
HEGYALJAI OKLEVELEK. 

A társadalmi élet kifejlődéséről szóló adatok nincsenek még 
nálunk egybeszedve, annálfogva a magyar társadalom és mivelt
ség történetei is csak annyiban ismeretesek, a mennyiben az orszá
gos történelem inkább elvétve vagy kénytelenségből veti szemét 
azokra is. Jobban nyílnak immár az ide szolgáló források az em
lékiratokból, a melyeket részint az Akadémia, részint más társula
tok vagy egyesek adogatnak ki. Az emlékiratok mellett nagy becs
csel bírnak a szerződések oklevelei és a községek határozatai, me
lyek megannyi emlékei a hajdani magán életnek, s tanúbizony
ságai annak, mi irányban és mint haladott vagy hanyatlott a tár
sadalmi fejlődés. 

Az ipar különböző ágainak az országban meghonosodása és 
terjedése pedig még különösebb tekintetet is érdemel, mert abban 
mutatkozik leginkább a társadalomnak idöszerint meg-megújuló 
országos mivolta. 

Az így nyerhető ismereteket két tudomány igényelheti magá
nak, a történelem és a nyelv tudománya. Ezek azonban annyira 
testvérek a múltra nézve, hogy egyik a másik nélkül nem boldo
gulhat, s hogy egyiknek találmánya a másiknak is neveli birtokát. 
Kiváltképen a társadalom és miveltség történetei annyira össze 
vannak forrva a nyelvemlékekkel, hogy gyakran egyes elavult 
szókból következtethetünk egy-egy régi állapotra, melyről ama 
szó nélkül tudomásunk nem volna. Ilyen szók a nyelv- és mivelt-
ség-tudományban annyit nyomnak, mint egy-egy megkövesült alak 
a régi korokból, melyek az általunk taposott földszín alatt el van
nak temetve. S valamint ilyen megkövesült alak néma maradna 
ránk nézve, ha az illető tudomány meg nem szólaltatná : úgy az 
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elavult szók is érthetetlenek, ha meg nem fejti a nyelvtudomány. 
Igazán tehát a történelem valóságát azon tudományok szerzik meg, 
a melyek a régi maradványokat, bárhová tartozzanak is azok, ér
telmezik. Ha tehát a történelem a természettudományok nélkül sem 
boldogulhat: hogyan lökhetné el magától a nyelvtudományt, mely 
nélkül sokszor bámulna ugyan Klió, de nem okúina ? 

A bortermesztés és szölőmivelés nagyvoltát országunkban ki 
nem ismeri el ? Érdekes tehát annak története is ; érdekes minden 
parányi adat, a mely annak felvilágosítására szolgál. 

Ilyen parányi adatok kerülének minap Akadémiánk, illetőleg 
nyelvtudományi Osztályának birtokába; s ezekből szándékozom 
most egyet-mást közölni. 

Az adatok huszonkét magyarul írt oklevélben állanak, me
lyek 1595 és 1696 közt keltek, legtöbbje Tállyán, néhánya Eper
jesen, Tokajban, Mádon, egy, még pedig a legrégibb, Rátkán; 
de mindnyájan hegyaljai szőlőkre vonatkoznak. S habár csak bir
tok-változásokat tartalmaznak is, mint a bortermesztés és szölőmi
velés történeteinek adatai azon oklevélhez csatlakoznak, melyet a 
Régi Magyar Nyelvemlékek II. kötetében ezen czím alatt találunk: 
Sajó-Szentpéteriek végezése boraik kiárulása felöl 1403-ban. E közt 
ugyan, ha áll az 1403. évszám, és a Rátkán 1595-ben kelt között 
szinte két száz év múlt el : ámde amaz évet a Sajó-Szentpéteriek 
végezésének nyelve kétségessé teszi. Az ilyenek, mint : ,hogy ha 
penig történnék' történnéjek helyett, még alig fordulnak elő a XV. 
század elején. Általában a Rátkán kelt levél nyelve, a melynek 
kora bizonyos, annyira megegyez a Sajó-Szentpéteriek nyelvével, 
hogy ennek korát szinte 1503-ra tehetjük; de még úgy is csuda 
szép és tökéletes a fölvett korhoz képest. Összehasonlítás végett 
ide teszem a Régi Magyar Nyelvemlékek II. kötetében találtató 
XIII. emléket, melyet azon könyv szakaszának 11. lapján olvasunk; 
utána következtetem a Magyar levelestárból a négy első levelet, s 
azután a Sajószentpéteriek végezését; végre álljon a Rátkai levél. 
Mind az eredeti helyesírással közlöm pedig, hogy annál kényelmes
ben hasonlíthassuk a nyelvet. Az emlékezetre méltó dolgok pedig 
átvezetnek majd a többi hegyaljai levelek tartalmára, a melyek 
közlésében nem tartom meg az eredeti helyesírást. 
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I. 
1.) En Gochyt János wallom ez en lewelemnek rendyzerynt 

es adom myndeneknek tuttara az kiknek illik hogy énnekem adót 
Kendy István az en zuksegemre tyzenhat foryntot tallért mel ty-
zenhat foryntert attam neki zálogul zuha dolynaba sáros warme-
gyebe lewen egy soltiz haz helemet foldewel retewel es egyéb hoza 
tartozowal akar my newel neweztessek hogy mind adigh byrya 
myg en az fölöl megmondot tyzen hat foryntot neky megadom. 
Kynek byzonsagara attam pechyetes lewelemet kezem irasaval 
megerösytetetet. Dátum in possessyone Zent Imre die dominico car-
nis priui uite licet Decima quarta February anno 1515. 

2.) A Magyar Leveles Tárból (kiadja a M. Akad. Első köt. 
1861.) a négy első levél, melyek a XVI. század elejéből valók. 

a.) Ez lewel adassék Zabo Imrének nekem uramnak es bará
tomnak. Kezenetemnek utanna jo wram es barathom. The keg : 
ezt irya, hogh het forenton nem vehetneye meg egh vegh herna-
chot. The keg : kérem, hogh az het forenton, walamytt veheth 
raytha, megvege keg : es mynd egheb zerzamawal, kyt en keg: 
meg mondám, meg veghe kegelmed, walamy módon meg wehety. 
Towabba az wr Isten tarteha meg keg: egessegel. Ez lewel kewlth 
Heghkewn, werag wasarnap 1504. Bezeredy Gergh. 

b.) Ez levél adassék az Kumlossy Tamásnak az en zerelmes 
öchemnek. Köszönettemet iram mynd zerelmes öchemnek. Tho-
vabba kyerlek, hogy chynaltas irat es eross port, kywel sebet 
nyttnak awagy watthust wesztenek az loonak, es az Pali banyk 
vele. Es ha zynaltac, kwld meg te 5 ha tudnám hogy nem chynal-
tatnal, en magom ala kwldenem eg zolgamat es chynaltatnam, 
mert jo lezen az loowam, mertt jo banyk welle az Pali. Thowabba 
kyrlek zerelmes öchöm, hogy kwld énnekem egy jo wyszlat fyreszny 
walot. Thowabba kyerlek, hogy emlych meg az uramnak, hogy az 
kochys Jannos jo tunna az solomokhoz, mertt az Kawaassy Chry-
stoíf madarásznál, az madarász Ferencznal walla es chak a felyel 
bannt. Te uramnak chak zowal emlych meg, mert en jo tudam, 
hogy tud, myert ü nem akarya jelenteny. Towabba az Isten tarchon 
meg. Ez lewel kewlt Lewkan. 17 napyan Aug. 1510. Kumlossy 
Mihály. 
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c.) Ez lewel adassék az iambor wyteznek Kalawz Márton
nak Zenyerben lakozónak. Kezenyettemet irom mynt jámbor wy
teznek. Jol tudoth; hogy en the nekyedh irtam es hyzenttyem hog 
en the weleth . . . . walakynek az Isten attya azerth azyee legyen, 
azerth im en mostan es irok the nekyeth, hogy gongyath wysellyeth; 
bog penig gongyath nem wysellyedh ad annak az wyteznek Ze
nyerben ha ki gondyath akarya viselny, es newezye megh neweth, 
kees wagyok awal es zerenchath kesortteny, mert en most wagyok 
Kapusban, de azért en lakom Koppanban, azerth kees wagyok 
reyam jwny az üttkezettre, walamel napoth nekym walastaz, wa-
lahol akaroth, oth legyen, wagh Zenyerben, awagh Lak alyath, 
avagy Fenyeth alyath, ott legyen, chyak kwlgh az wrak feleol 
hyth lewelet nekyem. Isten tarchon megh. Ez lewelnek masath 
kwld ugyan ezen embertwl. Ez lewel keoth Kapusban bwth elyö 
wasarnaph 1518. Dely Memheth. 

Jegyzet. A kelet ugyan 1518, minthogy azonban Kapós csak 
1540 után esett török kézbe, az évszámban tévedésnek kell lenni. 

d.) Nagsagos uram. Solgalothom uthan esth irhathom kegyel
mednek : hogy soha nem érthetnem okath, hogy te kegyelmed az 
en euremembe az leannyom menyegzeyeben igyon nyomoreytha 
ongemeth anny sok jámbor eleth, hogy kegyelmed senkit ide nem 
kyldo, engem kegyelmed egh jámbor solgaja ide kyldesowel meg 
tystesseytheth vala. Ha kegyelmed kárlotta hath wagh heth foryn-
tara taffotat kyldenny, az Isten tugya, hogy saz foryntal solgal-
tham volna megh kegyelmednek. Senky elewth ugyan nem segyel-
lem, hogy kegyelmednek itth kewethy nem wolth, mynth az en 
wram elewth es assonyom elewth, merth azok asth értettek, hogy en 
kegyelmednek fellyeb bewczeltetem hogy amynt imar megh erthyk; 
az egyéb uraknál, kyk ide kylthek kewetheketh, Isten bizonságom 
benne, hogh myndenyknel nagywb byzodalmam wolth kegyelmed
ben, hogy engem az en wrememben kegyelmed az zok jámbor 
elewth meghtisztesseyth, Isten tarcza bekewel ke : Ez lewel kewlth 
Zarwaskenden Zenth András napyan Anno 1526. Sybryk Oswalth 
ke : solgaya. 

3.) A Sajószentpéteriek végezése, mely 1403-ban kelt volna, ez: 
My Gergel' Deák fw byro, eskwttek es minden tanaczok pol

gárok es lakosy Saio zentpeternek. Aggiuk emlékezetre hog my eg 
arant való el végezett tanaczból mind ez egez Warosnak lakosynak, 
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mind kazdagoknak es mind szegenioknck eg arant való vegezese-
böl, illien vdgezosekot avag' rendeleseketh zerzettwnk avag' zerzet-
twnk, mell' vegezesekre az my közönséges es eg'g arant walo aka
ratunkat es engedelmessegwnket ayanliwk es aggiuk mind feien-
kent, mind az my eletwnknek job molgiaért es mind az my hata
runkban leyendö bornak bewsegeyert, ky ez my warasonknak 
földen terem, es mel'uel az kegies teremtő Isten minket meg láto
gatott. Hog soha 1. senky my közwlönk sem penig idegen ember 
auag' wydeki, idegen földön termet auag' wideki bort az my waro-
sonkra be ne hozhasson my közinkben, hog' elle (a másolók nem 
figyelmeztetik az olvasót, hogy mi legyen az) vesse, illien bwntetes 
alat az kyt mayd megielentönk. Hog' ha penig történnek hog' wa-
lakj ez my wegezeswnknek ellene vakmerőképpen idegen bort 
hozandana (itt sem ártana a figyelmeztetés, mert ez az alak felette 
gyanús) be, kyt az w pinceieben vetne waras hyrenelkwl, es meg-
talalhattiuk, mindiarast kyvonatiuk, es az waras közepeth az fene-
keth kyvagattiuk es az bort az földuel megemeztettiwk. Ha penig 
az város hire nelkwl efféle bort valaky itt ky aruland, mas borát 
annak ollyan aranyiut es arwywt, amminemw az wideky volt, ky-
vonatunk es az feneket ki vagatuan az földre ontattiuk. Es hog' az 
ky árult bornak kiuelette teb bora nem leyend, annak az arat igaz 
beczwlet zerent es annak az embernek hytyzerent megertuén, mind 
az warasnak adni tartozik. Ennek felette meg három gyrat kellien 
az byronak adni az ky akkor byro leyend az waras valaztasa ze
rent, minden engedelem nelkwl. Es esztendőnek elöttö bort ne lé
gien zabád arulny. Észt is akariuk, hog' ha valaky my közzwlönk 
vydeky bort kereskedésnek okaiért tetoua hord, falurul falura, es 
varosrul varosra, es estwe kesön jut azual az borual az w hazahoz, 
ebed korig az borwal mas nap az varosból ky menuen elaggia, ha 
penig reguel iw haza wele, estweyg kimenien vele, de itt ben eg 
zekerrwl másra auag' pinceiében ne vethesse efféle bort. Ezt is 
hozza teszwk, hog' ha az wideky bort valahol az falukon auag' va
rosokon ez my varosonkj *) gialant 2) es neue alatt valakj eladand, 
es ez dolog byzonnial rea byzonytathatik, tehát az megmondott 

*) Városon/e^ helyett, ne találja valaki azt vélni, hogy ,városonki' olyan
féle, mint városra-i. 

2) Gyanánt helyett, mint taZál és tarnál. 
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karban tuggia hog' esyk, es eztendőnek fordulásának elöttö niere-
segre bortsohoua se wyhessen, sem penig itt ne árulhasson. Akariuk 
eztes vgian azon megmondott bwntetes alatt, hog' sem tyzed sem 
kylenced bort senky meg ne végien, hanem czak az ky az önnön 
borából vag' tyzedre vag' kylenczedro illenek, az tyzedles es ky-
lencedles előtt, ha penig kwlönben ezelekezik az megmondott bwn-
tetesuel terheltessek. Ennek felette miért hog' az Zeremy es So
mogy borok mindenwt keduosek, my sem akariwk meg alazytanj. 
Akariuk azért hog' valaky my közzwlönk az megmondatott Zeremy 
auag' Somogy borokat vehet valahol, tehát bátran be vesse pinceié
ben, es tarcza kys aszón napiayg, mell' napbetellieseduen, kykozd-
hesse, de fellieb Iczeyet no kezdhesse nég' pénznél. — Es mind 
Zent Marton napig árulhassa, mel' napig ha el nem fogiand, tehát 
harmad napig az után ky aggia auag' magának tarcza italra. Az áru
lás ideien j)enig az megmondott borokat egieb földön termet borual 
ne zaporythassa, es kyczen altalaggal efféle bornak maradékát it el 
ne adhassa, de az önnön pinceieben vesse ky menuen az varosból, 
auag' ha ezt nem miueli, fyzessen. Az ky penig vak merösegböl effé
lét sokáig ezelekezik, az felwl megmondott byrsaggal terheltessek. 
Hog' ha penig valaky ez megmondott Zeremy es Somogj borokat 
auag' önnön italaual auag' valakyt vele tyzteluen meg hyweyt auag' 
megbont, tehát egieb fele borual meg ne tölthesse hanem ismeg azon 
feleuel. Efféle borokat penig haza zwksegere zabád légien minden
nek altalagokual vennj es zerzenj. Ezt is hozza aggiuk, hog az my 
borainknak sem korezomara kezdetnek sem penig tele bornak iczeiet 
senky fellieb ne kezdhesse nég' pénznél. Ezt is akariuk hog senky 
az w korezoma boraynak az arat fellieb ne vyhesse hanem ammint 
először kezdi arulnj. Es hog' senky sem sert sem bort ne ar(uljon) 
hanem peczetes iczeuel es pintuol. Hozza tewen ezt es hog vala-
mell' seller my közöttönk bort akar kiarulny, három garassal tar
tozzék az az mostany hat penzwel az eghaznakeppwlesere. Eztmy 
közöttünk eg arant való akaratból valliuk es byzonytwk ez íeuel 
által hog' valakj my közzwlönk ez zerzeseket meg nem allia, tehát 
az megmondott bwntetes ala vettessek, es hog' ha ez byrsag miatt 
megbozzonkoduan, valakyt közzwlönk vag' byrankotwag eskuttin-
ket vag' valamell' tanaczbeli embert es község közzwl valót kws-
sebseges avag bozzw bezeduel illetend érette, es ezt jo bizonsagok-
ual rea rakhattiak, tehát az bwntetes felett az fw byronak három 
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gyraual tartozzék. Ez my wegezesönknek emlekezetyre es erőssé
gére attuk vgmond ez my lewelönket egez waros akarattiabol az 
my Nag Peczetwnkwel megerösseytwén. (1403.) 

A közlött darabokat egybevetvén, úgy érzi az olvasó, hogy a 
Sajószentpéteri végzésnek nyelve nem csak nem régiesebb, sőt in
kább újabb és gördülőbb az előbbiekénél. Jászay Pál erre nézve 
úgy itél ugyan: „A nyelv tisztasága neveli inkább, úgy hiszem, 
hogy sem gyöngítené, a kérdéses (sajószentpéteri) iromány hiteles
ségét (hogy t. i. 1403-ból való); mert ha a bécsi és müncheni co-
dexek nyelvszerkezeti különösségeit ebben fel nem találjuk, s ez 
talán csodálkozást gerjeszt bennünk, meg kell gondoltiunk, hogy 
amazok fordítások, még pedig igen tökéletlen fordítások, ez eredeti 
és talán legelső azok között, melyeket még eddig anyanyelvünkön 
elő tudunk mutatni." *) Azonban a bécsi és müncheni codexek 
nyelvszerkezeti különösségeit nem a szószerinti fordításban keres
sük, hanem a szók grammatikai alakjaiban, melyeket a képzők és 
ragok tüntetnek föl, s melyek legbiztosabb jelenségei a korszakok
nak ; az egyes szók divatában keressük, mely a korszakok szerint 
változott. A Sajószentpéteri végzés nyelve nem mutat régies szó
alakot ; a benne előforduló penig szó pedig még a bécsi és mün
cheni codexek korában is kedig vala; a penig később korbeli. 

Jászay az iromány papirosából is annak 1403 évbeliségét 
akarja megbizonyítani. Véleményem szerint az iromány papirosa 
és az évszám négyese legdöntőbb itt. Azt kérdezzük : mikor kezdett 
nálunk a len, vagy kenderpapiros divatozni ? Németországban az 
1318-dik év előtt alig van nyoma a lenpapirosnak. Nürnbergben 
csak 1390-ben állíttatott fel az első papirmalom. Kérdés már, váj
jon tíz, tizenhárom év alatt nálunk is közdivattá lett-e a papiros 
használata? kérdés, a sajószentpéteri papiroson látható jetgy (Jászay 
szerint hímezel) ama nürnbergi papirmalomé ? — A négyes szám 
alakja nem kevesbbé bizonyító. Erre nézve azt mondja ugyan Döb-
rentei (Régi M. Ny elverni. II. 354. 1.), hogy a „négyes szám arab 
alakjai a müncheni codexben vagy 1466-beli tatrosi másolatban, 
Máté, Márk és Lukácsnál" is előfordulnak. De mily alakjai fordúl-

h) Régi Magyar Nyelvemlékek II. 350. 1. 



334 HUNFALVY PÁL. 

nak elő ? Nem olyanok ám, melyek a sajószentpéteri végzésen ál
lóhoz hasolítanak. Egyébiránt akár 1403-ból, akár 1503-ból való a 
sajószentpéteriek végzése: az nyelvtudományi tekintetben a becse
sebb régiségekhez tartozik, s nyelvére nézve mitsem különbözik 
a rátkai levéltől, mely itt következik: 

Én Rattkay feo Biro Iwo Thamas, eskwtt Biro tarsom Beny 
Paall, az több eskwtt Polgárok : Seortes János, Nagy Antall, Iwo 
János, Erős Sidmund, Thott Antal, Káposztás Ambrus, Nagy Mi
hail, Kowacz Antall, Balogh András képébon Zwzan Paal, Poczay 
András 5 Keoszeonseges szemeliek : Benkö Antal, Bodnár György, 
Thott Szaniszlo, Zabo Jacab, Thot Balas, Veorós Caspar, Kow acz 
Paal, Zirimak János, Seornemiszsza Mihail; Thalliarol: Biki An
drás, Mészáros Marthon, Eokros Benedek, Korpás Balynt, Mészá
ros Paall, Istwan Deiak, Kis András. 

Ádgyuk minden Rendbely embereknek tuttara, az kiknek 
illik, az kik az mi Peoczetós lewelunket lattyak oluassak és hal-
gattyak. 

Jeoaenek mi eleonkben áldomás innya egy szóló öröksegh 
feleoll, az mi Polgár tharsunk Poczay András, es Ballay Veres 
András. Ez Poczay Andrást senky nem keszeretuén my eloottwnk 
az eo eleo nyelvovell, szabad akarattya szerint illien uallast theon: 
attam en egy szeolő eoreokseget Veorós Andrásnak örök arron, 
úgymint ket száz hetuen eot magiar forinton; Adott ismeg hozza 
Veoreos András ezerében egy vasas szekeret, három louatt, ket 
eokreott, egy szalonnatt, mel' szóló uagion az Rattkay földön hel-
heztetuen azon az hegien az melliett Rattkay hegynek hinak. 
Szomszedgia délroll Mészáros Marthon szőleio, fel' szel'roll melletteo 
az szekér ut az Kalay szeoleohósz, az feoliben az Kalay szeoleo. 
En Poczay András attam észt Veorós Andrásnak órók arron, hogy 
birja fiurol fiúra meghihatatlan képpon; en felelek mind magam, 
felesegem, gyermekym es minden atyám fiai feleoll, hogy ebben az 
örökségben Veorós Andrást sem eo magatt, sem felesegeti, sem 
gyermekitt, es eo neki semmy maradekatt nekem semmi maradé
kom meg nem haborgattya; énnekem mind egy filleryg meg atta 
az arratt Veorós András. 

My eskwtt Birak es Polgárok, ez ket felnek igienló akarat-
tiokatt megerteottwk uolna ez szólónek eladasaboll es megvetele-
boll my ennek aldomasatt iwok, Vkkon poharatt mutatta föll Kiss 
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András, ennek ellenszeoie senky nem uolt, attak áldomásban Just: 
275, pd. 9. ket rezet Vörös András atta meg, harmadat Poczay 
András. Az my Hegyallia teorueniwnk es szokaswnk ezt tartia: 
hogy ha valaky ez szőlő örökségben megakarnaia Vörös Andrást 
auagy az eo maradekatt haborgatny, addyg az szőlőhöz ne felel
hessen az föl peoreos, myg az szőlőt meg nem böczeolik, annak az 
beocsytt tegie le az feol Peoreos, mind egy penszyg, meF pénzt ue-
gien föll az all peorös es oltalmaszsza az eo igassagatt uele, az feol 
peoreos keolczeon az eo maga erszenieboll. Adgyuk my ennek na-
giob biszonsagara Veorös Andrásnak es eo neky minden maradé
kának, az my falunknak peoczetiuell meg peoczetöltetött Lewe-
lunket. Actum Rattka 17. Marty. Anno 1596. 

Akár az írásmódját, akár a nyelv fordúlatjait tekintjük, a 
sajószentpéteriek végezése annyira megegyez a rátkaiak levelével, 
hogy azokat egykoruaknak vennők, ha különböző évszámokat nem 
mutatnának. 

Az írás módjának jellemzésére nem akarok hasonlító példá
kat a két levélből felhozni; az olvasó legott maga észreveszi a ha
sonlatosságokat , de mindenik levélben található különbözéseket is. 
Mert egyiránt ingatag a hangok jegyzése mind a kettőben. Az 
olvasás egyikben sem kétséges; nincs ott alkalom tévedésre, mi
lyenbe a gyakorlottabb oklevelészek is eshetnek. így például Já
szay Pál, az idézett helyen (Régi M. Nyelveml. III . 348. 1.) a ma
gyar hangok különböző és tétovázó jegyzéseit példákkal mutat
ván ki, s többi közt azt is, hogy eh a mai cs-nek (Munkach, For-
gách stb.), cs-nek (Rakoleh, Lach), sőt h-nak is megfelel ; ez utóbbira 
István varannai plébános 1361-diki határjáró leveléből a Chozju-
mezow nevet írja ki, a melyet Hoszív-m'ezö-nek olvas, holott az bi
zonyosan Hoszjú-nidzö. A eh, mint a mai h, a Temetési Beszédben 
is előfordul (chadlava = hallava, choltat = holtát); a hosszú szót 
pedig hoziu, liozjíi-nsík írja a régi bibliafordítás is; hozia is csak 
hossza. Jászay a Régi M. Nyelveml. III. 304. lapján is a hoziu írást 
így olvassa „hoszjú, hoszív, ma hosszú," s ezt: „s hozia leven a via
dalban imadkozéc vala" így olvassa : „éshoszíá — hoszívá (sic!) 
lévén a viadalban imádkozik vala", é helyett : hossza levén a via
dalban stb. Azt gondola nyilván Jászay, hogy mert p.o. Máté III-
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dik részében ott van „te ioz en hoziam = te jösz én hozzám", „ki-
megyen vala Ő hozia = kimegyen vala ő hozzá, azért a hoziu-t ho-
szív-nak, s a hozia-t hoszíá-nak sőt hoszívá-nak kell ejtenünk. Amab
ban (hozia = hozzá) helyrag lappang, s e miatt hosszú az a, eb
ben pedig nem lappang ilyen helyrag, s azért nem is hosszú az a a 
hossza szóban. — Szorosabban a társadalmi viszonyok és szokások 
érdekét a Sajószentpéteriek végzéséből a következők illetik: 

A Sajószentpéteriek a határukban termett bornak fogyasztást 
igyekeznek magok közt biztosítani, s nyilván ez által előmozdítani 
saját szölőmivelésöket. Azt ugyan nem veszik észre, hogy ha má
sok követik példájokat s azonképen tiltják ki a sajószentpéteri 
bort, mint ők a vidékit vagy idegent kitiltják, majd magoknak kell 
meginniok mind, „az mely vei az kegyes teremtő Isten őket meglá
togatja." Úgyde akkor életökjobb módja sem fog az határokban 
lejendő bornak bőségével együtt nagyobbodni; mert a borbeli bő
ség nem lesz vagyonuk szaporodása. Kénytelenek is megszabni a 
bor árát, melynek itczéje négy pénznél árosabb ne legyen • mégis 
a társadalmi követelésnek kénytelenek áldozni, mert a közkedves-
ségü szerémi és somogyi borokat beeresztik mind a végett, hogy 
kimérhessék Kisasszony napja után Sz. Márton napjáig, mind sa
ját használatra is, a mi addig el nem fogyott. Minthogy annyira kitilt
ják az idegen bort, kivéve a szerémit és somogyit, azt gondolná az 
ember, hogy boraik jobb kelendősége végett még inkább kitiltják 
a sert. Erről azonban hallgat a Sajószentpéteri végzés. Pedig, hogy 
köztök a serivás is divatozik vala, bizonyítják e szók : „És, hogy 
senki sem sert sem bort ne áruljon ha nem pecsétes itczével és pint
tel." A pecsétes itcze és pint szoros községi rendre mutat; valamint 
az, hogy a zsellér, a ki bort akar kiárulni, három garassal vagy 
akkori hat pénzzel tartozzék az egyház épülésére, azon különbsé
get látszik feltüntetni, mely a telkes és nem telkes városi lakosok 
között vala. 

Általában pedig azt is találjuk a Sajószentpéteri végzésben, 
hogy akkorában a község szabadon intézkedik vala, se földesúri 
jog, se nemesi kiváltság nem korlátolván „az egyaránt való vége-
zést." A községek szabadsága t. i. a szatmári békekötés után III. 
Károly idejében veszett el, — minek adatait a társadalmi élet és a 
megyék történetei nem sokára meg fogják ismertetni. A nemesség 
jogfoglalásai a megyék segítségével a XVIII. században kaptak 
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fel abban a mértékben, a melyben 1848. előtt divatozóknak ta
láljuk. 

A rátkai oklevél leginkább azért figyelemre méltó, mert a sző
lők nevezetességét és birtoklásuk állandóságát bizonyító hegyaljai 
törvényt és szokást említi meg; másodszor azért, mert a szerződé
sek ünnepélyességét írja le. 

Az elsőt világosan így fejezi k i : „A mi hegyaljai törvényünk 
és szokásunk ezt tartja : hogy ha valaki ez szőlő-örökségben meg 
akarnája Vörös Andrást avagy az ő maradékit háborgatni, addig 
a szőlőhöz ne felelhessen a fölpörös, míg a szőlőt meg nem becsű' 
lik. Annak az árát tegye le a fölpörös mind egy pénzig, mely pénzt 
vegyen föl az alpörös és oltalmazza az ő igazságát vele; a fölpörös 
költsön az ő maga erszényéből." Ugyanezen jogi szokást az 1623-
dikban költ Tállyai levél így fejezi ki : „Hogy ha valaki jövendő
ben Veres Bálint uramat, feleségét avagy maradékit ez szőlőnek 
uraságában meg akarná háborítani, tehát annak semmi pori addig 
elő ne vétessék, míglen az szülőnek bocsit, áldomásával együtt, le 
nem teszi; mely pénzből az megálló fél szabadon költsön; az há
borgató fél pedig maga erszényéből költsön és tűrje kárát."— Ha
sonlóképen szól az 1624-ben ugyancsak Tállyán költ levél: „Hogy
ha valaki jövendőben az űdvezült Fejir István uramnak maradékit 
ez szőlőnek uraságában meg akarná háborítani, tehát annak semmi 
pori addig elő ne vétessék, míglen a szőlőnek bocsit- áldomásával 
együtt, le nem teszi; mely pénzből az megálló fél szabadon költ
sön, az háborgató fél pedig maga erszényéből költsön és tűrje ká
rát." Tehát igazán hegyaljai törvénynek és szokásnak kell tekin
tenünk azt, hogy a szőlő-eladónak örököse vagy bárki más, ha az 
eladott szőlőt vissza óhajtotta szerezni, azt előbb meg kellett be
csültetni, a becs árát letenni, a melyet a szőlő mostani birtokosa föl
vett, hogy abból költhessen az ellene támasztott perbeli védelemre 
s úgy indíthatta meg csak a visszaszerzö keresetet. E szokás erősen 
biztosítja vala a szőlő-birtokosokat. 

Az ünnepélyesség, mely által megerősíttetik a szerződés, az 
áldomás-ivás és az Ukkon-pohár felmutatása. Ez, tudtomra, eddig 
merőben ismeretlen volt, amaz, legalább a szónak mai értelmében, 
máig divatozik. 

Mit jelent az áldomás szó ? Régibb emlékeinkben sacrificium-
ot jelent, mint a mai áldozat; — áldozni sacrificium offerre. így 
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a Belae regis Nótáriusánál : „tunc hi trés domini super verticem 
ejusdem montis terram undique prospicientes, quantum humánus oc-
culus valet, ultra quam dici potest dilexerunt, et in eodem loco more 
paganismo, occiso equo pinguissimo, magnum aldumas fecerunt." 
XVI. — „Quod cum renuntiatum esset duci Árpad et suis jobagi-
onibus, gavisi sünt gaudio magnó, et more paganismo fecerunt aldu
mas, et gaudium annuntiantibus diversa dona praesentaverunt." 
XXII. E két helyen az áldomás nem jelent convivium-ot, hanem iga
zán áldozatot. Világosan ki lehet azt olvasni a Nótárius XXII. fe
jezetéből, a melyben a lakomázás külön és más szókkal két ízben meg 
van említve. A régi bibliafordításban is ezt olvassuk : Irgalmassá
got akarok és nem áldomást (misericordiam volo et non sacrificium); 
miként ezer kövér bárányokban ugyan legyen ma te személyed előtt 
mii áldomásonk. Lásd a Magy. Nyelv Szótára, I. 259. hasábján. Itt 
is a szó áldozatot jelent, nem lakomát. Első jelentése tehát a szó
nak sacrificium. 

De a természeti ember azért áldoz istenének, hogy viszontag 
tőle jótéteményt, áldást vegyen. Ezért az áldomás szónak második 
jelentése áldás, isteni jótétemény. 

A természeti ember továbbá állatot áldozván az istennek, p.o. 
a pogány magyarok lovat áldoznak, az így felajánlott állatból eszik 
is. Az áldomás szó tehát részvétet is jelent az áldozatban. S vala
mint eszik az áldozatból, ügy iszik is az áldozó, ha netalán tejjel 
vagy borral áldozik istenének. De az áldozatból való evés ivás neití 
első jelentése az áldomás szónak. 

„Jövének mi élőnkben áldomást innia egy szőlő örökség 
í'elöl az mi polgár társunk Pócsay András és Balay Veres András1', 
így szól a rátkai oklevél. Nyilván itt az áldomás-ivás nem vala 
puszta iszogatás, mert azt a szerződő felek magok is, a község 
előjárósága nélkül, megtehették volna, hanem az a szerződés meg
erősítéséhez tartozik. ,A szerződéseket a magyar pogány világban 
egyedül az áldomás biztosította', ezt állítván, talán nem tévedünk, 
ámbár eddigelé bizonysággal nem támogathatjuk is állításunkat. A 
keresztyén világban szűnni kezdenek a pogány szertartások, de 
nem hirtelen szűnnek meg, hanem csak másod helyre jutnak az új 
ünnepélyességek mellett. így Rátkán és talán egyebütt is az or
szágban, 1596 tájban, a pecsétes levél bizonynyal már első és fő 
bizonyság a tett szerződésről, mégis el kell vala még az áldomás 
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ivás is. A felek tehát a bíróság elébe áldomást innia ménének egy 
szőlő örökség felől; s a bíróság, elbeszéllvén a szerződés mivoltát 
így folytatja: „Mi eskütt birák és polgárok, ez két félnek igyenlö 
akaratjokát megértöttük volna az szőlőnek eladásából és megvéte
léből, mi ennek áldomását ivók.u 

De vájjon magyar szokás volt-e ez ? Csak a magyar ember 
ünnepélyesítette vagy szentesítette-e áldozattétellel a szerződést ? 
E kérdést vetek föl az újabb időben, a kik a Magyar- és Ei'dély-
országon lakozó népségek nyelveit kutatván az áldomás szót a tó
toknál, németeknél és oláhoknál is találják, s kik, mint Sehuller 
Ján. Károly is (Zur Frage über die Herkunft der Sachsen in Sie-
benbürgen, Prag, 1866. pag. 13.) azon csudálkoznak, hogy p.o. az 
erdélyi szászok a magyaroktól vették volna át azt, a mi ó-német jogi 
szokás. Schulier tehát az erdélyi német almesch szót nem az áldo
más, hanem az almosén szó rövidítésének tekinti, mely almes alak
kal fordul elő ösz-szókban, mint almesmilL az alamizsnák malma, 
a szegényeknek jövedelmező malom, almeshürr alamizsnák gaz
dája, kiosztója, v.ö. a franczia aumonier-t is. Szászországban znveiv-
kauf, leihkauf, déli ném. leitkouf] közép fel ném. litkouf (üt sze
szes ital) mellett hajdan alkalmasint alamizsna vagy isten-pénz 
adása járt vala; így Aachenben a béi'lő és más szerződések alkal
mával adatni szokott felpénzt gotteshuller (heller)-nak, más vidé
kein Németországnak a marhavételnél adatni szokott alamizsnát 
gottes-yroschen-n&k nevezik. — Schullernak igaza lehet az almesch 
szó magyarázatával, ez a német almes lehetvén: de másfelől bizo
nyosabb, hogy a magyar áldomás szó nem származik a német al-
mesch-böl, mert az úgy származik a magyar áld igéből, mint a tói
ból lett látomás • tehát áld, áldomás, lát, látomás. S az áldomás szó
nak jelentése is sucrificium, nem elemosyne. Egyébiránt abban nincs 
lehetetlenség, hogy az eredeti tinn-ugor és a német pogány népek 
vallásfogalmaiban némi hasonlatosság mutatkozik, mert a pogány 
vallás a természet istenítése, s a vallásos ösztön is azonos a leg
különbözőbb népeknél. A mire valamely nyelvben szó vagy név 
van, annak képzetét is bírja vagy bírta az illető nép. Mert az áld 
és áldomás szók eredeti magyar szók, azért jelentéseik is a magyar 
nép fogalmai közé valók. 

Időjártával változnak a képzetek, fogalmak, a nélkül, hogy a 
régi szók is változnának. Nagy különbség van most a között, mit 
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áldomásnak nevez a nép, s a között, a mit e szó a régi magyarok
nál jelentett vala. Nem tudjuk ugyan, vájjon az egész isteni tisz
teletet magában foglalja-e az áldomás szó: de azt szinte bizonyos
nak mondhatjuk, hogy főrésze vala az isteni tiszteletnek. Még a 
hegyaljai oklevelekben is más értelme van az áldomásnak, ámbár 
megisszák azt a bírák, eskütt polgárok, s fellehet tenni, a szerződő 
felek is, jóllehet ezt nem mondják ki világosan a kezemnél lévő 
levelek. Ezek rendesen így szólnak : „adtak áldomásban just : 
21á pd. 9," — vagy „áldomását ez meg az adta meg, vini j u s : 19." 
stb. Tehát igazság vagy kötelesség volt adni valamit; ki is tevék 
a levélben, hogy ki mennyit adott. S látjuk, hogy sokat is adának, 
p.o. a rátkai levélben 275 itezét, itezéjét kilencz pénzével számít
ván, a mit talán meg sem ihata a 28 vagy 29 személy, kiket a le
vél a két szerződő félen kivül előszámlál. A vételárhoz képest se 
volt kevés az áldomás- kötelesség, így például az 1612-ki levél 
szerint a vételár 19 forint meg egy borjus tehén, az áldomásba 
adott jusok pedig valának : vini jus 19, más jus vini 2, ételért vini 
jus 10, összesen 21 iteze, 7 pénzével számítva, 147 pénz, v. 1 for. 
47 pénz. A rátUai vétel ár volt 275 for. s adtak áldomásban just 
275 itezét, 9 pénzével számítván. Az 1623-dik évi tállyai oklevél
ben 25 forint és három szekér fa a vételár, az áldomásba adott ösz-
szes kötelesség pedig 4 for. 5 pénz volt stb. 

De a mai napig ismeretes áldomás szón kivül, ott találunk 
mást is a rátkai levélben, mi tudtomra, eddigelé merő ismeretlen 
volt. „Mi eskütt bírák és polgárok, ez két félnek igyenlő akaratjo-
kat megéi'töttük volna ez szőlőnek eladásából és megvételéből, mi 
ennek áldomását ivók, Ukkon poharát mutatta föl Kis András, en
nek ellenzője nem volt." Első kérdés: megvan-e az Ukkon pohara 
más oklevelekben is ? 

Meg. A Tállyán 1612, martius 12-kén költ levélben ezt olvas
suk : „Melly cserélt ültetés szőlőnek mi is felül megnevezett bírák 
és polgárok, eleinknek régi élő szokásunk szerint, áldomását is it
tuk, mellynek áldomását éppen István deák Ő kegyelme adta meg, 
úgymint tizenkilencz iteze bort, i. e. vini j u s : 19. Ukkon pohátt 
(pohárt) jus vini 2. Etelért adott vini jus 10, itezéje per 7 p. Ukkon 
pohár-felmutató volt ö maga István deák." 
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Ugyanott Tállyán 1623. decz. 28. kiadott levélben találjuk: 

„Melly vallástételeknek nagyobb bizonyságára mi is felül megne
vezett birák és esküttek, eleinknek régi élő törvények szerint áldo
mását is ittuk, mellynek áldomásában Veres Bálint uram adott 
bort juss 25 per 15, facit florenos 3.//. 75; Ukkon pohart jus 2. 
ételre adott fl. 3. Az Ukkon-pohár felmutató volt Liszkai Kantuk 
János." 

A Tállyán 1624. május 23. költ levélben is Liszkai Kantuk 
János az Ukkon pohár felmutatója; a dolog hasonlóképen így ada
tik elő: „Melly vallástételeknek nagyobb bizonyságára mi is fellyül 
megnevezett birák és esküttek, eleinknek régi élő törvények szerint, 
áldomását is ittuk, mellynek áldomásában adott Veres Bálint, az 
üdvezült Fej ír István uramnak halála után bort jus 127, pr. 20, 
facit fl. 25//.40. Ukkon pohart jus 2. Ételre adott f. 1. Az Ukkon. 
pohár felmutató volt Liszkai Kantuk János." 

E szokás Tállyán még 1660-ban is megvolt, mert azon év 
decz. 13-kán költ levélben ezt találjuk : „Ennek nagyobb bizony
ságára áldomását is ittuk, mellyet magára vállalván Puttonbergi 
Jánosné, Mihalycho Judith asszony adott ételre fl. 1. bor just 20. 
Ukon pohart just 2. volt a bornak itczéje den. 12. Ukkon pohár mu
tató volt Pavaj Thamas." 

Tehát az ukkon-pohár felmutatása nem csak Rátkán, hanem 
Tállyán is a szerződésbeli ünnepélyességek közé tartozik vala, 
leveleink tanúsága szerint 1596 —1660-ig. Magától értetődik, hogy 
ez ukkon-pohár felmutatása bizonyosan nem 1596-ban keletkezek, s 
alkalmasint nem is csak Rátkán és Tállyán divatozott. 

Második kérdés : mit jelent az ukkon szó? mit az ukkon-pohár f 
A ki a finn hitregéket ismeri, tudja, hogy a finnek fő vagy öreg 
istene Ukko vala, kit a Kalevala yli-jumala-nak, azaz felső, fő isten
nek nevez, s a kihez Vainámöinen, az első kalevai hős, mindenkor 
imádkozik, mikor segítségre szorul. Azt is tudjuk, hogy a finneknél 
Ukko pohara a tavaszi ünnepen szokott szerepelni. Agricola Mihály 
az 1551-ben kiadott finn zsoltárhoz készített élőbeszédében a régi 
finnek bálványait és bálványozásai versekbe foglalván különösen 
a karjalaiakról mondja: „Egres nekik borsót, babot és répát teremt, 
s előhoz káposztát, lent és kendert; Köndös az irtoványokra és 
szántóföldekre ügyel, mint babona hitökben gondolják vala, s ha 
elvégezték a tavaszi vetést, akkor Ukko poharát isszák (kuin kevá-
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kyivö kyivettiin, silloin Ukon maija juotiin). *)" Lehet-e gondolni, 
hogy az ezen levelekben megőrzött Ukkon (egyszer JJhm) pohara 
ugyanaz volna, mi a finn Ukon maija ? 

A pohár szó idegen a magyar nyelvben: ha volt is saját szava 
erre az ivó edényre, azt a magyar nyelv nem örzötte meg. A finn 
ukko szó tulajdonképen öreg-et jelent, azután öreg istent; mi pedig 
a szónak megfelelőjét a magyar agg-ba,n hiszszük feltalálhatni: le
hetséges volna-e az ukko szó a magyarban is ? Azután, miben a Fő 
bökkenő van, a finn szó ukko, mely csak a genitivusban veszi fel 
az n-et, így : ukon; ha tehát fel is akarnók venni, hogy a finn ukko 
a magyar nyelvben is megvolt, az itt is csak ukko volna és nem 
ukkon. 

De nem épen alaptalan okoskodás-e, midőn, bár tagadólag 
is, a finn ukko-ra, gondolok? Nem épen alaptalan, mert atyát, anyát, 
istent jelentő magyar és finn szók csakugyan közösek, vagyis kö
zös eredetből valók. A finn isa-nok (atya) megfelel a magyar if(emuk) 
a Tem. Beszédben; a f. emá-nek a magyar em(se)7 em(lö), f. imen 
magy. em-ek, ime-tün magy. emtetek; — a finn eukko-nék megfelel 
a magy. ük, s a finn tikko-nuk csakugyan megfelelne uk, ha volna 
ilyen magyar szó. Isten volt bizonyosan a pogány magyaroknál 
manó, mely a finnben akár a mana akár a manala szónak megfelel, 
mindkettő egy tőjü szó, s földalatti istent, helyet jelent. Hogy a 
régi vim-ádni (imádni) szónak első tagja vim ugyanaz, mi jum, 
jumala = isten, már a cseremisz jum-uld = imád, vim-áld, jum-
uldomaS = vim-áldomás, imádság által (lásd Nyelvt. Közlemény. 
III, 160. 1.) bizonyossá lett, a cseremiszben is/?{7íi,jVmo isten lévén. 
Azután fordulnak elő a régi, már nem értett nyelvben, úgyszólván, 
finnesebb dolgok is. Egy 1086. évben költ oklevélben ezt olvassuk : 
„Terminatur ab occidente ad Caput voraginis, quod dicitur churchu-
feuu (Nyelvtud. Közlem. V. 257, 258.) Ez a szakasztott finn knrku 
(kurkku) = torok, mely még a Temetési Beszédben turchu („hug 
turchucat mige zocoztia vola = hogy torkukat megszakasztja vala), 
mit most az egész országban torok-fö-nek mondanánk. A földirati 
nevekben is lappang finnesség, a melyet most kezdünk fölismerni. 
Nem gondolta senki, hogy a Sajó, Wj'ó folyónevek öszszók, melyek 

*) Castrén, Vorlesuagen über dio fiimisclie Mytholog-ie. Herausgegebtsn von 
A. Schiefner. St. Petersburg, 1853. a i4. és 315. lapján. 
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jó tagja folyót, vizei jelent, megfelelvén a vogul jd és űan joktf jog 
szónak. A Héj8 nem régen még hé-jő volt = : hé-víz, hé-folyó, a Sajó 
pedig sav, saj-jó = só-víz, só-folyó. De erről külön fogok szólni. 

Azért hoztam fel ezeket, hogy alaptalannak ne látszassék még 
a tagadólag folyó okoskodás is arról, ha lehetséges-e, hogy az ukkon 
szó némi viszonyban álljon a finn ukko-vsd, még akkor is, ha agg 
felelne meg a finn ukko-nak ? Mert miután tudjuk, hogy a finn 
kurkku-nak hajdan szakasztott mása élt (kurku = churchu) nyel
vünkben, holott ma a torok mellett alig él valahol még kork, kurk, 
kuruk-féle szó : nem volna lehetlenség az uk, ukko is, kiváltképen 
azért, hogy a finn eukko-nak csakugyan ük (nem ügg) felel meg a 
magyarban. Legnehezebb bökkenő az n az ukkon-pohárb&n, e miatt 
nem lehet a szóval boldogulni, s azért nem tudhatjuk még jelenté
sét. Talán hoz a véletlen új adatokat még: hisz az ukkon-pohár is 
merőben ismeretlen volt. 

Sok lehet eltemetve, a mit talán előhoz még a véletlen. A ki 
ma Rátkán a szorgalmatos német lakosok közt mulat, az nem sejt
heti, ha csak a jelent tudja, hogy ott 1596-ban magyar oklevél költ, 
mely sok tekintetben becses. 

II 

Következzenek még a többi érdekesebb levelek szövegei, hogy 
ki legyenek nyomatva. 

Mi Thallyai fő bíró Zabari Ambrus, bíró társaim Pánczél Pé
ter, Nyúzó György, Bankó István; tanácsbeli esküttek Lükötes 
György, Kis György, Szabó László, Liptay János, Kovács András, 
Szabó Lőrincz, Mészáros Márton, Abodi Márton, Pott Lukács, 
Szabó Mátyás, Balogh János, Mészáros Péter, Balogh Ambrus stb. 
Adjuk emlékezetül mindeneknek, kik ez mi levelünket látják, hall
ják és magyarázzák. — Miképen jövének mi élőnkben ez böcsüle-
tes személyek, egyfelől úgymint Thállyán lakozó István Deák, 
másfelől penig Posta György. És legelőször István Deák mi élőnk
ben állván tőn illyen vallást, hogy itt az tályai hegyen, az felső 
Nyiresen cserélt egy darab ültetés szőlőt ez megnevezett Posta 
Györgytől, mellynek szomszédságában napkeletről Fülöp János, 
napnyugotról Bany András ültetés szőleje, kiért adott cserében az 
Galyagas szőlejének éjszakról való végéből egy darab szőlőt az 
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meggy fáig; ez mellé adott kész pénzt tizenkilencz forintot i. e. 
fl. 19 és egy borjús tehenet, mely szőlő ültetésért éppen minden 
fogyatkozás nélkül mind ezeket megadván, vötte és cserélte ma
gának feleségének, gyermekinek és minden maradékinak örökben. 

Melly feleletit és vallástételit István Deáknak ő kegyelmé
nek hallván és értvén ez megnevezett Posta György, maga szabad 
akaratja szerint, senki nem kinszerítvén, tön mi előttünk illyen 
vallást, hogy ő ez megnevezett Nyirös hegyen való ültetését atta és 
cserélte ez felül megnevezett István Deáknak ez felül megírt Ga-
lyagas szőlőn, egy borjús tehenén, es tizenkilencz forinton i. e. pro 
n. 19. mellyről István Deák megelégítvén minden fogyatkozás nél
kül ez megnevezett Posta Györgyöt, válla mi előttünk szabad örö
köt István Deáknak ő kegyelmének feleségének, gyermekinek és 
minden maradékinak, felelvén mi előttünk mind maga, felesége, 
gyermeki és minden atyjafiai felől, hogy senki István Deákot ő ke
gyelmét, feleségét, gyermekit, attyafiait, és semmi maradékit meg 
nem háborítják, hanem bírja mint szabad örökét fiúról fiúra és 
nemzetségre, minden hasznával egyetemben, meghíhatatlan képen 
örökben. Mely cserélt ültetés szőlőnek mi is felül megnevezett Bí
rák és Polgárok eleinknek régi élő szokásuk szerint áldomását is 
ittuk, mellynek áldomását éppen István Deák ő kegyelme adta 
meg, úgymint tizenkilencz itcze bort i. e. vini jus : 19. Ukkon po-
hárt Jus Vini 2. Etelért adott Vini Jus 10 itczéje per 7. Ukkon 
pohar-felmutató volt ő maga István Deák. Annak okáért mi is en
nek nagyobb bizonyságára, erősségére, és örökké való megmara
dására attuk ez mi falunknak pecsétivei megerősíttetett levelünket 
István Deák ő kegyelmének, feleségének, gyermekinek és minden 
maradékinak. Actum Thallia die 12 marty, Anno Millesimo sex-
centesimo duodecimo. 

Mi Abodi Márton, tállyai fő bíró, bíró társaim Fejes András, 
Gyöngyösi Szabó János; tanácsbeli esküttek Lükötes György, Ko
vács András, Bencsik Ambrus, Szabó Lőrincz, Mészáros Márton, 
Berkecs János, Ország István, Balog János, Makó András, Szűr-
szabó Péter, Pap János és Juhász János stb. 

Adjuk emlékezetül mindeneknek, az kiknek illik, mind ez 
mostaniaknak és mind az következendőknek, hogy közöttünk la-
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kozó Veres Bálint Uram, mi élőnkben jővén tön mi előttünk illyen 
bizonyságtételt és vallást, hogy tudnia illik, itt Zemplén várme
gyében az Vár oldalalján az Halas-tó-szőlők ellenében, honnan 
Tófelinek neveztetik, vött volna egy falat palánta szölőcskét, 
hozzá foglalt tőkés, cseres, gyepes és köves erdejével, úgymint hu
szonöt magyar forinton, id est per flo. Ung. 25, és három szekér 
fán, mellyért éppen minden fogyatkozás nélkül megfizetvén tulaj
donává tötte magának feleségének, gyermekinek és minden ma
radékinak örökös képpen. Melly palánta-szőlőnek szomszédja nap-
keletrül Kutassi György ültetés szőleje, nyugatrul mellette közön
séges szokott út. Melly bizonyság- és vallás tételit hallván és 
értvén Veres Bálint Uramnak, Keresztúri János Deák Uram maga 
élő nyelvével, senki nem kényszerítvén, tön mi előttünk illyen val
lást, hogy ő az felyül megnevezett Tófeli ültetését hozzá foglalt 
erdejével együtt adta és vallotta ez felyül megírt huszonöt forint
ban és három szekér fán Veres Bálint Uramnak, feleségének, gyer
mekinek és minden utána való maradékinak meghíhatatlan képpen 
örökben. E mellett válla mi előttünk szabad örököt Veres Bálint 
uramnak és minden maradékinak, felelvén mindenek ellen mind 
maga, felesége, gyermeki és minden atyjafija felől, hogy senki Ve
res Bálint uramat, feleségét, gyermekit és semmi maradékit ez 
ültetés szőlőnek uraságában meg nem háborítja, hanem bírja, mint 
szabad örökséget fiurul fiúra és nemzetségrül nemzetségre, meghí
hatatlan képpen örökben. 

Melly vallástételeknek nagyobb bizonyságára mi is felyül 
megnevezett bírák, és esküttek, eleinknek régi élő törvények sze
rént áldomását is ittuk, mellynek áldomásában Veres Bálint uram 
adott bort just 25 pénz egy itcze per e 15, facit fl. 3 ft. 75. Ukkon 
pohart Just 2, ételre adott fl. 1. Az Ukkon pohár-felmutató volt 
Liszkay Kantuk János. Atta pedig és vallotta ez megnevezett Tó-
feli ültetés szőlőt Keresztúri János Deák, Veres Bálint uramnak 
illyen ok és erősség alatt, hogy ha valaki jövendőben Veres Bálint 
uramat, feleségét avagy maradékit ez szőlőnek uraságában meg 
akarná háborítani, tehát annak semmi pori addig elő ne vétessék, 
míglen az szőlőnek bocsit áldomásával együtt le nem teszi, melly 
pénzbül az megálló fél szabadon költsön, az háborgató fél pedig 
maga erszényéből költsön és tűrje kárát. Mellynek nagyobb bi
zonyságára és erősségére mi is felyül megnevezett bírák és esküt-
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tek adtuk ez mi városunknak pecsétivei megerősíttetett levelünket 
Veres Bálint uramnak, és néki minden maradékinak örökösen 
Actum in Oppido Tállya die 28 Decembris, anno Millesimo Sex-
centesimo vigesimo tertio. 

Mi tállyai fő bíró, Mészáros Márton, bíró társaim Hajas Pál, 
Jekkel Mátyás, Csizmadia Mihály; tanácsbeli esküttek Lükötes 
György stb. 

Adjuk emlékezetül mindeneknek az kiknek illik, mind ez 
mostaniaknak és mind ez következendőknek, hogy közöttünk la
kozó az nemes és vitézlő Veres Bálint uram feleségével Fejir Bor
bála asszonnyal és az üdvezült Fejir István uramnak árva gyer
mekivel Fejir Mátyással és Fejir Mártonnal mi élőnkben jővén 
tőnek mi előttünk illyen bizonyságtételt és vallást, hogy tudnia 
illik itt a Zemplén vármegyében az felső Nyirjes nevű hegyen vött 
volna egy palánta szőlő örökséget az üdvözült Fejir István uram 
Thállyán lakozó Gataly Andrástul és feleségétül Nyúzó Orzsébet 
asszonytul in anno 1616. úgymint száz huszonhét magyar forinton, 
id est pr. A. 127. Az mely szőlő-örökségnek szomszédja akkor volt 
napkeletiül Varga Mihály szőleje, nyugatról az maga Fejir István 
uram szőleje, mostan pedig Bodnár László és Bodó Demeterné szőle-
jek szomszédságában vagyon; mellyért éppen minden fogyatkozás 
nélkül megfizetvén, tulajdonává tötte magának, feleségének, gyer
mekinek és minden maradékinak örökös képpen. Melly bizonyság-
és vallástéteíit hallván és értvén Vörös Bálint uramnak, feleségé
nek és az árváknak, ez fellyüi megnevezett Gatali András és fele
sége Nyúzó Úrzsébet asszony, senki kéntelenségében nem lévén, 
magok élő nyelvekkel, szabad akarattyok szerint tőnek mi előttünk 
illyen vallást, hogy ők az felyül megnevezett Tállyai felső Nyire-
sen való szölejöket adták és vallották ez felyül megírt százhuszon
hét forintban az üdvezült Fejir István uramnak feleségének gyer
mekinek és minden utána való maradékinak, meghíhatatlanképpen 
örökben; e mellett vallanak mi előttünk örököt Veres Bálint uram
nak, feleségének, Fejir Borbála asszonynak, és az üdvözült Fejir 
István árváinak, Fejir Mátyásnak, és Fejir Mártonnak, és minden 
maradékioknak, felelvén mindenek ellen, mind magok, gyermekek 
és minden attyokfiai felől, hogy senki Veres Bálint Uramat, felesé-
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gét és az árvákat, gyermekeket és semmi maradékiokaí ez szőiO 
nek uraságában meg nem háborítják, hanem bírják mint szabad 
örökségeket fiúról fiúra és nemzetségről nemzetségre, meghíhatat-
lan képpen, örökben. Melly vallástételeknek nagyobb bizonyságára 
mi is felyül megnevezett bírák és esküttek, eleinknek régi élő tör
vények szerint áldomását is ittuk, mellynek áldomásában adott 
Veres Bálint az üdvezült Fejir István Uramnak halála után bort 
just (itczét ért) 127, pr. d. 20, facit fl. 25.//40. Ukkon pohart just 
2. ételre adott f. 1. Az ukkon-pohár-felmutató volt Liszkai Kantuk 
János. Adták pedig és vallották ez megnevezett szőlő-örökséget 
Fejir István Uramnak iílyen ok és erősség alatt : hogyha valaki 
jövendőben az üdvezült Fejir István uramnak maradékit ez szőlő
nek uraságában megakarná háborítani, tehát annak semmi pori 
addig elő ne vétessék, míglen az szőlőnek bocsit, áldomásával együtt 
le nem teszi; melly pénzbül az megálló fél szabadon költsön, az 
háborgató fél pedig maga erszényéből költsön és tűrje kárát. Mely
nek nagyobb bizonyságára és erősségére mi is felyül megnevezett 
bírák és esküttek adtuk ez mi városunknak pecsétivei megerősítaít 
levelünket Veres Bálint uramnak, feleségének Fejir Borbála asz-
szonynak, Fejir Mátyásnak és Fejir Mártonnak és nekik minden 
maradékioknak örökösen. Actum die 23 May. Anno Millesimo sex-
centesimo vigesimo quarto. 

Mi Thallyai bíró Magyar Pál, bíró társaim : Kanasi Mihály, 
Hidegh Pál és Sesták János; eskütt polgárok : Borbély Márton, 
Szürszabó György, Nagtrai András, Megidsi Mihály, Bankó Pál, 
Bencsik György, Kerékgyártó István, Hajnal Mátyás, Bencsik Pál, 
Pataki Varga Márton, Tót Mátyás, Szilágyi Szabó János, Tót Szabó 
Mihály, Oláh István, Varga György és Balog János. Adjuk értésére 
és tudására mindeneknek, valakiket illet és kévántatik, mind mos
taniaknak mind jövendőbelieknek. Hogy j övének mi élőnkben 
illyen becsületes személyek, úgymint egyfelől Abaújvármegyében 
szabad Kassa városában lakozó Puttonbergi János megmaradóit 
özvegye Mihalycho Judit asszony, másfelől penig ugyan megírt Aba
újvármegyében Szántón lakozó Palóczi Pál és felesége Borbély Er
zsébet asszony. És legelőször szabad Kassa városában lakozó Put
tonbergi Jánosné, Mihalycho Judit asszony, mi élőnkben állván 



348 HUNFALVY PÁL. 

tőn illyen vallást és bizonyságtételt : hogy ő kegyelme itt Thállya 
városának Kővágó nevű szőlőhegyin cserélt volna két darab szőlő 
örökségeket, mellynek egyike Kassán lakozó Szabó Miklós szőlői
vel vicinaltatik napkeletről, napnyugotról penig itt Thállyán lakozó 
Tót Mihály szőlőivel. Az'másik penig napkeletről az Sós András 
szőlőivel, nyugotról penig az Radvány Györgyével vicinaltatik. Item 
adott ezen szőlők mellé negyven forintot i. e. fl, 40. mellyekért 
adott cserében más szőlő örökséget, melly vagyon Szántó városá
nak Bánya nevű szőlőhegyin, napkeletről ugyan Szántón lakozó 
Ugocsai György szőlőivel, nyugotról penig Molnár Péterével vici
naltatik. Melly szőlő-örökségeket cserélt magának, gyermekinek és 
minden posteritásinak örökben. 

Melly vallástételit néhai Puttonbergi János megmaradóit öz
vegyinek, Mihalycho Judit asszonynak hallván és értvén megne
vezett Palóczi Pál és felesége Borbély Erzsébet asszony, magok 
szabad akaratjok szerint, minden kénszerítés nélkül, mi előttünk 
tőnek ilyen vallást, hogy ők az megnevezett Kővágó nevű szőlő
hegyen lévő két darab szőlőjöket adták és cserélték, felyül megne
vezett Puttonbergy Jánosné Mihalycho Judit asszonynak az felyül 
megirt Szántó városának Bánya nevű szőlőiért és negyven forintot. 
Ez mellett szabad örököt is vallanak megnevezett Palóczi Pál és 
felesége Borbély Erzsébet asszony néhai Puttonbergi János Mihaly
cho Judit asszonynak, felelvén mind magok gyermekeik és min
den atyjokfiai képiben, hogy soha senki Puttonbergy Jánosné Mi
halycho Judit asszonyt, fiait, leányait és semminemű posteritasit meg 
nem háborgatják ez cserélt szőlő örökségben, hanem bírja mint 
szabad örökit fiúról fiúra, nemzetségről nemzetségre utriusque se-
xus, meghíhatatlan képpen örökben. Cserélt penig ez szőlő örök
séget Palóczi Pál és Felesége Borbély Erzsébet asszony ilyen ok 
és erősség alatt, hogy ha valaki megakarná háborítani Puttonbergi 
Jánosné, Mihalycho Judit asszonyt avagy maradékit, tehát annak 
addig semmi pori elő ne vétessék, míglen az szőlőnek bocsit áldo
másával együtt le nem teszi, mellyből az megálló fél szabadon költ
sön perére, az háborgató fél penig maga erszényéből költsön és 
tűrje kárát. 

Ennek nagyobb bizonyságára áldomását is ittuk, mellyet 
magára válalván Puttonbergi Jánosné Mihalycho Judit asszony 
adott ételre fl. 1. bor just 20, ukon-pohart just 2 ; volt az bornak 
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itczéje d. 12. Ukkon pohár mutató volt Pávai Tamás. Ennek na
gyobb bizonyságára adtuk az városunk pecsétje alatt praesens költ 
levelünket Puttonbergi Jánosné Mihalycho Judit asszonynak és 
maradékinak. In Oppido Thallya die 13. decembr. Anno millesimo 
Sexcentesimo Sexagesimo. 

Anno 1652. die 9. aprill: 
En Gönczön lakozó Fejér András az én húgaimmal együtt, úgy

mint Fejér Dorko, Sofia és Borbála, adom tudtára az kiknek illik 
az mi levelünknek rendiben, hogy mi egyenlő akaratbul adtunk 
az Talyai hegyen az felső Nyiresen egy falat szőlőt az mi jóakaró 
Urunknak Nemzetes Veres Bálint urunknak harmincz magyar fo
rinton ; melly szőlőt adtuk (sic!) 0 kegyelmének örök áron magá
nak Veres Bálint urunknak és jövendőbeli maradékinak meghíha-
tatlanképen, úgy hogy ha valamellyikünk megmáslaná, elsőben ü 
kegyelmének tartozzék letenni száz magyar forintot i. e. 100, azután 
kezhessék (sic!) perihez. Mellynek nagyobb bizonyságára adjuk 
kezünk írásával és pecsétünkkel megerősíttetett pecsétes levelün
ket ü kegyelmének Veres Bálint uramnak és jövendőbeli maradé
kinak. Dátum in Göncz, die 9. Április. Adtam úgymint Nemzetes 
Fekete Gál uram előtt és Erdélyi Gáspár uram előtt; jelen lévén 
Nemzetes Kozma Mihály uram és Abádi Gergely uram. 

HUNFALVY PÁL. 


