszakos fel verésével terheltetett Al Peres Fél 
ellen. 

A Fel Peresi részrül N. Szakonyi Jóseff Urodalmi rendes 
Ügyvisellő, törvényes Jussai és Szabadságai mellett megjelen
vén, kereseti Vádját a Következendőkben, terjeszti elől: 
Miképpen a vasban álló megvetvén az Isteni és Hazai Tör
vényeknek Szentségét, az Urodalom Fog házából nem régi
ben megszökött Bodri Ferkó, Horváth Jantsi és Pál vagy is 
Vén Gyuri ugyan Nagy Vázsonyi Kanász Bujtárok Társasá
gában. — Szolgáljatok Helyét el hagyván szerte széllyel 
tsavarogni, tsavargások ideje alatt Nagy Vázsonyi Lakos 
Pildman Ferentznek Bakó Jánosnak Simon Mihálynak és 
Sokhegyinének összvössen nyolc darab jármos Ökreiket a 
Határbul el hajtani s azokat a Szomszédságban lévő Tzimbo-
rás Pajtássaiknak Kezekre adni, — továbbá Moori Tettes Ns. 
Fehér Vr-gyei M. Város Határábul két izben mintegy 83 
darab Sertéseket erőszakossan elhajtani s azokat Dörögdi, 
Eötsi és Bodei Kanász és Rabló Társaikkal N. Vázsonyi 
lakosok Sertései Aklánál magok közt felosztani, s azokbul 
több darabokat N. Vázsonyi lakosoknak Kérdésen kívül 
ugyan magok által okozott és 13 db Sertésseikben vallott 
Káraiknak pótlása fejében elosztani, rész szerint pénzért 
eladni, sőtt még Horváth, tsuf névvel Pise Joseff Számadó 
Kanász Gazdájukat is egy darabban részeltetni, — továbbá 
ugyan folyó esztendei Augusztus Havának 25-ik Napján N. 
Vázsonyi Beledi Horváth Jóseff és Link István N. Vázsonyi 
Lakosoknak Kamrájuk fedelét és Padlását erőszakossan fe-
törni és az nevezettek Házátul 4 darab Szalonnát és Ött fontos 
Hájat, a másiktul pedig egy Véndöl zsírt eltulajdonítani s ezen 
ragadományt a Vasban álló Bodri Ferkó Zimbora és el
szökött Pajtásával N. Vázsonyi N. Csekő János házánál 
megosztani, végre pedig a most folyó Esztendei Október 
Hónak 24-ike Éjtsakáján ugyan Bodri Ferkó, Horváth 
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Jatsi, és Pál vagy Vén Gyuri megátalkodott Bűntársaival 
egyet értve Vázsonyi M. Földes Uraság Záros Fogház 
Ajtaját mesterségessen föl törni és az előre elkészétett Segétő 
Eszközök használásával a Fogház Tornyábul leereszkedni s 
valamint nevezett Bün Társai, úgy ezen Raboskodó is ha 
tsak neki a Szeretse szolgált volna a lábán volt Békó Vasakkal 
el illantani akarni, s a föllyebb elöl számlált tolvajságaikat 
még nagyobb vétekkel tetézni s jámbor Lakos társaikat 
Képtelenül megkárosittani nem átollották. 

Kivánnya ezért az Uradalmi Ügyviselő e Perben álló Al 
Perest mint már több izbeli terhes fenyéttékek után is meg-
jobbithatatlan Nagy Bűnöst, — a Hazai törvényeknek je
lessen az 1608-ik Észt. 2-ik Törvény Czikkely 2§-ának tar
talma szerint, az okozott Károknak és fogsága ideje alatt el 
használt s használandó tartási Költségeknek megtéréttésén 
felül magának ugyan megérdemlett büntetésére, másoknak 
pedig tanúságos példájára Akasztó fára Ítéltetni". 

Duka Ferkó vallomásában beismerte, hogy egy héttel 
korábban gazdájától elkéretőzőtt és utazó levél nélkül 
Kolontáron, Tósokon és Ajkán járt helyet keresve, de az el
veszett jármos ökrök ellopásában része nem volt. Úgyszintén 
tagadta, hogy része lett volna a dobosi és móri sertések el
lopásában. Csupán a szalonna és háj ellopását ismerte be. 

A fogházból való szökésüket a következőkben beszélte 
el: „Mindeneket igazán megvallok. Hogy nevezett Rab 
Társaim magam sem tudom minő tolvajságért f. e. Oct. 
Hónak 20-ik Napján béfogadtatván és az Uraság Fogházá
ban zárattatván, mind addig mig a múlt csütörtökön éjjel a 
Fogház ajtaját Vésővel, hogy azon kibújhassanak fel nem 
feszegették, én a tzélban vett elszökések felül semmit sem 
tudtam, mert azt előttem titkolták, hanem már minekutánna 
az emiétett Éjjel Metsetet (mécsest H. J.) gyújtván, Bodri 
Ferkó a Fogház Záros ajtajának egy deszkáját ki feszegette és 
az Uraság Pajtájábul, hol előtte való napon dolgoztak alatto
mosan el-tsillentett Kétt Ujj Istráng Kötelet a Fogház tornya 
Falán levő Ablakra egy darab fát azon keresztül tévén 
alkalmaztatta, minden módok az elszökésre midőn már a 
Fogház ajtaján ki jöhettek, a Torony ablakárul el lévén 
készétve, elsőben Bodri Ferkó és Horváth János a Torony 
ablakán le ereszkedvén, engemet is arra kénszerétettek hogy 
szabadítsam magamat, De nékem amitől előre is tartottam 
megesett az elszökés. Mert jobb Karom egyéb eránt is hibás 
lévén (bizonyára valami korábbi véres verekedés sérülése! 
H. J.) és a Toronyból való leereszkedésre elkésztetett kötelet 
eléggé nem tarthatván, a Torony Ablakárul mintegy 3 1/2 Öl
nyi Magasságrul le estem, Kezem, Lábam, fejem öszve 
törtem, vérbe fördtözve alig tudtam a legközelebb lakó N. 
Vázsonyi . . . Istvánnak Éjfél után Két óra tájban hirt adni, 
hogy a Rabok elmentek. Utánnam Pál, vagyis Vén Gyuri is 
Szerencséssen ereszkedett le a Toronybul és mind a hárman 
lábaikon lévő erős Békó Vasakkal illantak el — azon ki
jelentéssel, hogy ők Urkutnak Győr Vármegyébe, onnand 
Sopron Vármegyébe fognak menni és Vén Gyuri Horváth 
Jantsinak meg is igérte, hogy ottan ösmerős lévén nekik szol
gálatot szerez". 

A kérdésre, hogy a szökésnél használt eszközökhöz hogyan 
jutottak, így válaszolt: ,,A Vésőt Bodri Ferkó szerezte 
valakitől, de nekem ki nem jelentette, a két Istrángot az 
Uraság Pajtájából hozták szűrük alatt, midőn előtte való 
napon az Urasági Hajdú felvigyázata alatt ottan dolgoztak 
a fejszét pedig egyik Urasági Hérints nevezetű bérestül 
kapták meg Rab Társaim, de ezt én előttem titokban tar
tották, mig el nem jött a Szökések ideje. Vén Gyurit is azért 
hagyták utoljára, hogy én a Fogházban hátra maradván 
lármát ne kiálthassak. A Porkolábnak a Törvénynek, vagyis a 
Fogháznak felső Szobájában levő almáját is az elszököttek 
vitték el magokkal". 

Az úriszéki bíróság nem találta bizonyítottnak a vád
levélben említett ökrök ellopását, sem a dobosi és móri 
sertések elhajtásában való bűnrészességet, azért ,,az ellene kért 
halálos büntetésnek terhe alól ezennel ugyan feloldoztatik ; 
Nagyvázsonyban elkövetett Beledi Horváth József és Link 
István házaiknak erőszakos feltörése s 116 Frt 44 Kr-ra 
betsült Javaknak eltulajdonéttása s az urodalom fogházábul 
tzélba vett elszökés, mindazáltal ezen Raboskodó ellen eléggé 

megpróbáltatván; magának megérdemelt büntetésére, má
soknak pedig tanéttó példájára, az eddig való már 4 hónapig 
kiszenvedett tömlötzöztetésnek betudása és a méltatlanul 
okozott költségeknek s károknak megtéréttése mellett tüstént 
elveendő 50 kemény páltzákra ítéltetik s ezeknek Törvényes 
Bizonyság jelenlétében leendő végrehajtására az egyik 
Urodalmi Tiszt kiküldetik. 

Raboskodó Duka Ferencz Alperes elvett Testi Büntetése 
után jövendőbéli megjobbulásának reménysége alatt szaba
don bocsájtatik. 
Szakonyi Jóseff Urodalmi Ügyviselő és Uri Széki jegyző, 
Boronkay Ferencz. T. N. Veszprém Vm. Tábla Bírája mint 
elölülő, Stelczer Pál Urodalmi Inspector, Fromm János 
Urodalmi Fiscalis, Káldy Sándor mint Köz Bíró, Cseresnyés 
István Weszprém Vm. Szolga Bírája, mint Törvényes Bi
zonyság előtt, Rosos Antal azon T. N. Vm. Jár. Esküttye 
mint Törvényes Bizonyság előtt." 

Még egy érdekes lólopást találunk a sárguló iratok között, 
ami 1805-ben történt. 

Praszka Antal 29 éves nagyvázsonyi ember a vádlott, aki a 
bíróság előtt őszintén elmondta a lopás történetét eképpen : 
„Virág vasárnap előtt két héttel, minekutánna már a magam 
lovait 35 Frt-okon a Leányfalui Czigánynak, Mundi Péternek 
eladtam, Nagyvázsonyban a Szt. Háromság képénél délután 
mintegy négy óra tájban Vöröstói Lakos Holczhauszer János 
engemet meglátván félre hivott, ezt mondván, miért adtad el az 
Lovaidat olyan olcsón. Kinek feleltem, hogy az edjik semmit 
sem ért, amellyre ő azt mondta, hogy ád nékem egy lovat, 
hogy ismét lovam lehessen, mert nékem úgymond, valamely 
kevés pénzre szükségem vagyon. Akitől kérdeztem, hogy hol 
adnál te nékem egy Lovat, az pedig felelte, hogy az Veinhard 
János Lovát adná oda Vöröstón; mellyre én feleltem,2hogy 
olly közel nem kell, mert utóbb is megtudnák. De ő azt mondta, 
hogy ne féljek, tsak Virágvasárnap estvére mennék által 
Vöröstóra, ő az Lovat kezemre adja, mert az Veinhard 
estve kilentz órakor lefekszik és reggelig föl sem kél, addég 
pedig én az Lovat messze el vihetem és el is adhatom. Ezen 
biztatásra én az rendelt időre estve kilentz óra után Vöröstóra 
által mentem és amint engem Holczhauszer János módban 
hagyott, hogy ő az Kertben reám várakozni fog, és Hátulról 
mentem bé az Veinhard János Kertében, ahol az Holcz
hauszer Jánost ott találván, azonnal az Istállóban bé ment és 
Veinhard Jánosnak egy fekete Lovát ki hozta és kezembe 
adta ezt mondván, no tsak adj pénzt, a Lovat elviheted és 
mig az nap fel nem kél ne félj semmit is, hogy utánnad men
jenek, addég pedig elviheted messze és el is adhatod, mert nem 
szükséges, hogy nagyon drágán adjad. S így én az Kezében 
30 Frt-okat adtam három Bankó tzédulákban ; a Lovat pedig 
elvittem egyenesen Sümegre és midőn már a Nap föl jött, az 
Sümegi Szőlő Hegy alatt voltam, ahol a Lovat a Vendég 
Fogadóban vivén és nékie három Garas ára Szénát vévén, 
azután a Vásárra ki vezettem és az Sümegi Czigánynak 80 
Frt-on el adtam. 

Az nap még Döbrögdre mentem Nyirád felé és ottan 
Kovács János, vagy István nevezetű emberiül egy pár Lovat 
vettem 100 Frt-okon és más Nap regvei Haza jöttem. 

Tselekedetem megbánván Veszprémben az Franciská
nusokhoz bementem és ottan meggyóntam. Hol is az Páter 
azt mondotta, hogy vagy a Lovat valamiképpen visszaállít
sam, vagy ha az nem lehet, kérdezte tőlem, mit ért azon Ló, 
kinek feleltem, hogy 105 Frt-on már kérték s erre azt mon
dotta, hogy tehát annyi Summáért Misét szolgáltassak. Azzal 
eljővén Veinhard Jánost kétszer is kerestem az Szőlejénél, 
hogy nékie megmondom az én tselekedetemet, de egyszer 
sem találtam ottan. Az Faluban pedig nem mertem hozzája 
menni, hanem egyszer utóbb történt, hogy az Veje Enhefer 
János hozzám jővén, azt mondotta, Antal, az Ipám Lovát te 
loptad el, azért tsak valld meg hová tetted. Akinek feleltem, 
hogy mi tagadás benne, meg vallom én vittem el és az Sümegi 
Czigánynak 80 Frt-okért eladtam. Ez tehát azt mondta erre, 
no hát egyszer jöjj által és az Ipámmal eggyezz meg. Által 
már többé nem mehettem, mert az Uraság Hajdúi megfogtak 
és Tömlöczben tettek". 

Az úriszéki bíróság 1806. március 10-én Praszka Antalt 
„az eddig hosszan tartott Tömlöczöztetését tekéntetbe vévén, 
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az okozott kárnak és költségnek megtéréttesén kivül, mellyek 
125 Frt-ra határoztattak, még e mai naptól fogva számlálván 
két héti Tömlötzre és mind ez mái napon, mind pedig ki
szabadulása alkalmatosságával el veendő 24 és így összvessé-
gében 48 kemény páltza ütésekre" ítélte. Az ítéletet a földesúr, 
gróf Zichy Károly is aláírta. 

Befejezésül ide iktatom még Benkő Mihály csordásbojtár 
történetét, hogy ennek tükrében lássuk e korszak pásztorai
nak hányatott életét. 

Az 1830. augusztus 25-én kelt vádlevél elmondja, hogy az 
alperes és a vele együtt vasban álló társa a korábban el
követett csavargásaikért és rablással egybekötött tolvaj-
lásaikért a szomszédos Vas és Zala vármegyében érzékeny 
testi büntetést és börtönt szenvedtek. 

„De ezután sem jobbulván, magukat a Csavargók és 
Útonállók veszedelmes Társaságában adni és ezen Csavargás 
ideje alatt elsőben is a múlt 1828-ik Esztendei Szent Mihály 
nap tájban bizonyos Meréthei Ferkónak és Csöbör Gyurinak, 
mint véle egyet értő Csavargó és Zimborás Társaiknak 
segedelmével a Szütsi ezen T. N. Megyebeli Helység Lakosai
nak 37 darabbul álló Sertésseiket a Határbéli Legelőrül 
erőszakossan elhajtani s azokat bizonyos Vámos Jantsi 
Devetseri M. Uraság Tisztyei Számadó Kanászának a Sáros
fői tanyán kezére adni és minekutánna a Másodrendű 
Raboskodó Hegedűs Jósi Csöbör Gyuri Rabló Pajtásával és 
Vámos Jantsi föllyebb is emlegetett Orgazdájukkal együtt az 
érdeklett 37 darab Sertések elrablásáért megérdemlett bün
tetéseket a Pápai M. Földes Uraság Törvényhatóságánál 
elvették és a közelebb múlt Aratáskor ezen Fogházbul ki
szabadult volna, mind addig, mig az elsőbb rendű és a Szütsi 
37 darab Sertéseknek elhajtása után a Büntetés elkerülése 
tekéntetébül szerte széjjel bujkáló Czimborás Pajtássát meg-
fogattatása előtt egy Héttel Káptalanfán, Meréthei Ferkót 
pedig a Középiszkázi Csárdában fel nem találta, meg szokott 
csavargását ujjólag folytatni ; s mind hárman Sarvaji Tanyára 
elmenni s az ott való Bujtárnak Társasságában és előre lett 
egyetértéssel a Dörögdi földre azon Helység Lakóssai Sertés-
seiknek elhatása végett fegyveres kézzel elmenni, ott azonban 
nem használván a Szerentséjek, Dörögdi Lakósok által lett 
megkergetések és a vélek lévő Sarvali Bujtárnak leverettetése 
után ismét a Vidéken kétt napokig tsavarogni, leg utóbb pedig 
Csepeli Birkás Házhoz bé menni s ottan az Uraság Birkássá-
tul Ebédet zsarolni és ha a vasban álló Raboskodók a N. 
Vármegyei Pandúrok által el nem fogadtattak volna, kérdésen 
kivül ezen Urasági Birkást, valamint már ez előtt két Eszten
dőkkel történt, kirabolni; s ily tartós ideig voltt tsavargások 
mellett, több gonoszságokat is, mellyekrül szomszéd T. N . 
Vas és Szála Vrmegyék Hivatalos Tudóséttásaik várattatnak, 
— elkövetni s előbbi tzégéres Vétkeiket, hasonlókkal tetézni s 
jámbor Felebaráttyokat ezen Nemes Megye Vidékén is 
rettentetni nem félemlettek". 

Mindezekért a vétségekért az uradalmi ügyviselő N. Sza-
konyi József Benkő Mihályt, mint visszeső bűnöst asztó-
fára, Hegedűs Józsit pedig tartósabb ideig vasban és köz
munkában kiállandó sanyarú fogságra ítéltetni kéri. 

Benkő Mihály vallomásában a következőkben mondja el 
hányatott életét : 

1-ső kérdésre: „Benkő Miskának hivattatom, jóllehet most 
megfogattatásom előtt egy esztendeig Varga Jantsi nevet 
vettem magamra, Karakói Ttes. N. Vass Vrmegyei születés, 
Pápista, 20 esztendős, nőtlen, most hel nélkül levő csordá-
bujtár vagyok. 

2. Hol, mikor, miért és ki által fogattál meg? 
Múlt Október Holnapnak 14-napján a Nagy Vázsonyi 

Birka Majorban Csepel nevezetűbe négy Pandúr által, 
Hegedűs Józsi Csavargó társammal fogattattam meg és ide a 
Nemes Vrmegye Fogházához békésértettem. 

3. Valld meg és beszéld el környülálásossan, mi okra 
titkoltad el egy esztendeig igazi nevedet. 

Hogy igazi nevemet eltitkoltam az volt az oka, hogy reám 
ne esmérjenek, mert most Szent Mihály napkor múlt Eszten
deje, hogy a Szütsi Mezőről Hegedűs Jósi, Meretei Ferkó, 
Csöbör Gyuri gonosz térsaimmal harminchét sertvéseket 
Sárosfőre, bizonyos Vámos Jantsi eleibe elhajtottunk, — és 
valamennyi sertvéseket a most emiitett Vámos Jantsinak, ki 

akkor Devetseri Tiszt Urak Számadó Kanássza volt, által 
adtuk, ki nékünk azt ígérte, hogy majd ő el fogja a sertvéseket 
adni és közöttünk a pénzt el fogja osztani, — de meg tsalt 
bennünket mert eladta a lopott sertvéseket és edgyőnknek 
sem adott egy krajcárt is. — Utóbb kitudódott ezen tol
vajság, meghallottam egy Káptalanfai polgár embertől, ahol 
abban, az időben a Csordásnál bujtárkodtam, hogy Vámos 
Jantsi be vagyon fogva és mindeneket kivallott, én tehát, 
nehogy utol érettessem Káptalanfárul Sz. Márton nap táj
ban a múlt esztendőben elugrottam és mint már fellyebb 
is vallottam, Varga Jantsi név alatt járkáltam és Zala Vrme-
gyébe magamnak helet kerestem — mig végre múlt uj Esz
tendő Nap előtt három nappal a Szalóki Birkáshoz be szegőd
tem és a Kápolna Majorba, Vass Megyébe teleltem. A tavasz 
eljővén a birkákat Szalókra kellett volna hajtanom, de ide 
Weszprém Vrmegyébe azon 37 darab lopott sertvések miatt 
nem mertem jönni .—és Kápolnárul által mentem Miskére 
a hol Meretei Ferkó szolgált, azzal edgyütt lementünk a 
Bögödei Erdőbe a Kanászokhoz, ahol a Vass Vrmegyei 
Pandúrok bennünket megfogtak és minthogy utazó leve
lünk nem volt, Szombathelyre bé késértettünk. 

Megfogattatásomkor nálam találtatott Levélbül, melyet 
Jután a Sz. Biró Úrtól kaptam, ki tettszik, hogy egyéb vétkem 
nem volt, mint az, hogy utazó Levél nélkül járkáltam, — 
amiért mind a ketten Meretei Ferkóval 30 Páltza ütéseket 
kaptunk, — és ezután szabadon bocsájtattunk. Meretei 
Ferkó pedig Miskére Szolgálattya helyére visszament én 
pedig Zala Vrmegyében ezen. Levelemmel szolgálatot keres
tem és azólta mindég járkáltam. 

Most megfogattatásom előtt egy héttel a Közép Iszkázi 
Csárdába jöttem öszve Meretei Ferkóval, Hegedűs Józsival 
pedig Káptalanfánál találkoztam össze és mindhárman 
Sarvaj felé mentünk és a Sarvali bujtárt, kit Hegedűs Józsi 
esmért, elhittük magunkkal, hogy késérjen el bennünket, 
mivel a járást nem tudjuk. Ez hát elkésért bennünket a 
Dörögdi erdőnek, ahol a parasztok észrevették bennünket, 
megszalsztottak. Nékünk eszünk ágában sem volt, hogy on
nét sertvéseket hajtsunk. 

Hárman elfutottunk és valami két napi járkálás után ér
tünk azon Csepel nevű Majorba, ahol a Pandúrok belénk 
akadtak. A Sarvali Bujtár pedig tőlünk elmaradott, hihető, 
hogy azt ütötték le a Dörögdiek. 

Mikor a pandúrok jöttek, mi nem álltunk ellent, hanem 
Meretei Ferkó kint volt az udvaron, már akkor ebédeltünk 
és bejött hozzánk, hogy fussunk, mert jönnek a Pandúrok, 
ezzel Meretei Ferkó elfutott, amint hallom, akkor meg sem 
fogták, én is Pajtásommal kifutottam, de mindgyárt a kerit-
tésnél elfogtak bennünket. Nálam és Hegedűs Jósinál feisze, 
Meretei Ferkónál pedig egy rövid töltött puska volt. 

Kiket raboltatok ki, mert azon Keszkenyő mely derekadon 
találtatott, valóságos rablott portéka, azért valld meg igazán, 
kitől vetted el? 

Felelet: Én azon Keszkenyőt a múlt Tavasszal a Sághi 
T. N. Vass Vrmegyei helységben tartatott vásáron 2 Fr. 
30 kr-okon edgy esméretlen Sidótul vettem". 

Jellemző a már többször említett vázsonyi börtönviszo
nyokra, hogy a rabok a per folyama alatt, 1830 aratás idején 
Kovács János uradalmi hajdú közreműködésével a tömlőé
ből megszöktek, magukkal vivén a lábukon levő béklyókat 
is. Ám csakhamar ismét a törvény kezére kerültek és az úri
széki bíróság 1830. november 15-én hozott ítéletet ügyükben. 

Benkő Mihályt a már kiállott több rendbeli büntetés be
tudásával további fél esztendei fogsággal sújtja, heti két 
napi böjttel súlyosbítva. Ezen felül három ízben, és pedig az 
ítélethozatal napján, negyed év múlva és a szabadulás napján 
30—30, összesen 90 kemény pálca ütésekre ítéli. 

Hegedűs Józsit, „minthogy Testi hibás alkotása miatt a 
testi Büntetésre alkalmatlan, mátul fogva további két hónapi 
vasban és közmunkában kitöltendő Rabságra" ítéli. 

A szökésben közreműködő Kováts János volt hajdút a 
hivatalától való megfosztás egyébként is érzékeny büntetésén 
felül két heti áristomra ítélik. 

A bakonyi szegénylegények históriájához kívánkozik még 
az a néhány érdekes feljegyzés, amit a nagyvázsonyi plébánia 
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házi krónikájában találtam néhai Németh Gábor plébános 
feljegyzései alapján. 

„Mig az uriszék 1860-ban meg nem szűnt, a helyi urodalmi 
birák sok főbenjáró bűnöst marasztaltak el és tömlöcöztettek 
be a várba. 

Az utolsó rabok között volt egy nő is, Lauli Erzsébet, akit 
a várból Veszprémbe vittek börtönbe. Az asszony sokat 
civakodott férjével. Végre arra vetemedett, hogy az urának 
étket adott s az biz meg is halt. Hogy a gyanút eloszlassa, 
kieszelte, hogy felgyújtja a házat. Felravatalozta a halottat, 
majd estére kelve szalmát hordott a ravatalra s azt meg
gyújtotta. A láng bevilágította az udvart, a szomszédok észre
vették s eloltották a tüzet. Leüli Erzsébetnek eközben nyoma 
veszett. Napokig bolyongott félőrülten a csepeli romtemplom 
sűrűjében, mig elfogták. Az uriszék örök rabságra ítélte. 
Egy ideig a várban raboskodott, majd Veszprémbe került". 

Másutt az alábbiakat jegyezte fel Németh Gábor: Az 1930-
as években egy 86 éves öreg kőműves, Schmied József mesélte 
az alábbiakat. 

Mint kőműves inas mesterével Hoffmannal járta Zalát, 
Somogyot. Sok história megesett vele. 18 éves korában 
Őszödön dolgozott. Egy ízben a szántódi révnél maradt éj
szakára a révcsárdában. Álmából felriadva egy embert 
látott az ivóban fel-alá járkálni: Tobak Jánost, a híres be
tyárt. Valami titkos ajtón egymásután jöttek társai is. Mikor 
a „fecske kölyköt" (kőműves inas) észrevették, megvendégel
ték, etették, itatták. 

Egy alkalommal ugyancsak Somogyból jött hazafelé. 
Társa elmaradt tőle. Egyszer csak lóháton szembejött vele a 
pandúrbiztos. A dűlőútról meg egy szűrös ember közelített, 
kapával a vállán. „Hé! Atyafi! Nem láttál erre szegény
legényt?" — kérdi tőle a biztos. „Nem én!" feleli. „Pedig 
Tobak Jánost magam viszem a bitófára!" Erre a szűrös 
ember subája alól pisztolyt ránt — Tobak volt — és a biztos 
holtan fordult le lováról. (1856.) 

Közismert betyárok voltak Szentgál környékén Oroszlán 
Pali, Renkó József, Szántó Laci. Ezekről is megemlékezik a 
nagyvázsonyi História Domus. 

„Oroszlán Pali, meg Szántó Laci, híres szentgáli betyárok 
hírül vették, hogy a mernyei (Somogy megye) plébános jó 
vásárt csinált, 400 Ft-ot kapott két szép ökörért, egyébként is 
gazdag ember volt, kamatra adogatott ki pénzeket. Renkó 
József, a banda feje elhatározta, hogy ők is meglátogatják. 
Estefelé értek a falu alá. Akkor hajtott hazafelé Józsi bojtár 
„Te Józsi! Hol a bürü?" kérdezték a betyárok. Józsi meg
ismerte őket, mert valamikor Szentgálon szolgált. Botjával 
mutatott a híd felé. „Aztán : se láttál, se hallottál !" 

1 Varga Endre: Úriszék. XVI—XVII. századi perszövegek (Budapest, 
1958). 

2 Degré Alajos: Üriszéki peres eljárás a Dunántúlon, a XVIII—XIX. szá
zadban. (1961) 101. 

Az éjszaka leple alatt a papot kirabolták, az adósleveleket 
elégették. (Végh Sándor volt a plébános. Káplánja, Csontos 
Károly elbeszélése szerint csendőr ruhában jöttek a betyárok. 
Mikor a harangokat félreverték, Heilig János bíró benézett az 
ablakon, de megnyugodott, amikor a csendőröket látta. 
Tőke József dékán vette észre a rablókat, a nép összefutott. 
Csontos káplán az intézőnél volt, visszafutott puskáért s a 
pajta felé menekülő betyárokra lőtt. Azok visszalőttek s egy 
embert megsebesítettek.) 

Nem sokkal később a Bakonyban elfogták a bandát és a 
pénz nagy része is megkerült. A szentgáli „Kanál" csárdában 
iddogált a négy szegénylegény. Mari, a csárdás leánya rétest 
nyújtott nekik, vele incselkedtek, mikor Süveg Peti bojtár 
újságolja, hogy Úrkúton egy tucat pandúr keresi őket. Renkó 
társaival felkerekedik Úrkút felé. Marinak visszaszólnak, 
hogy a kisbükkbe vigye a rétest, ha megsül. Renkó tarisz
nyájában 12 kés, egy fél kenyér s 16 erszény. Szántó Lacinál 
12 erszény. Renkónál bankó is volt a 80 forint ezüst mellett 
4 tallér és 75 revolver golyó, puskapor, 32 db 16-os golyó és 
hüvely. Csakhamar beértek a bodzásba s egyre közelítették a 
pandúrokat. Mikor már csak 50 méterre lehettek, Gácse 
őrmester kilépett a fedezékből. Renkó lő, de hibáz. Az őr
mester lövése azonban célba talál s a bandavezér holtan 
bukik a földre. A tizenkét pandúr futva közelített s csak
hamar Szántó Lacit is halálos találat érte. 

Oroszlán Pali azonban megbújt fedezékében, míg a pan
dúrok túl nem futottak búvóhelyén. Ekkor futva menekült 
Úrkút felé. A lövöldözésre felzendült falu körülveszi a 
menekülő betyárt, Stelczer erdész fegyvert fog rá, mire meg
adja magát. A gyári irodába kísérték és ott őrizték másnapig, 
amikor megérkezett a kapitány. Ez emberségesen beszélt 
vele, mire Pali elmondta, hogy Renkó megeskette őket, 
hogy egymást nem hagyják el. De arra is, hogy embert nem 
ölnek. Egyik társuk, Marton Ferkó lelőtt egy erdő kerülőt, 
azért elszökött tőlük, mert félt, hogy Renkő őt is agyonlövi. 
De a mernyei rablásnál még velük volt. 

A halott betyárokat Úrkúton temették el. 
Amikor a néhai bakonyi betyárok és szegénylegények 

érdekes históriáit előássuk a porosodó aktákból, feleleve
nedik előttünk a múlt század pásztorélete. Ma már lefoszlott 
alakjukról a hamis romantika, amit egykor a vásári ponyva
irodalom szőtt köréjük. Az itt közölt vázlatos adatokból is 
kitűnik, hogy nagyobb részük bizony dologkerülő, csavargó, 
mulatozó tolvaj volt, akik a könnyű pénzszerzés mesterségét 
látták a betyárkodásban. 

De életük, a róluk fennmaradt hagyomány, feljegyzés és 
peres irat mégis csak érdekes emléke a letűnt századnak. 

Horváth József 

3 Varga i. m. 
4 Németh Gábor : Adatok Nagy-Vázsony történetéből. (Veszprém, 1901). 
5 Uo. 7. 
• Uo. 108. 
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Volkskundlich und ortshistorisch gekennzeichnete Angaben aus dem 
Aktenmaterial des Patrimonialgerichts von Nagyvázsony 

Ein wesentlicher Faktor der Gesellschaftsordnung war in 
den vergangenen Jahrhunderten, die von der Grundherr
schaft ausgeübte Patrimonialgerichtsbarkeit. Mehr als ein 
halbes Jahrtausend — bis 1848 — begleitete diese Art von 
Jurisdiktion das schwere Schicksal der ungarischen Bauern
schaft. 

Die Erforschung der durch die Patrimonialgerichte aus
geübten Jurisdiktion vermag unsere Kenntnisse von der 
Geschichte dieser Zeiten mit zahlreichen, wichtigen Daten 
bereichern. Auch diese kurzgefaßte Studie soll diesem Zweck 
dienen. 

Nagyvázsony war das Patrimonium von Pál Kinizsi, eines 
hervorragenden Heerführers im XV. Jahrhundert und 
gelangte in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts in 
den Besitz einer standesherrlichen Familie, derer von Zichy. 

Leider ist das Schriftenmaterial des zuständigen Patri
monialgerichts im Laufe der Zeit zum größeren Teil verstreut 
worden. Nur ein Bruchteil gelangte später in das Diözesan-
bzw. Komitatsarchiv von Veszprém. In jüngster Zeh wurde 
das gesamte Schriftenmaterial dem Komitatsarchiv zur 
Obhut übergeben. 

Die in Frage kommenden Prozeßschriften umfassen den 

La justice foncière, la juridiction seigneuriale était un des 
facteurs importants de l'ordre des siècles passés. Plus de 
cinq cents ans durant, jusqu'en 1848, cette institution ag
grave le dur destin de la paysannerie hongroise. 

L'examen de l'activité des justices seigneuriales pourrait 
fournir beaucoup de données importantes, et contribuerait 
ainsi à la meilleure connaissance de ces époques. C'est dans 
ce but que nous publions cette petite étude. 

Nagyvázsony, demeure ancestrale de Pál Kinizsi, grand 
capitaine du XVe siècle, passe aux mains de la famille Zichy, 
dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. 

Malheureusement, la majeure partie des documents de 
leur juridiction seigneuriale a disparu. Seulement un fragment 
des pièces est passé en partie aux archives de l'évêché de 
Veszprém, en partie aux archives du département de Veszp
rém. Actuellement tous les matériaux se retrouvent aux 
archives départementales. 

Les actes de procédure embrassent l'époque qui va des 
années 1790 aux années 1850. Dans cette étude nous nous 

Zeitraum zwischen 1790 und 1850. In dieser Abhandlung 
befassen wir uns nur mit jenen, die die Rechtsprechung in 
Sachen von Landstreichern und Hirten betreffen. Wir er
zählen über interessantere Begebenheiten in Zusammenhang 
mit dem gutsherrlichen Kerker, dem auch heute noch be
stehenden Burgfried, aus dem die verurteilten Übeltäter 
recht oft und auch ohne größere Schwierigkeiten entkommen 
konnten, manchmal sogar mit Hilfe des Profosses oder seiner 
Frau. 

Die Studie soll auch die falsche Betyárenromantik ins 
rechte Licht rücken. Es soll eben darauf hingewiesen werden, 
daß die damaligen Landstreicher keinesfalls Heldengestalte 
aus den Reihen des einfachen Volkes gewesen sind, die 
darauf ausgingen, die Begüterten zu strafen und die Armen 
zu belohnen, wie es auch heute noch in manchem ober
flächlich geschriebenen Zeitungsartikel heißt, sondern es 
war in den meisten Fällen arbeitsscheues, diebisches, bös
williges und haltloses Gesindel. 

Mit der Wiedergabe des Nachlaßinventars eines von sol
chen Betyárén hingemordeten Wirte-Ehepaars wollten wir die 
Einrichtung eines zeitgenössischen Dorfhauses schildern. 

József Horváth 

occupons seulement de documents qui relatent les faits e 
gestes des bandits et des bergers et pâtres de cette époque. 
Nous présentons les histoires intéressantes du cachot sei
gneurial — installé dans la tour debout même aujourd'hui — 
d'où les prisonniers s'évadaient assez souvent et assez fa
cilement, secondés précisément par le geôlier ou la geôlière. 

En même temps, cette étude voudrait rétablir les faits dans 
leur exactitude, en démontrant la fausseté du romanesque 
qui enveloppe les figures des bandits: ces hommes n'étaient 
pas des héros populaires punissant les riches et protégeant 
les pauvres gens, — comme ils sont présentés même aujour
d'hui dans quelques articles superficiels de journal — mais le 
plus souvent ils étaient voleurs, fainéants, turbulants — donc 
brigands ordinaires. 

En publiant l'inventaire de succession d'un couple d'auber
gistes, assassiné par des brigands, nous voulions faire con
naître l'aménagement d'une maison de campagne à cette 
époque. 

József Horváth 

Données relatives à la démographie et a l'histoire régionale, trouvées 
dans les fonds de la justice seigneuriale de Nagyvázsony 
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Материалы этнографического и исторического характера из архива 
надьважоньского земского суда 

Важным фактором общественного порядка минувших 
веков был земский суд. Институт этот на протяжении 
пяти веков вплоть до 1848 года сопровождал венгерское 
крестьянство в его нелегкой судьбе. 

Исследование архивов отдельных судов дает нам об
ширный материал для более полного изучения жизни 
прошлого. Эту цель преследует и настоящая статья. 

Надьважонь был семейной вотчиной прославленного 
полководца XV века Пала Кинижи; в XVII веке он пере
шел во владение семьи Зичи. 

К сожалению, большая часть судебных архивов рас
сеялась. Сохранилась лишь небольшая часть, которая 
хранится частью в архиве веспремского епископства, 
частью — в веспремском комитатском архиве. Все мате
риалы, которые удается обнаружить позже, сдаются в 
веспремский комитатский архив. 

Судебные архивы охватывают период между 1790— 

1850 годами. В данной статье приводятся только мате
риалы, касающиеся судьбы разбойников и пастухов. 
Приводится интересная история господской темницы, 
помещавшейся в сохранившейся и поныне крепостной 
башне, откуда довольно часто и довольно легко совер
шались побеги не без содействия тюремного надзирателя 
или его жены. 

Настоящая статья стремится развенчать и фальшивую 
«разбойничью романтику», доказывая, что разбойники 
на самом деле не были народными героями, карающими 
богачей и вознаграждающими бедняков ,— как это и 
рисуют бесчисленные газетные и другие статьи ,— но 
состояли в подавляющем большинстве случаев из без
дельников, воров и всяких других подонков общества. 

Статья приводит описание оборудования крестьянско
го жилища на основе извлеченного из архива списка иму
щества убитой разбойниками крестьянской семьи. 

Йожеф Хорват 
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