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Mimkács keletkezése s fejldése.’^}

Ha e város gyónjörfi fekvését s földjének terraékenysógót te-

kintjük, bvebb adatok nélkül is állithatjuk, hogy e tájon már az

skorban laktak emberek; s valóban az általam tüzetesen eszközölt

ásatások folytán fölfedezett adatok ezt teljesen megersítik. A neo-

lith kökorszakbelí lakosok leginkább a várostól dél-keletre es úgyneve-

zett Kishegy bosszudad magaslatán tanyáztak, még pedig ama is-

meretlen igen régi korban, midn nálok az érez még teljesen is-

meretlen volt; mert k kizárólag obsidian és más tzkövekbl ké-

szült és csiszolt eszközöket használtak; 1—2 száz lépésnyire egy-

mástól földbe vájt és agyaggal megtapasztott sövény fonadéka guny-

hókbán laktak, azokban czélszeröen elhelyezett 20-—30 cm. magas

és 1^2 méter átmérj t z helyeket raktak s az agyagedéoyek

készítésében mesterek voltak, ügy látszik, hogy ez alkalommal it-

teni telepöket mély árokkal is körülvevék, mely erditésnek nyo-

mai maiglan kivehetk.

Késbb a TÓnaságra, a Latoreza folyó baipartjára, tétetett át a

mostani város, mely fekszik az északi szélesség 48® 25' 48" és a

;
keleti hossznság 40® 24’ 7" alatt, 121—134 méter magasan**) az

adriai tenger színe felett, környezve gyönyör ligetszerü lombos er-

dktl és jó bort term szlhegyektl, melyek a várost nyugatról

kelet felé félhold alakjában környezik.

A távol kékl láthatárt elzáró, Galiczia határán emelked ha-

vasok s az onnan nyugat felé . fokonkint aUcsonyodó hegyek osopor-

)E város neve régi okmányainkbaii „Munkáé s“
helyett Mukach, Mu-

kaez, Monkaeh, Mnnkacz, Mofcacz, st még egy 1(>50. évi jegyzet-
tel ellátott városi bronz pecsóínyonión is Mo n k ac z-iiák iratik
En e különböz irmodort csupán nyelvünk akkori fejlötleuségéneji

,

tulajdonitom, íratván ép oly hibásan, mint például a 13. század-
ban s késbb Szolyva helyett: Zoíva, Zolova vagy Zolyva; Pod-
heringdielyett: Pothren

;
Dobrony hályett: Dobrum ; Szernye he-

lyett: Zirnja; Latoreza helyett: Lathurta, Én valódi nevét Mnn-
kács-nak tartom.

Magasságai következk: 1. a horegszászutezai uj, kaszám va ajtókü-
szübe -f bevágásnál 121:^28; a g. k. templom kühö fijtókúszöbe

» római kaUi; templ»>m ajtóküszöbe 4- 123-4:>7 mé-
ternyt — A Latoro/a» nzmérezeaek 0 pontja UO dtíl méternyi.
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tozata oly bájdus képet nyújt, milyet a természet csak gyéren al-

kot. E határhegyek magas bástyák gyanánt állanak s azokból elágazó

völgyek óriási víárkok gyanánt húzódnak le Munkácsig, hol a nyilt

rónaság kezddik, mely a Dunáig tart. Ennélfogva e hely még ha-

.dávszati tekintetbl is nevezetes pont.

Mikor keletkezett'a mai város itt, bizonytalan
;
annyi azonban áll >

az 1241. évben berontott tatárok elpusztították s hogy IV. Béla

király az elveszett lakosok Jielyére külföldieket telepített, kik a köz-

séget csakhamar ismét virágzásba hozták, annyira, hogy saját hely-

hatósággal, lelkészséggel és vásárokkal birt. 1333-ban István nev
lelkésze fizetett pápai tizedadóul 5 garast*). 1348-ban népes vásá-

rai voltak s egy 1356-diki okmányban Munkácsi Balázs comes úgy
eraiittetik, mint Munkács királyi helység vendége**). Különösen

Nagy Lajos, Erzsébet és Mária királyi birtokosai alatt, kik itt a

szuinszéd .Lengyeloj'szág miatt gyakran személyesen is megfordul-

tak, Munkács fokönkint emelkedett, 1376-ban Erzsébettl község-

pecsétet is nyervén.
.

‘ •

1378-ban Erzsébet királyné a munkácsiak panaszára oly ki-

• váltsággal látta el ket, hogy azokat sem jószágukban, sem sze-

fnélyökben idegen sehol le ne tartóztathassa, hanem a mi kerese-

tek felmerülnének ellenük, azokat kizárólag a munkácsi városi ta-

nács eltt folyosolják***).

ügyszinrén 1391. Zsigmond király és Losoaczi István mun-

kácsi fkapitány erszakoskodásai folytán megrendelte, hogy a pol-

gárokat régi jogaik, szabadságaik, kiváltságaik s szokásaik gyakor-

lásában senki se háborgassa, sem ók uj nem terhekkel, adózások-

kal 8 követelésekkel ne zaklattassanak§).

Koriathovics Tódor herczeg alatt, ki a 14. század végén s a

következnek elején Munkács földesurává lett, a polgárok (kétség-

tele ritil ^elbbi gyakorlathoz képest) a faizás s legeltetési haszon-

véi-íil szabadon élvezték, mely jog gyakorlatában ket késbb 1418. év

tajiiu Páíóczi Máté is megersité. 1416-ban a munkácsi vári tisz-

tek : Kalíai Pán Eudre és Helele biróul Guba Imrét nevezték ki,

kin-ik azon évben Peréuyí Miklós szentmiklósi birtokos száz -írtnál

nagyobb kárt okozott. -

íÍG^'-estrum docini. Píipalinm Sc\en. Balassi Fér.

**) ZieijV'Ood. áíi. 16: „Comes Blasius, iilius, Georgii, bospes. de Mn*
kaeb villáé regali.

Mnk. városi iev Dat.mi Zaaz, in vigilia beati Martini Episkopi

§) U. n. D Buda, feria Ö. prot, pont. fost. JDom.
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1427-ben Lazarevics István szerb despota Munkács ura nem-

•csak kibirdeté Zsigmond király azon szabadalmát, hogy a város

Kozma és Défies napjain iraen öt napig folytatható vásárokat tart-

hasson, hanem megengedé, .hogy a faizás és legelés gyakorlatában

maradjanak. Huny ad'i János még kegyesebb volt Munkács irányá-

ban, mert azt több rendbeli jótéteményben részesité; igy 1445.

április 14-én Böszörményben kelt adományában Munkácsot, hogy
.

abba jövevényeket bevonhasson, szabad várossá tette, kinyi-

latkoztatván, hogy az saját helyhatósággal bírván, idegen tisztek

ott hatáskörrel m bírjanak, hogy csupán elbbi szokáshoz képest

fizesse a kincstári adót (kamarai nyeremónyt) s hogy a polgárság a

Beregszász város által a münkáesi várnagyok
.
részére ádatoi szo-

kott 12 hordó bort beszállítani né köteleztessék*). Majd 1446. fcbr.

9. Váriban keit kiváltságlevélben kifejezi Hunyadi, hogy az 5 me-

zvárosának (oppidum nostruin) népességét szaporitani s e végbl

annak különös jogokat engedni óhajtván, megrendeli : hogy évcn-

kint a termény kilenczede helyett 50 köböl búzát és ugyanaunyi

zabot s a sertésekbl tizenötödöt adjon a község, — hogy a kincs-

tári adó fizetésnél két kapu egynek számiítassék s a biró és 12

hites polgára et ói is mentek legyenek, s hogy boraikat sátrakban

(taberna) árulhassák, kivéve, midn szükségbl a földesúri borok

kimérése meght^yátnék*’^). Ugyanakkor egy más okmányban meg-

állapitja, hogy iátván a város szegénységét s tehetetlenségét, sza-

badságot ad a jelen és jöv lakosságnak, hogy a bírák a bármely

bnért elitéit lakostól . ne többet, mint a rendes birság Vg-dát

szedjék***). Végre a zárkáni monostorban 1451. január ÍO-ón kait

iratában megersiti a munkácsi polgárságot abban, hogy azon er-

dket, melyeket. Tódor herczeg, Máté és a szerb despota idejében,

használt és bírt, azok birtoklásában jövre is meghagyassék, st

munkácsi Kenderosi nev wlimagyának meghagyta, hogy a várost

e tekintetben védelmezzef). Hunyadi elhunytával annak özvegye

Szilágyi Erzsébet hasouló jó indulattal viseltetett a munkácsi pol-

gáiaág iránt; 14G5-ben Budáról kelt iratában meghagyta Kézi Ba-

lázs deák munkácsi várnagynak, iiogj a tízedüi es malaczokat a

munkácsi lakosok által ae hizíaltassák, hogy a várhoz adatni szo-

^tt- zabot á szokottménékkel szedjék|t)- 1476"ban pedig a beregi

Mnk. yárosi lev. Datuax iiiBezerüién, feria 4.prot. po«t. dóm. Miserícor'

dia Dur. -

**) U. 0. Datmu in oppo noetro Vary, feria 4 proí. aníe í'oiít. bcnííií* esc

holajtieae virg.

***) ü. 0,

ü, 0.
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aüspáoknak. s ni4iakáosi várnagynak megfagyja, •hogy a telek-

adót a lakosoktól ^Szenigyörgynap eltt ne szedjék s mint-

hogy nekik a felét elengedte, ezt a behajtásnál lekintetbe ve-

gyék; végre, hogy a járulékok kivetésében, az eskü alatti tanúsko-

dás dija- s a bírságolásban az eddigi szokás* szerint járjímak el*).

1482-ben a munkácsiak panaszára megtiltotta Erzsébet,^ hogy ad-

dig, mig a városi szlhegyeken termett borkészlet tart eladás vé-

*gett idegen borok elkobzás terhe alatt be ne bozaitassanak. IJgyan*

azonévbeu**) megersité Munkáos mezvárost mindazon szabadsá-

gukban 8 eljogokban, melyeket Hunyady Jánostól nyert; ugysziii-'

lén Mátyás ki rály is Esztergomban, 1484. hamvazó napján

kelt okmányában Munkácsnak minden kiváltságait megersité.

Hollós János heTczegtöl több rendbeli' okmány maradt fen,

melyek Munkácson létérl s erélyes intézkedéseirl tanúskodnak.

14i’3. évben Dorottya napja körül é^'t i’de s több rendbeli pana-

szokat intézett el. Ugyanakkor Munkácsról***) kelt okmányban

- megersité Hunyadi Já'^os fentebb említett kiváltságleveleit
;

jóvá-

hagyta továbbá Hunyadinak azon 1449-ben kelt iratát, melyben

Munkács közsóo^ének Budettina (Bolona?) nev földterületet

adományozott és Erzsébetnek 1476-ban az esküvés díjazásáról szóló

kiváltságát!.)

1494, Hollós János Naménybólü) meghagyta Balázsi Ferenez

és Abráüfd Péter beregi alispánnak és munkácsi várnagyoknak,

hogy az addigi szokáshoz képest a nagyobb oly sertésektU illetleg

maiaczoktül, melyeket a háznál, kertekben neveltek a lakosokí

év^eukint ne többat mint 4 pénznyi váltságdíj t szedjenek, a kiseb- .

bekti pedig épen semmit; továbbá utasitá ket, hogy a munkácsi

vár körül tartózkodott azon nemeseket, kik a közelebb elmúlt zen-

dülés alkalmával a lengyelekhez csatlikozva a várhoz tartozó

joböágyokii ökröket s egyéb tárgyakaP rablók módjára elvettek,

int'ék meg, miszerint a jobbágyoknak térítsék meg a kárt, külön-

ben kiel''igittciésök iránt fogna goadoskodai és intézkedni.

Bz okmányokból kitönik, hogy a munkácsi polgárok ha kivált-

ságos iogúkiit élveztek is, mindamellett folyvást a munkácsi vár

*) l)At. iuiV.'-iiv S-ibSai!ji.
.

. :
.

'

. ,

'

D.itu>n Buö.fc-'' in fest') K’acrifö
^

i.hit. Mimiváns, ö-riíi. proxima port fest. Fariíic. H. Máriáé virg.

t) i- ÖjoV n»!inkánsiik a máí-'ok aitarí raellettök tett esküért járó 40
T'Au/.-iivi díj; rt.jíU«3«ék.

. „
•i-f) Daböu bbuaén fer«‘V 2. pmt. post featúai • aasamtionis glor^

'

'

•

^

íi. Yir;r Maday.: .r. :
' 4'

• ö
’’

.4
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ílletSlég* uraááloi birtokosadhoz alattvatói. viszonyban állották s

hogy kedvez helyzetök a XVL században fokonkint snlyosodni

kezdett, melyhez nemcsak ^z 1514-ki póriázadás,
,
haíiem a poli-

tikai bonyodalmak is szolgáltattak alkalmat. Éhez járult, hogy az

uradalom magán zálogos birtokosok kezére kerülvén, ezek a maguk

érdekét a jobbágyoké fölé helyezek s azok irányában szigorúak

valának. így Büdi Mihály özvegye Artándi Anna és fia Budi Mi-

hály Munkács birtokosai a munkácsiakat a borárulásban akadá-

lyozván: ezek a királyhoz siettek panaszaikkal
;
minek következ-

tében Ferdinánd 1549. sept 18. Prágából az ügy megvizsgálására

Perénji János ugoesai fispánt és Verner György, a sárosi vár

'fnökét s tanácsosát küldé kv annálinkább, mert a munkácsiakat

másrészben is zaklatták a Büdiek; annyira, hogy e miatt a polgá-

rok közül többen más helyre elköltöztek. Végre az ügy 1551,

évben élintéztetett, akkor okt. 5. a munkáesl várban Ártándi Anna
- irásilag kötelezte maga a munkácsiakat kiváltságaik gyakor-

latában meghagyja s miga hatóságában álland, meg is védend;

amint hogy már elbb 154^. július 18-kán Perdinánd felhivta

ket^ hogy a városiakat pósaházi Lasztóezi Mátyás ellen a munkád

esi ídrályi vár körül elterül Is dán o nev irtott erdtér haszná-

latában védeimezzék.

A múnkácsl vár ostromlása folytán a városiaknak nem kis

károkat és zaklatásokat kellett szénvedniök, mi a lakosok elszegé-

nyedését vonta maga után^ miért is Zápolya János 15S0. három

. eszténdöre az adófizetéstl is felmenté ket.

Úgy látszik, hogy az 1514-ki pórlázadás után, a munkácsi

ipalgárok is közönséges jobbágyokká váltak s ha helyhatóságu-

nkat s vásáqogukat megtarták is, de a vár birtokosainak adózni és

^ flzolgálniok kellett, mely helyzetet azok önjavukra kizsákmányolni

nem is muiaszták el. így az 1613-ki urbér szerint, fizetett gróf

Eszterházi Miklósnak a városi jakosság — az adómentes bírák és

nemesek kivételével, -r- György és Mihálynapi telekbérül 50—50

pénzt
}

tartozott karácsonytól szentmihálynapig úradalmi bort árulni

és ahoz korcsmárost tartani, kinek minden hordótól öt pénz en-

gedtetetett díjul; az szi és tavaszi vetésekbl, való dézmáért 50

köböl búzával és ugyanannyi zabbal tartozott a város, melyet

•Itk ó'buzának és zabnak neveztek és minden négy hely

;Utátt agy szekér szénával Minden két he'ly után az ökrös-jobbá-

fjok karácsonkor egy*egy szekér fát tartoztak boviTtnI a vár szüle-

kiftsk -pedig ökre :nora volt, 12 pénzt adott
;
tariozoti a
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város bor-tizeddel, jégrakással, vetni való bnza kihordásával, elve-

tésével és felhordásával, valamint a vár építésében való részvétel-

lel. A mészárosok köteleztettek az uraság számára szszel 16 ök-

röt kimérni, a várhoz" pedig sertéseket ölni s a húst elkészíteni,

mely fáradozásért egy köböl búzát és egy sertést kaptak díjul*.)
* •

1645. Rákczy György alatt Vízaknai Márton és Cseh Mi-

hály nev uradalmi tisztek Összeírása szerint, találtatott Munká-

cson 59 ökrös jobbágy, 61 gyalogszeres, 41 özyegyn, 60 várhoz-

tiirtozó tivszt, szolga és rdrabbant
;
47 iparos, 21 zsellér, 10 puszta-

hely, 18 uj ház, és a hid közelében két koldus, Lukács és György-

nek háza és György czigánygazda laka. Szabad nemesi házak’

voltak ezek: A fejérház a piaczon, vendégfogadó, Kigyósi István,

Nagy András, Borbély Ferencz, Balling Gy^tgj, Lóvéi Gergely,

Pap Mihály és Bornemisza Andrásé; kit a* fejedelem Fogarason

1637. febr. 1 . mentett fel az adózástól további tetszéséig. Adó-

mentes telkek voltak még Szcs, Eötvös, Desewffí, Gáspárdi, Kis-

fahisf, Lázár, Csizmadia, Kalmár, Marczel, László deák, Hárfás,

Csotkási, Dán, Szabó, Ignéczi, Fekete, Barcsi, Joó Mihály, Tatár,

Tegeni, Pörtöró, Borbély Miklós, Ibráhyi, Dobrosay, Verebélyi, Ko-

zár és Morda, Képes, Borbély Balázs, Eötvös, Hadadl, Kuposi,

Miklós, és Kaposi-féle. A polgárság 159 telék után fizetett az urá-

dalomnak bérül 159 frtot.

1649^-ben Lorántffi Zsuzsanna idejében találtatott Munkácson

30 márhás jobbágy, 84 gyalogszeres, 58 alkalmazott, 55 iparos,

31 özvegy, 44 zsellér és 16 pusztahely, 50 pedig adómentes; öszr

szesen volt adózó 3(02, ezek kezén 163 telek, 158 fiú, 57 ló> 236

ökör, 166 tehén, 403 sertés és 20 méhkas találtatott. -

1672. Báihori Zsófia urnc • alatt Dévai János és Thuráoszki

János nev tisztek szerkesztvén az úrbéri összeírást, e szerint volt

akkor itt a fóbiró Tóth Péter s találtatott 12 esmidtbiró (taná-

csos,) 6 kerül, G kmves, 12 mészáros, 2 szíjgyártó, 3 lakatos,

3 kovács, 5 szabó, 5 varga, 5 szcs, 4 fazekas, 1 kerekjártó, 4

molnár, 5 csizmadia, 1 korcsmáros, 2 gyertyamártó és 1 képíró^
továbá 26 rnarhás jobbágy, 60 gyalogszeres, 23 özvegy, 5 nyomo-

rék, 22 zsellér, és 19 pusztahely; szabadház volt 46, oskola 1 ,

papiak. 2; összesen 193

V

4 telek, 205 fiú, 26 ló, 196 ökör,- 129 te-

hén, 99 sertés és 4 méhkas. A fejérház körül volt 17 bolt, me-

lyeket keresztények, leginkább görögök béreltek, fizetvén évi bérül

4-12 frtot, Így Rácz- Péter, gazdag keresked, kinek fia Deme-
' Aíyakdro,- urbér. *
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tér késbb a csernekhegyi monostort épittetó, fizetett 12 frtüyi

bért. 1682' bén már nem találtatótt a polgárok kezén csupán 22

lö, 150 ökör, 91 tehén, 207 sertés és 33 méhkas
,

czigány pe-

dig 93; --

A munkácsi Pálhegy alatti két töltéssel ellátott régi halas-

tót, mélyrl már a XVÍl-ik század elején történik említés, s a kö-

rötte volt gazostért, haszontalannak mondja az lG72-ki irat és an-

nál jobbnak 8 halbvebbaek a -vár alatti halastót; s hogy a mun-

kácsi batyko (g. pap) is azért szolgálni köteleztetett.

E közben szomorú évek sulyosodtak Munkácsra; a Thököly

s késbb Zrinyi Ilona alatti harczok, a vár három évi ostromlása

és körülzárolása, a csapatok szünet nélküli száilitása s eielraezte-

tóse igen megviselték a lakosságot. Errl a Klobusiczki Eerencz

felügyelete alatt Bajomi János kiküldött és Boniczki Miklós tiszt-

tartó által 1690-ben félvett úrbéri összeirásbaü következk foglal-

tatnak : „Minthogy MuDkács városa a elilyt némely félsóbb ész-

téndkben a sokféle hatalmasok miatt és az emészt tüzek rette-

nétes pusztítása miatt is egynéhány ízben annyira devastáltatott s

elpusztittatott^ hogy akárki, is nem remény lette volna, hogy valaha

itt lakosok legyenek, raindazóaáltal a jó Isten gondviselésébl né-

mely s^gények, a kik megmarádtanak, kezdettek újonnan ide te-

lepedni régi lakóhelyekre, de minthogy ezek is a rajtok megfordult

sokféle ínség miatt, kiváltkópen a vár obsidiója alkalmatosságával

annyirá elszegényedtek, hogy sokan a magok táplálására is aíkal-

matlanok ; arra nézve kinek-klnek: az adója, jobbágy szolgálatja

‘ penét gratíam speeiabilís Domini administratorís ad beneplacituni

Domini térrestris detérminálUttak a szerint, a. mint alább megiesz-

nek Írva a jöbb^yok iránt* Majd megjegyeztetett, hogy a „bol-

dog idben, míg a város ép vala és a keresked rendek is a ma-
gok kereskedésökbea nem akadáiyöztattak, magok is el nem fo-

gyatk’Oztak, el ?aia reüdeive proportionaliter, a maga értéke és ke-
reskedésé szerint ki-krme adjon, de mindazon móddal való

deteraiinatiok, a sokszori elpusztulás és elszegényedés miatt elvál-

toztak és elhagyattak, mo$tpedi^ kik piaczos keresked
rendek yolaáaák, azoknak esztends tasájok az szegénységökhöa
képest détemináltattak ákkép, hogy a 21 görög keresked 12, 30,
45, 50, 60 deMrtól 1, 2i 3 1686. április 30-káö
a. várat itótromlbtt ismét teljesen hamuvá égeté.

Egy feljegyzés 8a»ruit a <yáres utozáin még iG95-beu is talál-
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tattak felhánjt sánozok és töltések, mik az elbbi hadakozások

idején emeltettek.
.

.

1695-ben kénjszeríttetvén a polgárság arra, hogy a földesura—

Ságnak az szi yetésböl természetben tizedet adjon, ennek folytán

Somodi Márton bíró s kísérete a ráros nevében tiltakozott a lele-

szi kon vént eltt a -miatt : hogy J an t o János uradalmi igazgató

a biró és tanácsosok elzárása és fenyegetések által jk®°jszeriti a

várost elismerni azt, hogy termes-tizedet nem csak szemrly hanem
szalmául is tartozzék adni*, régibb szokás és kiváltságaik ellenére.

Fordultak, egyszersmind magához Eákóczy Ferenczhez, ki benyúj-

tott folyamodásukat ily hátirattal látta el : „45 Informet nos de

appositis omnibus Duus Janto et factorum suorum det rationem.

Acíum Szerencs, 9 a. Julii 1695 F. Prineeps Eákóczy de mindez

eredményre nem vezetett, mert a tized azóta folyvást szedetett.

Az l699-ki urbárium szerint lakott a városban 36 czigány

férfi is (az irat szerint : kanczigány), köztök volt a vajda Ádám,

a „vic e V aj d a“ András és biróvajda István; a 22 keresked

mind keresztény volt, zsidó csupán a korcsma-bérl volt. A vá-

ffioshid volt a felsmalomnál az üjutcza végénél, ez évben azon-

ban elpusztult. Az é hídon átmen só-kereskedk tartoztak

minCiOü szekértl, egy k sót adni
;

más terhes szekért^ járt 8,

ers jármtl 2, idegen gyalogjobbágytól F pénzl Al . máramarosi

sókereskedk a városban eladott minden fizekórso n

ksót tartoznak adni a bírónak. Á hidvim felment évenkint 40^70
írtra és 300 ksóra

;
ksót még a munkácsi lakosok is tartoztak

adni, ha nyereségre kivitték, a eemesek pedig két szekér sótól ad-

tak egy darabot. Az 1074-ki ni^ér szerint, szedetett a biró

számára helypénzüV vásárok alkalmává] minden szekértl 12 dénár,

az eladott gabonlból bevett minden forint után pedig 1 pénz és

minden szekér szalonnától 1 pénz. A mészárosok díjul 100 irtot

és 3 mázsa fagyot tartoztak adni óvenkint a földesurnak; magáno-

sok nem mérhettek húst. .Ekkor volt az uradalomnak itt már két

korcsmája, melyeidben január 1-tl sept. véjeig kizárólag méretett .

bor, akkor vette kezdetét a k á n t o r m é r é s. E két korcsma 'évi

jövedelme 2—3 ezer iorintra rúgott óvénkiníí A zsidó bérl a ser-

es pálinka mérésért éé a podheringi vámért fizetett összesen 2160

irtot. A Latorcza folyó a fels gáttól, mely a klastrom alatt vóltí

Te a városon alól lev töltésig sok rák és halai miatt tilalmasban

tartatott. ‘

.

•
.

Az Í4ll. szatmári békekötés megszüuietvéh a hadakozást)
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Mtíulíács is eseudes idkét kezde élei, azonban be átélt nehéz csa-

pások nyomai, csak' lassan tiinedeztek el; megfogyott lakossága,

ipara és kereskedelme nem birt , emelkedni. 1789-ben összeiratván la-

ko^ága, találtatott 483 rk., 571 gk., 592 ref. és 172 zsidó, összesen

1815 személy ; igaz,^^bgy e. közben a mirigyvész is dühöngvén,

1743. a lakosságból alig maradt 600 lélek.

> 181.4. keletkezett a Munkács-Oroszvég közötti 170 mt. hosszn

hid, miotán*I. Ferenc király Bécsben 1810. dee. 7. kelt kiváltságleve-

lében feljogositá gróf Schönborn Ferenoz Fölöpöt,, hogy a megyéd

töl, mely a. hid fentartását az adózó nép nagy megterheltetésável

sem bírta eszközölni, átvehesse s vámfzedési jog élvezete mellett

fentartsa. Ennek következtében kifizetvén az Uradalom az ahoz

szükségen kibecsült telkek árát s ez alkalommal a városi lakosok is

a* vámmentesség fejében arra kötelezték magokat, hogy a hid javí-

tásához járulandnak kézi munkával.

Hogy a város lakossága a folyó században nagy mértékben

emelkedétt, kitnik az 1870-diki összeirásból. E szerint találíaíott

itt 8602 ház, <»zek k^öí férfi 4148, n 4454; -r. katbolikus 1579,

g. k. 2353, g. keleti '1, ágostai *110, helvét hitvallású 957, ' zsidó

3602; ferfi^nötlen 2478, nÖs 1612, Özvegy 54, elvált 4; n haja-

don 2473, férjes 1607, özvegy 364,. elvált 10; helybeli "férfi 3582,

n 3908. idegen férfi az ország más községeibl 532, osztrák tar-

i tómá'nyokból 34; n 515, az ország más közs^eibi és az oi^trák

tartományokból 31.* Olvasni tudó férfi' 61, n 107, olvasni és Írni

tudó férfi 1033, n 941. Sem írni sem <olvasjQÍ nem tudó férfi 2454,

n 3400, Tettleges szolgálatban a közös katonaságnál 20 s a hon-

védségnél IL Áz 1850-dik évi számadás alkalmával lévén Münká-

eson 6752 lélek, e szerint 20 év alatt a népesség 1850-ei szapo-

rodott. 1870-ben találtatott a lakosok kezén 310 ló, 3 öszvér, 12

szamár, 1464 szarvasmarha, 2 juh, 1661 sertés és 64 méhkas. Az

188^1-diki népszámlálás alkalmával pedig találtatott itt 944 lakház,

4694 férfi és 5110 n s igy összesen 9804 lakos, s e szerint né-

pessége az ntóbbi íiz év alatt 1202-vel szaporodott, mi örvendetes

emelkedésre mutat.í* -

Kétségtelen, hogy a város emelkedését annak idején nem ke-

véssé elmozditá a gr. Schönborn-osalád, mely a múlt század elején

megfogjött lakosság számát az által is szaporitiatá; hogy kölföldr|

német szorgalmas jövevényeket telepitett le, kik azután a földmivelés

fi iparnak uj lendületei adtak, hiár 1748-lan találtattak iits a kÖr“

nyéken a kvetkez idegen esaládok: Waltzer, Pfaff, Spiegel, Bus^-
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kic; Jaross, Srenlhi, Fetb, Tekerle, Ress, Jotnkauber, Tmler*

Motmiller, Nuszer*), Lais, Schmitt, Reiter, CzimmermaDn, Tir-

leÍD, SanermaDD, Viz inger, Marksteiner (Yásárkövi), Bau-

ratz, Beichert, Fasser, Winkler, Krausz, Titlein, Steiner, Zigler,

HieszI, Heigert, Visznefcer, Nuszleber, Pelczer, P f ei ffe r, M i 1 1 er,

Imlauer, Poseider, Herschel, Albre'^ht, Monater, Láng, Bernalgel,

Hnber, Hasenreiter, Taibed, Ekraann, Knobloch, K e b 1, Türheil,

Holzapfel, Kunecs, Paul, Wagner, Hoffraann, Kíeszmann,
Feichtveber, Rump, Linter, Liug, Heisz, Finn, Okszmann, Wein-

raueh, Petz, Waisraann, Wolfbrunn, Bednarcsik, Winker, Edmon,

Wimraerth, Spek (Szódái), Franz (Perenczi), Tu s n y ák (Kö-

vér) 3 mások, kiknek utódaik raaiglan élnek s derék honfiakká lettek.

Avároskülzete.

Hogy Munkács város az elmúlt századokban igénytelen, sze-

rény külsej volt arról biztos adataink vannak
;

hiszen még

száz óv eltt egész területén nem találtatott több kház mint ki-

lencz 8 ezek közé már a kastély s egyéb uradalmi épületek is fog-

lalvák. S ezen nem csodálkozhatni, annyiszor érte vész, hogy több-

Ízben phnixként kelle hamvaiból újra alakulnia. A tatárok dulá-

sát^nem is érintve, a XVI. század elején teljesen elhamvadt. Thu-

róczy László (216. lap) említi, hogy Koriathovios Tódor 1360. tá-

ján a várost kfallal vétette volna körül, mi azonban valószíntlen,

ennek legkisebb nyoma sem lévén s a tévedésre valószínen a

szomszéd vár, mely c a s t r u m Munkács néven eralittetik, adott

alkalmat. V. Ulászló 1507-ben megersítvén a munkácsiaknak azon

kiváltságát, hogy kereskedésök közben áruiktól vám és rév-díjul ne

többet mint egy dénárt fizessenek, említi, hogy ebbeli régibb ok-

levelek a közelebb dühöngött iszonyú tz vész alkalmával megégeti**).

Néhány évtized múlva, midn Ferdinánd - és Zápolya a munkácsi

vár felett versenygtek, a város ismét nagy pusztulást szenvedett,

1567-ben pedig a vár ostromlása alkalmával a templommal együtt

elhamvasztatott
; valamint 1686. ’ április 30-kán, és 1781. junius

*1 A ritkítottak családjai maiglan élnek itt) Yárotl levéltár.
^
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19., midn nagy résíe megégett. Elég csapás arra, hogy egy köz-

ség emelkedését nehezítse.

1567-bén az ostrom után találtatott Munkácson: a piaozon

26 ház 11 adókapuvai, az üjutczában 31 ház 16Vj kapuval s

a Krösutczában 44 ház 24 portával s azonkhftl még 29 ház

18Vj portával, összesen tehát 130 ház; 1645. már mintegy 206 ház

volt s köztök 43 nemesi és szabadtelek. A határban találtatott 2

örio, 1 lpor és .1 fürészmalom.

1649-ben 163 adózó és 50 szabad ház, tehát összesen 213

volt. Á nemes családbeliek ezek voltak: Klgyósi István, Borbély

Ferencz, Lövei János, Lövei Gergely (máskép Keudéné és Cser-

nelj Pálne háza), Pap István, Dévai János, Szabó János, Dessew-

ffi, Gáspárdeák, Fisfaludi Ferencz, Túri János, Azari Márton, Fa-

zekas János, Yizniczi András, Tatár György, Jó Mihály, Bánóczi

Tamás, Földvári János, Ignéozi András, Szabó Péterné, Dán Ba-

lázs, Czeglédi János, Borbély Miklósné, Eötvös Mózses, SzíVcs Já-

nos, Háríás János, László deák, Verebély István
,
Dobrosoi György,

György deák, Borbély Péter, íbrányi’ Mihály, Bornemisza András,

Fekete Gergelyné, Kozák István, Lázár Jánosiié, Turóczi János,

Maxai György, Morda Miklós, Morda Gáspár,, Borbély Balázs, Eöt-

vös Péter, Módra Pál, Péehy János, Kád^ Jánosné és Képes Pál.

A biró volt Kálmán Lukács, a 12 tanácsos (esküdt bíró) : Tóth Pál,

Kupás István, ErszénygyártÓ Pál, Siket András, Csekó János,

Varga István, Szcs Tamás, Gyeire István, Kezes Mihály, CvSahóezi

Albert, Szöcs István és Varga Pál. Találtatott 6 városi kerül, 12

postás hat lovon a lengyel utakra, 4 hópénzes drabant, 2 lovas sza-

bados, Panasz Tamás volt a hetes drabantok hadnagya ; Balogh Já-

nos várbeli puskás, Dobos János várbeli dobos, Thiiróczi János

magtárnok, Varga János deák bor dó méri ílraboniezai János

vendégfogadó-gazda
;
Vitéz Márton vámos, Vári Imre várbeli égett

bor fz, Hucz Pál bodnár, Sarlai Albert kulcsár, Nagy András

az alumneusok gondviselje, István deák sáfár, Pörtör Mihály por-

tör, Eperjesi Pál deák Írnok, Péter deák szám-tartó, Hegeds
György hegeds, volt 5 szabó, 5 szcs, 5 varga, 2 szíjgyártó, 4
mészáros, 3 kovács, 3 lakatos, 2 borbély, 3 molnár, 2 molnárle-

gény, 2 ács, 6 kmives, 9 fazekas. A lakosok leginkább magyarok
voltak, u. m.: Tasnádi, (^aki, Szabó,*) Orosz, Gyulai, Pa-
lágyi. Sós, Szíjgyártó, Fanjotai, Fóris^ Farkas, Tóth, Nagji

*) A ritkítottak családjai maiglan élnek itt
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Fazekas, Tamás, DobroDTÍ, Szcs,. Csiszár. Bálint, Alföldi,' Csizma-

dia, Szép, Geréuyi, CsöTkai, Takács, G át h i, 0 Iá h, Tordai, Bogár,
Nyereggyártó, Túrós, Beregszászi, Valíaró, Képes, Bányai, Tar g a,

Fekete, Vádi, Andok, Dávid, Gebí>, Német, Tót, Lengyel, Szilá-

gyi. Batyu, Kaszonyi, Titkai, Ország, Repedi, Tajda, Kalmár, Ku-

pás, Lrszénygyártó, Siket, Kis, Szolyvai, Szekerest, Csehi, Zilai,

Katona, Rácz, Csepregi, Panasz, Czeglédi, Balog, Dobos, Sarlai,

Vitéz, Pörtöró, Eperjesi, Péter deák, Mátyós, Becskereki, Hege-

ds, Dély, Bornemisza. Kolosi, Fodor, Borbély, Lakatos, Mol-

nár, Bólrádi. Fornosí. Gyenge, Peterezi, Janki, Kómives, Tas, Szá-

lai, Harangozó, Szakács, Váradi, Ungvári, Boros, Tolvay, Jakab,

Csüveg, Décsi, Gyarmati, Boka, Kaposi, Kajdani, Dávidházi, Se-

bestyén, üjfalusi, Pató Sívt.

A szólóhegyék közöl emlittetnek a Nagy, Pap, Pál, Veres,

Csernek, Lovácska és Teres kishegyek. A szántóföldek közöl a

Dubrova, Borosláz, Folatina, Kendereskei uti,_ Nagy hegy alatti, ha-

lastói, Kerepeczi dlÓbeliek, továbbá az „éget nél“, a pallónál,

a fels gátnál, Szigeten, Kölcsini révnél, Bakutyában fekvk sat. a

kaszálók közöl a Posaháznál s Füzesen lev, a Latorcza- melletti,

Nagy- és Kásrcti, Nyiresi sat.

1699-ben találtattak Munkácson még ily utczák : Tizköz, Hegy,

Czigány, Nagysor, üj, Rertallya, Malomvégutcza és'üiczaköz.

1746-ban készített Reeder J. György térképet a városról,

mely az uradalmi levéltárban riztetik; e szerint volt akkor itt ösz-

szesen 171 épület. A Latorczától a r. kath. templomig terjed Nagy-

utczára esett akkor 28 ház a kastéiylyal együtt, azon aló) a Krös-

végutcza kezdetéig, hol egy nagy mocsár s azon egy széles palló

állott, 26 Ráz, e mocsáron alól volt a grófi major 6 házzal
;

a mos-"

tani téglavet köröl roppant mocsár; az Üjutezában a r. kath.

templomtól kezdve 29 épület, a tem et-ntczában, mely csak

egy sorból állott, volt 16 épldet, a mostani népes Tár-u te zában
és környékén elszórtan kertekben és szántóföldeken állott 31 kis

ház, a kastély déli oldalán a mostani g. k. templom körül szórvá-

nyosan 11 épület; a mostani Hid, Csókoló, Czigány s más utczák

területén csak 24 ház. A 'mostani Ujfürdnél állott a fels malom,

melynek árka ma is meglátszik. A mostani „Medve-korc§ma“ táján

czigány giinyhók állottak, azon alul pedig szántóföldek, annyira,^

hogy a krösutezai régi r. k. temet a k^enne újonnan épült „Pes.

t is-K áp 0 In á“-val együtt a várostól távol esett. A mostani város*

hÍA eltti téren feneketlen mocsár terült el, melyen át ptil veze
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íeit. A Latorcza Miinkács és Oroszvég közt k4t nagy és l kisebb

ágban folyt koiiátlanul, a klastrcmtó! a várig öt nagy szigetet ké-

pezvén. A g. k.* templom táján szintén nagy naoesár terült el.

E térkép szerint a szabad nemesi kiiriák igy feküdtek: a Ló-

véi kúriától, mely a r. kath. papiakkal szemben áll, a kastély felé

menve 1. a Lövei-telek, 2. Zsolnai János, 3. Münich György Já-

nos, 4. özv. Szabó Dánielné, 5. Andrási ístrán, 6. Galgóczi Mi-

hály özvegye, 7. Hacker xídám, 8. a kolostor telke, 9. Beniczki,

10 Görei Miklós és Kapitány Zsófia,- 11. Dolhai György, 12. Joó

Pál özvegye, 13. I.ázár András, 14. Rácz Mihály örökösei, 15.

orosz paröchia, 16. püspöki lak tere. 17. a nagy-uteza keleti szélén

a Kömlei-féle telek. A kastély északi oldalán a kapunál volt néhány

bolt> feljebb a kertásziak s a mostani „Osiilag^-vendéglö helyén egy

kis pálinkaméró-ház ; a városház helyén néhány szalmás kis ház ál-

lott sövény kerítéssel s a mostani sóbáz-féle nagy épület helyén

szintén nyílt szántóföldek terültek el; erre vezetett a Podhering felé

viv ut is,* melynél a malom közeiében egy János-szobor állott; e

vonalat régen elhordta a Latorcza, mely most egészen a város alá

mosta a medret. A Podhering és Kölcsin körüli tájat nagy erdség

boritá. Oroszvég felé a Sárga-korcsma táján folyt hidason a köz-

lekedés.

. Az 1767-ki térkép szerint a krösuteza végén a Medve korcs-

mánál öt czigány gunyhó állt; a g. k. templom körüli mocsár le-

vezettetett a Latorczába egy töltésen, melynek partjain keletkezett

a Tölíós-utcza; áz egész városban nem volt csak 9 kház, u. m.

1. a kastély, a déli oldalán lev tiszti lak, a mostani kaputól délre

az udvaron egy hajdulak és nehány bolt, belül az udvaron az is-

tállók; 2. Bornemissza-féle ház a városház táján; 3. a püspöki

lak; 4. a régi g. k. templom, mely 1865-ben az uj lelkészlak ked-

véért lebontatott; 5. a régi pöspökilak; 6. a kastélylyal szemben

egy kis kház; 7. a r, k. templom; 8. az uradalmi korcsmahü// és

9. e mellett egy^maláta-száritó. Különben a többi vályog, paticsos és

faházak ily sorban állottak*): 1. a kastély, 2. 3. 4. a mellikcptile-

tek, 5. boltok, 6. korcsma a mostani „Csillag vendégl” helyén
;

uradalmi orvosi lak a Dercsényí-féle házhelyén, 8. urad. bels kert

;

9. béres lak, ott hol az urad. börtönház áll; 10. tehenészet, hol

most a nagy magtár áll, mely 1767—77. épült; 11. istállók; 12.

hajdulak, 13. csr, a mostani majorudvaron és kertben; 14—17*

) A térkép számai szerint
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urad. tifiztilnkoV és kertek; 18. püspöki lak, 19. g.k. templom, k).

lelkészlak, 21. g. k. iskola; 22. a régi püsp. lak
; 23. pöspöklkert;

24. g. k. temeté, 25, tauitólak; 26, a püspöki szakács laka, 27 . a

beregszászi és 28. a Tári ut; 29. urad. jualom, faragott kövekbl
épült falának maradványa maiglan meglátszik a Latorcza parton a'

zsidó ntczában
;
3D. e helyen pálinkabáz, 3I.‘ malátaszári tó, 32—33.

timármühelyek a Latopczaíelé vezet árok-nál; 34. a hóhér laka,

35. czigány-Jakok a várutcza Tágén
; 36.. a Klobnsiczki-kuria (késbb

Komjáíhi most Fuchsz-féle a hid közelében); 37. a Bornemissza-kú-

ria, most a Kró-esalád emeletes bérháza; 38. a mostani városház

helyén lakatos és esztergályos mhelyek; 39. az orosz mészáros

laka; 40. a só-ellenr .laka, 41. a sóház, 42. a sómázsáló laka, 43.

a mostani Nedeezei-féle városháza körül egy nagy uradalmi szán-

tóföld, azontúl 44. a Lévai-féle kúria, 45. Ignéczi és 46, kmves
lakai. A hidtól balra a mai Cserszki-féle háztól kezdve pedig ily

rendben állottak a házak és telkek: 47, térképi szám alatt a mo-

Dostani Cserszki-féle telken lakott Forgács, e mellett 48. egy kmi-
ves pallér, 50. a mostani sóháznál Nemes Filio.' 51. udvari lakatos,

52. kerül-ház, 53. á mostani Báron illetleg Gold -féle ház táján

volt egy gyógyszertár
;
54. uradalmi korcsma; 55. szintén korcsma

a „Szarvas" közelében ; 56. vári tímár, 57. nemes Oláh Mihály
;
58.

bodnár lak, 59. szemben a kastélylyal állt a puskamives háza
;
60.

urad, • tisztilak
; 61. egy posztós háza, 62. söt-ház, 63-^64. mészá-

rosok
; 65. r. k. iskola; 66. korcsma, 67. a mostaní Korona-koresma,

helyén az Andrássi-féle ház; 68, a ref. iskolaház; 69. Nemes Pom-

pák laka; 70. r. k. templom, 71, r. k. lí^lkészlak ; 72. a sótárnok laka>

73. megyei ház; 74. egy német ács laka; 76. a mostani Jsétatér-

ntczán a Bomán-ház táján az iitczán egy kalapu faszin, melyben

a lovasság számára szükséges széna készlet tartatott, (fala most is

látszik); 77. a mostani „Medve“ korcsma helyén czigány-lakok.;

ettl távol a városon kívül, 77. a dögvészes kápolnát; 78. marha-

vásártér; 79. felsschnborni üt ;
80. a régi uradalmi major romja,

a mostam Gecsey-féle ház végén; 81. a körösv égutca elején a Ko-

vács Gábor-féle ház táján egy német .asztalos háza; 82. ko-

vácsmühely; 83—84. a Lövei-kuria, 85. egy német asztalos, 86.

nemes Mikó, 87. a pénztárnok laka (Kroó-féle, volt Klinkárt Ká-

roly ház?) 88. egy nemes, 89. egy német czipész háza, 90—91.

urad. téglavet, 92. urad. kert, a mostani major-udvaron; 93. a

kolostor kertje, 94. a g. k. püspök szántóföldje; 95. szántóföldek

a mostam ref. temet táján; 96. a nagy piaez-iér; 97. üjntoza;
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elbeD 98. a niostaDi ref, templom táján nra. korcsma, e mell<eU

99. nemes Farkas laka, 100. a Szentléleki-knria, lOl* Körmöczi

só-lovag bá^a; 1Ó2. nrad. harisDjaköt háza; 103. megyei istállók

lovasok számára, ezzel szemben 104. katonai szálIás,105.aGáthy-

féle háznál egy magyar timár laka; 100. a kendereski nt; 107.

podheringi ut; 108. hartházi ni, ez vezetett szántóföldeken át a

mostani zsidótémetönéi, hol akkor sem a Szarkahegy ntcza, sem

házak nem álíóttak^ 109. egy fest báza; 110. a Körmöczi-féle kert;

111. Szentléleki kertje ; -112. nrad. fels malom
;

113. száraz viz-

meder ; 114. a városi- dobos laka; 115. több kunyhó a mostani czi-

gány-soron ; 116. egy öémet kömives: 117. ref. lelkészlak; 118.

•a ref. pap njonnan épfiit háza; 119. a ref. imaház.,^ mostam csíz-

madia-szin helyén; 120. az Adrianszki-knria; 121. arad. kert
; 122.

nemes Jo^ Mihály telke; 123^ zsidó ház; 124. egy német fazekas

háza; 125. urad. szántóföldek; 126. Kalmár háza, (a mostani

Csókoló utcza sarkán); 127. Oroszvég felé vezet nt: 128. egy

•csizmadia laka
; 129. .a harminezados lakaj 130. a harminczadi el-

lenr; 131. átjáró á Latorezán a sárga korcsmával szemben ; 132.

e mellett a Latorcza közelében a zsidó temet; 133. hidas a La-

íorczán; 134. a zsidó temetnél dohány term földek; 135. a vas-

gyárfelé vezet nt; 136. a Farkas-féle kert; 137. a mostam zsidó

ntcza terén egyetlen egy ház, melyben egy keztyfis lakott; 138.

egy német czipész; 139. mostani hídon alnl, aljjíor a viz által el-

bordott házak puszta helye; 140. töltés a vlzáradás ellen és több

kisebb ház
;

volt pedig ezekkel .együtt akkor Összesen a Kagyut-

czában a Latorczától a templomig 42, innen a. Körösvégutezáig 43,

a g, templom körül 24, a Latorcza körül a zsidó és töltés ntcza

táján 21, a Várntczáhan 29, ÜJ-ntezán 56, a régi podheringi ut és

Csókoló ntcza táján 62, összesen 277 ház és 84 mellék épület. A
vár 4örüli sáczok oly idomnak valának, mint jelenben.

1846-bantaláÍtatott:aNagyhidvég,ntczábanl5,aCzi-
gányntczában 18,*a Nagyhidutcáhan 2, a Zs idén tczában
80,' az üd varvégntczában 14, a Tárntoza jobb oldalán 55
8 balsorán 49; a Töltésütczában 43, a Beregszászintcza
jobb oldalán 19, halán 20., a Temetn te zában 25, a Piaez-
nt c z á n t. i. a Baron-háztól a -gymnazinmig 19, az Ü j u t c z a

jobb oldalán 36, a bálán 47 ház, a régi Podheringintczában
27, a Csókblóntezában*) 18, a Szorosutczában 16, a Hajnal-

*) Csc k o ly atcaa, mely nevét az ily nemee osaládtél

nyerte; lévén 1650. táján CJokoly István itt lurtoln>8.
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Qtezában 37, az Üj-Malonnitcz&ban 25, a Eörösvégutcza jobb

ferén, t. i. a,Fried Fülöp-féle háztól á Nagyhegyutczáig 29 és a

bal oldalán, t. i. a Kállus háztól a Me4véig 13; a Nagy heg y-

utczában 21, a TéglaVetóötczában 18; a Nagyhegyut-

czayégón 11, a Y ás ár h e ly n tczáb an 40, a temetközön
11, a Yásárállás ut czában 28, a Kisvásárhely ut-

czában (a Joó-féle szilvásnál) 7 s a Szarkahegy ut czában

31, összesen 551 ház. Az 1370-diki összeirás alkalmával talál-

tatott összesen 917 ház
;
ezek közül 17 egyemeletes, a többi föld-

szinti. A széls utczák végein még szalmafedelü faházikók is talál-

tatnak. 1880. évben volt Munkácson 820 és Munkács-Oroszvégen

23' lakház.

A házak közt most is több a gunyhószerü s szalmával fedett

viskó s a rnarhavásártéren meg a polgárosodás gunyjára ott görbe-

deznek a meztelenül s rongyosan léaeng ezigányok gunyhói.. Ál-

talában nagyon kevés történik a város csinosítására; igy jóllehet

még 1826. április 26-kán egyházi szertartással kezdetett meg a kö-

vezés, -az maiglan a legsilányabb állapotban van, csupán nehány ut-

czának járdái lévén hegyes patak-kövekkel kirakva. E tekintetben

legtöbbet tett a forradalom -utáni években a cs. k. kormány, mely

nemcsak a Nagyutczát (piaczot) klkövezteté, hanem a r.. k. papiak

eltti tért gesztenye, nyár, ákáez s- egyéb lombos fákkal beültetvén,

a, város csinosítását elmozdítani íjgyekezett, a helyhatóság vissza-

állitásával azonban* ez ügy ismét háttérbe szorult. A viz levezeté-

sérl kezdetleges módon van gondo.skodva *s a büzhödt pocsolyák

éa feneketlen sarak most is gyakoriak.

A városban/ rhost 84 lámpa van alkalmazva, melyekben sötét

estéken kolaj ég.

1879. tavaszán a piaczon s környékén hárs, juhar és gesz-

tenyefák ültettettek, mi kétségtelenül a város szépítésére fog szol-

gálni.

Kétségtelen, ho^ a város külzetének emelésére nagy hatás-

sal volt az 1849. forradalom után bekövetkezett idszak, mennyi-

ben Munkácson számos tekintélyes hivatal helyezkedett el, itt lé-

vén a megye közigazgatásának széke is. Az 1854-ki szervezkedés

folytán is itt maradt a megye-fnökség, raig a törvényszék Be-

regszászon mködött. Tabódy Pál, cs. k. megye fnök 1861-ig

buzgón fáradozott a város emelésén
,
.szépitészeti bizottságot alakí-

tott s a piaczot kikövezteté.

A számos hivatalnokból álló fnökségen kívül székelt itt 1861-
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lg a munkácsi és kisalmási vegyes szolgabiroi hivatal; a munká-

csi egyszersmind vizsgáló* bíróság lévén* annak köre bnvádi

ögvekre. nézve a kisalmási járásra is kiterjedt s e végbl a szük-

séges börtönöket az uradalomtól bérelte, mely azokat 1816-ban

fíovard-rendszere szerint épittette. Tolt Munkácson továbbá ak-

kor a cs. k. munkácskeröleti pó zö gyi gaz gató s ág, számos

külíoldi cseh, lengyel, morva s német tisztviselvel, mely az egykori

sóház épületében mködött; ugyanis a cs. k. gyjt pénztár
is (S am ffi 1 u n g s k a s s a)

;
volt továbbá a városban elhelyezve a

munkácsi és kisalmási adóhivatal, a cs. k. csend rs égi s zárny-

parancs n okság (k. k. Gendarmerie Flügel-Commando) s a pénz-

ügyri biztosság. — 1B54 óta* pedig, a fegyintézet is polgári hi-

vatalnokokkal láttatott el..

A város élénkségét nem kevéssé mozdítja elÖ az itt állomá-

sozó közös, jelenleg a 65. Laj os-Viktor sorezred tártaiékparancs-

noksága s a 34-dik .ugoesai és 35-dik beregi honvéd z á s z 1 ó-

alj ak, melyek az uradalom által kaszárnyákká Átalakított épüle-

tekben elhelyez vék. Munkácson 1869. nov. 18-kán vofiult be a 35.

zászlóalj kereteül szolgáit els 36 Kassán begyakorolt honvéd^ ki-

ket a közönség lelkesülve fogadott és a város megvendégelt.

Munkácsi városi bírák.

1416. Guba Imre, 1458. Szabó Pál, (judex^ priraarius, azaz

fbfró, s eszerint két biró: f és al vezeté a város ügyeit.) 1525,

Margóth Pál, 1541, Gercz Péter, 1549. Bakos Mátyás, 1552. Po-

kol Mátyás (Leleszi levéltár,) 1569, Szcs Demeter, 1567. Szabó

Mihály, 1572. Kovács Miklós fbíró, 1572—74 Vass Albert, 1574.

Baiajko Pál, 1575 Rákosi András, 1579. Georben Mihály*) és

Eördögh Péter, 1589. Czyker János, -1592. Syke Mihály. 1593,

Szabó Mihály, 1603. Borbély Balázs, 1605. Kopasz István, 1609.

) Magóojiy Gáspár beregi és tornai fispánnak 1579. nov, 10. munká-
csi várban kelt levele, melyben Vámos Istvánt megersíti a lator-

o^ai malom egyik Vár Páltól kapott kövének feJerésziben. .(Kre

övíi ok:u.)



446

Andok Miklós fö és -Varga János albiró
;

1613. Keke Márton, fez

idben a bírákat itt a perlekedk t^ztelend és becsületes urai-

máknak czimezték^ a városi jegyzkönyvek tanúsága szerint. 1620-

ban Váezy “János és Gzyker András, 1622. Kopasz István, 1624.

Oláh András, 1627., Váozy JánoSf 1628. Deák János, 1631-1634-

5. Váczy János, 1633. Berecz István, 1635. Andok Andráá, 1636.

Berecz István, 1639. Batyu János, 1647. Nyerges Demeter, 1649.

Kalmár Lukács, 1650 Battyu János, 1655—56. Báttyu István,

1654. Szabó Miklós, 1657. Csiszár János albiró, 1658. Kopasz Ist-

ván fb., 1659. Szabó István, 1660. 1663. Dániel Pál fób., 1662.

Szabó Mihály, 1663. Erszényes János alb., 1666. Tóth Péter, 1668.

Erszényes János fb., 1669. Czövek István, 1684. Kallós István,

1687. Mészáros Pál, 1688. Lázár György, 1694. Somody Márton,

1695. Galgóezi Mihály, késbb Lázár György helyettes. 1697.

Mészáros István*) 1700 Kóta István, 1702. Ötvös János, 1703.

Fornösy György íbiró. Mészáros István alb. 1707. Nagy Zsig-

mond, 1709. Sós. Márton, 1713. Pornosy György, 1716. Szabó

György, 1717 Vecsey István, 1725. Konczházi János, 1Í29. Der-

czeni Márton, 1730 záhari Szabó Pál, 1734. Koncz János f és

Molnár János albiró
;
1737. Szernyi Márton, 1742. Mészáros Már-

ton, 1743. Bakos István, 1748. Koncz János, 1751. Dobronyi Már-

ton**) 1754. Péter AndráSj 1756. Win^merth Mihály, 1758, Dob-

ronyi Márton fó, Szabó István albiró; 1760,, Konczházi János íb,

Dobronyi Márton albiró, 1766. Szernyei István.***) 1766, Csahusz

János alb., 1707. Szernyi István, Losonczi Mihály (Judex fórén-,

sis); 1775. Eákosi' András, 1776. Nagy István, 1778. Rákosi And-

rás f, ifj! Mészár János albiró, 1780. Wimmerth Frigyes (volt

még 1785, 1788—1790.); 1784. Mészáros János,f) 1786. Ráko^^

*) A. fbíró megöaketése után szokísban volt, annak, jegyzék mellett a
féltettebb iratokat és kiváltsági okmányokat átadni. Különben a
gylések és törvénytartások a biró kázánál történtek.

**) Ez idben, jelesül 1752. juliua l3-kán, az uradalmi munkácsi kastély
udvarában az urad. ügyész közbejöttével, tartatott a biró választás
és tisztujitás; ekkor megválasztatott fbíróvá Dobronyi Márton, a
mellé választott tizenkét tanácsosból hat magyar volt, u. m.

:

Bakos, Mészáros, Losonci, András, Szabó és Tóth; 4 német, u. m.
Hoífmann, Drexler, Hajgerth és Dier és végre két orosz; Tros-
csák és Holubinai. Jegyzvé lett Farkas Zsigmond, vásárbiró Mé-
szár, ugyanakkor kineveztetett négy futkosó is. Mindebbl az tü-

,
nik ki, hogy a város lakosságának fele magyar volt,' míg a másik,
fele német és orosz lakosokból állott ugyan, azonban ez utóbbiak va-
gyon és értelem tekintetében csekélyebb arányt képeztek, (ürád. lev.

***) A biró választás ekkor már Pál fordulása napján január 25. tartatván
négy jelölt közül Szernyel választatott mí'g 70 szavazattal

t) 11Ö4. évben nov. 1-jéu kezdett tartatni a bíró választ ás, még pe-
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András. (Ekkor tolt évi fizetése 100 frt, mi 1850-ig tartott), 1790.

Gócsí János. 1793. Nagy Mihály, 1794. ismét raegválasztatott 106

szavazattal*) 1796. Wimmerth Frigyes, 1801. Balogh Mihály**)

1805* Franz Antal***), 1807. Bohn Mátyás, 1811. Franz Anta(

1812. Nüszer Vitüs, 1819. Róth Mihály 1823-ig|) 1824. Franz An-

tal,- kf a következ évben is megersittetett; az illet jegyzkönyv-

szeriot, a megválasztott bíró, Gönczy Sámuel uradalmi ügyész ál-

tal megersittetett s az eskütétel után, a jelen volt polgárságnak

személyenkiot áldomásul egy czipó és egy pohár bor oszíogaí-

tatottlt).

1825- lett fbíróvá Láng Vitus, '1829-ben Tutsnyák (Kövér)

István, 1833-ban ismét Láng Vitus Választatott 168 szavazattal s

viselte, e tisztet . 1836-ig
;
1837— 39-ig Wimmerth János, 1840.

Kozma János, 1841 Tutsnyák István, 1842. Wimmerth János, 1845.

di^ oly módon, hogy a szavazó polgárok raogválogattattak. 1788.

marfeius 7-kón keit városi határozat szerint niegáiiapiUatott, hogy
ezentúl ne holmi gyaievész nép, czigányasszonyok vegyenek rys/.t

a biróíéteínól. hanem erre 60 4 r d e m e a tanácsheii személy vá-

lasztassék, kik a bíró rendeletére, a város ügyeiben is részt venni

tartozzanak -s kik érdemesek legyenek, a vároaláldomás
részeltetcsére. ügy látszik ez kezdete a máig létez kültanáesnak.

Az 1702. április 24-ki megyei közgylésen pedig hatúroztatott, hogy
a munkácsi nemesek a biróválasztúsnái szavazattal bírjanak s jo-

guk legyen kívánni, hogy az eljáróság számadásra vonassék, sót

e végbl 1793. uj számadási mintát is kiadott az urad. ügyészség,

mely a' városi számadásokat átszokta volt vi/.sgáini,

, *) Ez alkalommal a küítanáesba következ négy zsidó Ohrenstein Dániel,
- Haipert Berko., Mermeistein Chaim, és Mejseisz Benjámin is meg-

váiasztatott.

**) Ez évben a futkosok helyébe hat esákányos fogadtatott fel 60 frt

fizetés és ruházat mellett
; ezek a határozat szerint,, éjjei-aappai

tartoztak a birói háznál lenni.

**^) Ez évben öt zsidó választatott be a kültanácsba, kik az esküt is le-

tették. ‘
.

t) Az évenkint no v.. 1-jén (mindszent napján) tartatni szokott biró tétel

úgy történt, hogy a biró okt. 3l-kén benyújtván a tanácsnak a

számadást, azt megvizsgálta; másnap pedig szokás s'zerint, délután
egy órakor meghozattak a város valamennyi harangjai s a közön-
ség az 1820-ban felépített városház termében összegylvén,
a biró tanácsával együtt leköszönt s maga helyett hármat kijelölt,

kikbl szavazat többséggel vagy közfelkiáltással megválasztatott az
uj biró, vagy megersittetett az elbbi, E tényrl azután az uradalmi
fnök (praefektus) értesUtetett, mint azonkoru jegyzkönyv mondja
„szokás szerint^ s ki a választást megersitvén. a jóváhagyás
után az uj, biró megeskettetett. A' tanács késbb kinevezés utján
alakíttatott s az urad. ügyész által föloskettetett. 1821-ben megvá-
lasztatott hat kerületi tizedes, kiknek utódaik a mostani s za kas z-

biztosok. (Városi jegyzkönyv.)

tt)4E s;' ok ás még 1867-ben<is alkalmaztatott, csapra ütött hordóból csup-
vokbun 08 ztogattatvan íeht a teremben bor és czipó a "Választok

közt: azontúl megszüntsöttetett
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Láng János, 1847. november 1-én 475 szavazattal megváiasztaíotí

Láng János 96 szavazata -ellenében, Gáthy Sámuel s a 32 taná-

csosból, kik közt-egy izraelita sem völt, a hiányzott 3 egyén. A
32 esküdt polgár mködése halálukig tartott s volt 1847-ben 9 r.

k. 10 ref., 2 ág. hv. és 11 g. k. A városi tisztikar állott: 1 be-

szed, 1 adószed; 1 gyám, JL fuvarbiztos, 1 mez- és 1' erdbiró,.

1 belbiztos (kapitány) és 1 városgazdából. A biró a választott hi-

vatalnokokkal képezte a beltanácsot. Gáthy Sámuel mködött 1850-

ig; ekkor feb. 8. kineveztetett biróvá a cs. k. megyei biztos által

Kliinko Sándor, 1852-ben pedig Kovács Gábor: majd 1853-ban

Láng Vitus; ki mint kinevezett a biróságot (Kiss József albiróval

egyetemben,) 1861. nov. haváig viselte, akkor az alkotmány visz-

szaállittatván, 1861-ben ismét Láng Vitus választatott meg s mint

ilyen a helyhatósággal együtt szolgált az alkotmány felfüggeazté-

seig, a mikor a kormánybiztos Tabódy Pál által kineveztetett bí-

rónak: 1862. márczius 5-kéa lett biróvá Merényi János, ki

miut ilyen vitte ^ város -ügyeit az alkotmány végleges visszaállítá-

sáig; midón is 1867-ben május 28-kán (e sorok iréjáhak elnök-

sége alattj megválasztatott biróvá Szikszay Károly s a külta-

nács (képvisel testület) is megalakult ;
í869-ben megválasztatott

biróvá K u r u s t a Imre, végre 1873. október 30-kán a községi

uj törvény, értelmében a bíróság laegszöntettetvén s helyébe köz-

igazgatási elójáróul a p o
I g árm e s t e r i á 1 In m á s szerveztetvén,

ilyenül megválasztatott P o h I József, ki 1875. aug 1-ig vittí

hivatalát, a midóh Munkácsra közjegyzül íkineveztetvén, lekö-

szönt 8 Így helyébe azon évi aüg. 5-kén az alispán elnöklete alatt

tartatott képviseleti választó gylésen titkos szavazás utján 36 sza-

vazattal megválasztatott polgámesternek Z 1 a t h é n y i G y u 1 a ügy-

véd, ki 1877. lelépvénazon évi deezember végen helyére megvá-

'

lasztatott Horvaili Alajos; ez 1878. január 29. meghalván,

julius/23 megválasztatott Gecsey György, ki azon évi sept.

l. szintén elhunyván, Kurusta Imre által heiyettealttetett^ 1879.

febr. 19. pedig 42 szavazattal 34 ellenében Nuszer János* válasz-

tatott meg polgármesternek.

Különben a képvisel-testület Jelenleg 86 tagból áll, kiknek

felét a legtöbb adófizetk (virilisek), felét pedig a választottak ké-

pezik. A városi hatósághoz tartoznak még: a polgármester (1200.

írt fizetéssel,) fjegyz (700,) aljegyz (400,) ügyvéd (300,^ szám-

vev (400,) pénitárnok (500.) éllehÖr (400,) árvaszéki ülnök (500,)

árvagyám (400,) orvos (500.) i'H-nk' (300,) mérnök (200,) fk api-
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tilny (500,) (300,) mei^iró (200 frt fizetéssel:) exckenki-

vül Tan négy szikaszbiztos (200.) hét csákány os (120 frt) és 8

éji ér 60 frt fizetéssél, A osákényosok ruházata: kék áttila és nad-

rág. /i^hér-zoícf zsinórral, kék sapka, szürke köpeny, puska é.s szu*

" rony lékeié övszijon., A sajátságos csákány os elnevezés kétsé,í2:-

telenüi a XVií. századbeli hajdúktól eredt, kik ily kézi íegyvemd

valának felszerelve. Egy, 1639. évi város-tanácsi rendeietbeii etii-

' littetik, hogy az ismételve káromkodó kalodába zárassák s ott hár-

mat üssenek a „c s áká n y ny al'* rajta.

Munkács 1848-ig rendezett tanáescsal s bírói hatósággal fei-

ruházva.lévén/ midn 1860. okt. 2'0. az arkotinány vi.sszaállittatotr,

ez'ken f».dül 1861. még saját kebelébl .választolt helyi tör-

vény széket is nyert. s e végbl önköltségén két ulnökOt, o'iv

iktatót, 1 •ügyé.‘!zt és 1 Írnokot tartott, a fbíró iLang Vida) egy-

szersmind a törvényszék elnöke is. Köre kiterjedt polgári és árva-

ügyekre. Azonban késbb lakóinak nagyobb része nem óhajtván

saját költségén fentartani a törvényszéket, töbszöri sürgetésre 1867.

a község túlnyomó szavazata folytán a bel- és igazságügyi míulsteriuoi

1868. ekj. 16. költ intézménye által nemcsak a törvényszéket,

hanem kedveztlen anyagi viszonyai miatt, rendezett tanácsának

bírói hatóságát is raógszüntetto. Azóta csak sommás ügyek elínté-

^zésére S7oritkozott, míg végre 1871, a kir. járá.sbiróság szervez-

tetvén, a város biról-hatósága teljésen megsznt. 1873. márcz 13.

8400. 8Z. a. azonban a belügyminisztérium a községi törvény alap-

ján megengedte, hogy ismét rendezett tanácsú várossá alakulhasson.

Aa 1870. 42. te. értelmében Munkács közönsége 608. választó után

9 tagot választ a inegyebizottságba két kerületben.

Munkács városi jegyzk.

1728. Miles Mihály. 1730. Kákószky Pál. ‘Ennek uém<*ly azon-

koru jratai külön jegyzi pecséttel vaunak ellátva, e pecsét 2 cm.

hosszú DÓgyszeg csonkitoft TÓgekkel, a közepén egy eke*s e fel-

irat látszik: „Mnk. vár. nótárius, 1719.“

^48.vTqU Patai Sámuel, 1754, Fóris János, 1752 és 1758,
’

. ^
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FfirUs ZM'^'icoiia, 17C1. DaDCS Isivan, 1762- Miles Mihály, 1775
Sixt FereDcz, 1780. Mészár János; 1784. Bakó József, (fizetése

60 írt.) 1786. ismét Mészár J. (ízetése 80 fr:.) 1788. Gczy János,

(fiz. 40 frt.) 1701. Farkas András/ Í793. Éva Istán, (aiz. 120 frt.)

1794- kapott a várostól egy bordó bort ajándékul olj megjegyzéssel,

hogy ez jövre ne szolgáljon eljoggal. 1797-ben a ‘fölkelt ne-

mes seregbe lépvén, távollétér^ fiát 'Lászlót . belyettesité. 1830-ban
Yáry László 1848-ig; 1848-ban Szunyoghy Lajos, helyettes, 1849.

junius 30-tól Öláh Samu, bites ügyvéd, 1861, Merényi János pov.

2-ig, azontúl ismét Oláh Samu, kinek rendszeresített évi fizetése 700
rt és szállás a városház melletti lakban; ez 1879. évben elhuny-

ván, helyébe Lehotay ^eigmond választatott meg.
'

Mujokáos város pecsétje.

• Éváros pecsétjérl els írott emlités történik' Erzsébet ki-

rályné (Berg) szászon 1376. évben kiadott kiváltságlevelében, mely-

ben megengedi, hogy Munkács községe pecsétjének ezimereül az

ottani templom védszentje, Márton hityalló képét metszesse

s azt minden hivatalos, szl és má^ birtok eladása és átruházár

sáról szóló öröklevelek hitelesitésére használja. Tudtommal e korbeli

pecsét nyoma teljesen elenyészett.

Idvel miként alkalmaztatott a Város közpecsétje ezimereül

szent Márton püspök, arról adatok nem léteznék, . tény azon-

ban, hogy ez sokáig, évszázadokon át használtatott. Két ily alakú

pecsétnyomó emlékül maiglan riztetik a levéltárban s azzal 1848-

ig ünnepélyesiték az örökleveleket s egyéb közokinányokat. E régi

bronz pecsétnyomó, melynek durva nyele 7.g cm. hosszú, 2.^3

cm. széles és cm. vastag és sajtóba illesztésre .is alkalmas, lent

kerülékes alakú, 37* cm. hosszú és a közepén 2V2 cm. széles, kö-

zepén két gyönyvonal közt e félig gót, félig lapidar hetükkel vésett

e körirat* „Sigillum oppidi Monkaez,“ olvasható a közepén pedig

Márton püspök álló helyzetben, karingben, fején püspöki süveggel

6 egyházi öltözékben, jobbját éldólag felemelve, baljában pásztor-

botot tartva ábrázoltatik. A brouznyél szélesebb oldalára e szavak

vésvék; ^Batyu János biróságáhan csinálták 1650“ E
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azonbau sokka! iQabb a pecsétnyomónáK mert alak-

ját a XVI. századbeli okleveleken is találtam, még pedig iigy, hogy

,
páIdául egyik 1569-dik évben Pálfordulása napján (jauár 25.)

kelt 8* Bányai Tamást Hletá adásvévési okmányon fekete Viaszra

van nyomva. •

A másik ily aUkü kisebb, kerek, 2 eml étxnérÖjÜ é« sárga-^

rézbl készült régi. kopott peesétnjomon a diösfény abronesesal

diszitett /szent Márton püspök áll s annak jobb ‘oldalán e szó

„Oppidi“ (így) s balfell „Monkacs** ezen latin bétwkkel vésve.

Egy 2 cm. pecsét, mely tompított szög négyzetet képez s

melyen egy eke van kivésve, 1719. évben jött használatba,

leginkább a jegyz által. Honnan vette a városi hatóság e szokat-

J''n s inkább falnki a vonatkozó jelVénynyel ellátott ezirnet s med-

dig használta e dnrva vésetö pecsétet, adatok hiányából meg nem
határozhatom. Én még egy 1764. évben kelt okmányon is láttam,

vörös viaszra lenyomva. ‘

,

Épen oly feltn ez, mint azon önkény, melyet a város egy^

kor az áltál követettet, hogy ellenére az ‘Erzsébetféíe kiváltságnak,

melynek eredeti levele ma is a város irattárában meg van, pecsét-

jére Márton püspököt vette fel s leginkább 1844-ig használta, a

midn Beregmegyében éltálában nj magyar szfövegü pecsétek be-

hozatván, akkor készült azon 3Va ena. átmérj uj peesétnyomója

is, melyen Márton bitvalló lovon Ülve ábrázoltatik, ki palást^ a

kolduBsal megosztja. Eörirata pedig ez :
*** Szabad:' Mn n ka o s

város * pecsétje ^ 1844.“ ' *

Miként Beregszászon, vagy Munkácson is a magán ' örökleve-

lek ünnepélyesitése Pál fordulása eltti estén (január 24-kén) bi-

zonyos szertartásokkal, a közönség és tanács jelenlétében eszközöl-

tetett; szabad lévén akkor a hatósági pecsételés ellen az érdekelt-

nek óvást tenni, mi a pecséttel való ellátást megakasztotta agyán,

de a felszólalót kötelezte, hogy ügyét egy év alatt rendezze. 1703.

jvDuár 25-kén azt határozta a tanács : hogy mikor szent Pál napja

estéjén: azon pecsétlésnek salariuma (dija) 24 dénár legyen
;
2-szor

ha a pecsételtel fél az áldomást meg nem adta, tartoz-

zék pecsótléskor 1 frt 24 dénárt lefizetni; 3-szor, a jegyz illet-

ményéül raegállapittatott 12 dénár. Késbben az ünnepélyes pe-

csétlés dija volt 4 váltó forint, vagyis 1 frt 66 kr oszt. értékben.

B szertartásos pecsétlése az adásvevési szerzdéseknek 184B-ig tar-

tott, a mikor az uj intézmények, majd az uj telekkönyvi rendszer

b^Q^atal^^a r^i szokást ^ fölöslegessé tette^ r
'
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Az áldofflással való megnnepléRe a szerzódésköiésDek hajdan

oly léojeges kellék volt a pecsételésnél, hogy azt utólag magára az

okmáöjra is felírták. így 1635-ben január 24. Váezi János bírósá-

gában nemes Bobrosoi Bálint deák és neje Bányay Kata — Vel :

Pálnétól négy darab szántóföldet vásárolván 37 írtért, a szerzdés

megünneplése (t i, megpecsétlése) után más tentával ez íratott az

okmányra : „EzFeljül raeghirottt eörökségnek az áldomássát attam

meg bíró uram házánál az böcsöletes tanács uraiimnak. Die et anno

praenotato.“ Sajátságos, hogy némely ekkép hitelesített adásvevési,

u. n. öröklevél ez idbl (XVI—XVII. századokból) fekete, másik

szürke viaszra nyomott pecséttel van ellátva. Az ily öröklevél pe-

dig rendesen igy fejeztetett be: „Nagyobb erségnek. okáért adjuk

e levelünket kegyelmének pecsétünkkel raegersitve úgy, hogy

ha jövend idkben valaki megakarná a vevt, feleségét, gyerme-

keit avagy raaradókit háborítani és megirott földek fell a mi leve-

lünknek és pecsétünknek ereje által meggyzettetvén, kileiicz gyron •

is elmaradjon, etc. Adum in Munkács, Anno — 24. Januarii S.

Pauli." A XVI. században latin nyelven is adattak ki az öröklcve-

Mek, 'melyeken lent csupán a pecsét diszlett, minden aláírás nélkül.

%A város birtoka, jövedelme s kiadása.

A város f vagyonát képezi annak földbirtoka; az 5186 hold-

nyi kiterjedés*) .Nagyliget, Bolona és Sajgó nev erdk használa-

tában a polgárság már a XlV-ik században volt s mint álÜttatik,

ahoz ajándékozás utján, jutott
;
annyi Hunyadi János 1481-ki meg-

ersít levelébl világos, hogy a város az erdk használatában már

István rácz despota, Máté uádor és Tódor herczeg által meghagya-

tott, és Szilágyi Erzsébet által 1482., 1. Mátyás által- 1484. és

Hollós János által 1493-ban szintén megersittetett. Késbb az erd

határa iránt a szomszéd kerepes! birtokosokkal. Kerepeczi Imrével

és Bálinttal, villongásba keveredvén, I. Ulászló 1512. az elfoglalt ré^

székét a városnak vísszaadatni rendelte. Néhány évüzed múlva Büdi

Mihály, a munkácsi uradalom bérlje, a Nagyliget erdbe .kezd

*) A régi N. Liget és Bolona 3132, a közelebb szerzett fornosl rész 1238
" 8 a Sajgó 816 kát. holdból áll. '

.
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hajtatni 'sertéseit, rnitél azonban I. Ferdinánd által 1540-ben eltil-

tatott; majd Kér epeczi A n dr ás ismét kezdé a Tarost a Bu-

gyetin és Lnka nev (ma ösztrös) erd bírásában háborgatni,

mibl azonban Ferdinándnak 1549-ki rendelete folytán elállóit. I.

Miksa Í57l-ben a várost a Nagyligetre nézve uj adományievéllel

látta el; a nov. 15-én Bécsben keit rendelet folytán eszközlé a szo-

kásos beiktatást a leleszi kon vént küldötte Betel János áidozár és

Kerepeczi Demeter deák, mint királyi ember. A beiktatásnál meg-

jelentek Kerepeczi János és István és Zay Mátyás Pósaházáról,

Pogány öyörgy Derczenbb úgy szintén innen Dobó Ferencz be-

regi fispán és Dobó Jakab emberei, kik mindnyájan a Galattya

nev pataknál ellenmondván, perre utasíííattak. ügy szintén feiszó-

iaitak a Fornoson birtokló Bégányi Miklós, Sebestyén és Gergely

is, kik az erdt Mik^a király védlevele daczára birtokolták, annál

inkább, mert Bay Ferencz munkácsi várkapitány pártjukat fogta,

miért késbb a király által megintetett, végre 1573. év pünkösd eltti

6 napján a leleszi konventnéi Yass Albert munkácsi biró és Sike

Mihály esküdt polgár az összes munkácsi polgárok, vendégek és la-

kosok nevében és Óbégányi Gergely és Sebestyén, agy is mint tesjh

véreik Lukács, Kristóf^ Miklós, Tamás és Mátyás képviseli Nagy-

liget iránt megkötötték az egyezséget akkép, hogy a város a régi

adománylevelek erejénél fogva az erdt kezelje, arra kerülket fo-

gadjon, a legelleíés s makkoltatAs felett rendelkezzék, a munkácsi

és fornosi lakosoknak a közös használatot megengedje, a jövediei-

met a városi íobiró kezelvén, aunaV felét a fornosi közbirtokosok*

nak adja ki
,

a tilalmast közösen határozzák meg, a h keze-

lésért a fbiró 60 sertését legeltethesse ingyen s hogy az egyeissé-

get megszeg felen a vári tisztség négyszáz forintnyi bírságot meg-

vehessen*) sat.

Majd 1589. a Kerepeczi nemeBekkel a Luka, Lukafcöz és Bu-

gyetin nev, Lucska, Sztrabicsó, Gorond és Izsnyéíe közt fekv erd
iránt folytatott viszálykodást is Komlósi Albert és Gyulai István

munkácsi várnagyok, Kathi Irare, Pósaházi Ábrahám s más érde-

keltek jelenlétébeD, akkép intézték el a törvényszékeö, hogy e U*

röleteket a munkácsi polgároknak megité^^

1613-bán'llméf mégha az iliet határos nemesek a

várost az erdk birtoklásában: akkor IL Máty^ szintén megerosité

a vái^psi L Ferdinánd kiváltságábao. A XVIII. század elején a gróf

) Lelesz, Pxot. Met. L Ö09#lap,
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Schnbom család nyema ei a ísmükáesi araáalmat, annak iga2gá*

tója Duschek Jó.zsef a Liget és "Bolona erdóket* önkényesen kezdé

basznáiniv azon jogon/ hogy Kerepez^e, Eendereske, Kustánfalva»

Leányfalva, Pisztraháza és Bartháza az 1609>ki egyezkedés szerint

ott a makkoltatást ingyen gyakorolták s e helységek, az uradalom-

hoz tartoztak^ st Alsó-Schönbom (Álsó-Kerepecz) a Liget lejtjé-

bl magának szántóföldeket is irtott; az erre keletkezett per foly-

tán a város a Ligetet és Bolonát a Bógányi családdal közösen meg-

tartá ugyaUv az Ösztröst azonban elveszte. Fornos szabályozása után

nem rég a város ligeti erdejét még meg is szaporitá. A Liget és

Bolona erdben, 4407 holdnyi területen,- 1878-ban 35,753 darab vá-

gásra alkalmas tölgyfa találtatván, abból tízezer 12 írtjával darabja

tíladatott s e pénz valamint a néhány évvel elbb a Sajgóból el-

adott fa ára tkésittetvén, az törzsvagyónul kezeltetik.

A város határához tartozó Nyerses és Filzes nev dlk hajdan

Isdeno nev erdt képeztek ; ennek birtoklásában a polgárságot Lasz-

tóczi Mátyás pósaházi birtokos megháboritván, az elbbinek pana-

szára 1. Ferdinánd. 1549. sept. 25,. kelt parancsában a várost meg-

védette. A vár, urai azonban a XVil.. században abból részt köve-

telvén, 1^4-ben a füzesi kaszáló minden darabja ntán a lakosok

egy-egy szekér szénát tartoztak a várhoz adni; 1645. marczius 31.

á munkácsi várban Rákóczy György a füzesi rét iránt akként in-

tézkedett, hogy szent György napon túl senkinek se legyen szabad

ott 'marháját behajtás terhe alatt legeltetni, megjegyezvén, hogy a vá-

rosbeli nemesek ás a várhoz való katonák a polgárok földeit és vetéseit

lovaikkal ne ,rongálják, s egyúttal megengedte, hogy a lakosok a ne-

mes és katona íovát behajthassák, a parasztembert pedig személyi-

leg is elfoghassák; kiemelvén Rákóczy; hog^ nem jámbor szolga,

a

az neki, ki jobbágyainak kárt teszen. 1670-ben pedig páter

Báthori Zsófia gyóntató papja, a munkácsi polgároktól a íels nyo-

másban 58 és az alsóban 60 holdnyi földet és szólót elíbglaiváu,

azoKat Zrinyijlona nekik késbb visszaadatta.**) s

A város földei, melyek a klacsanói és fornosí részekkel együtt

mintegy 380 hold terjedelmek, jelenleg leginkább bérbe adatnak

s mintegy 3000 frtot jövedelmeznek, a réteket azonban maga ke-

zeli ; az erdkbl a lakosság óveukint korlátolt mennyiség úgy-

nevezett polgári fát kap (1—4 ölet), s az évenkint árverésen el-

adatni szokott fáért 2—3 ezer frtot bevesz a pénztár. Az erdei ko-

*) 1649-ki urbárium,

*) 1704. urbárium.



pár s nágyerdbení területek közlegelöl használtatnak. A városi

épületek és boltok szintén bérlet utján értékesíttetnek.

A város jjövedelmének egyik fágát képezi a vásár vám, moly

bér fejében »évenkint 6—7 ezer irtot jövedelmez
;
az italmérési jog

2 ezer s a ház és boltok 4 ezer frt jövedelmet nyújtanak. Külön-

ben Munkácson az évi bevétel jóval, felülhaladja a SOezeret, ily

arányban lévén a kiadása is.

1875 óta a költségvetés irányzata következ volt:

fedezet; szükséglet

:

1875. 36811 frt 35ÖG2 frt

1876. 37355 , 37846 „

1877. 38795 ,, 38763 „

1878. 31196 , 42076 i
1879. 46338 „ 43332 ,

1880. 43607 . 45362 ,

1881. 44915 „ 50470 „

’
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A- 11} u n k á e s i k a s t é 1 }*)

A mostaDi-dis7.es grófi, kastélynak éjszak-nyugati sarkán

állott a hajdani hires fejedelmi lak, mely a 17, század irományai-

ban fej ér háznak neveztetik s melybl a 18. század közepén

megtoldva s átalakitva keletkezett a mostani tekintélyes épület.**)

Az egykori földszinti, 26 méter hosszú és 19 m. széles volt,,

azonfidül S-jg oa* széles nyilt folyosó körité, melyre délfeil egy

pavillonsz.erü facsarnok szolgált bejárásul 8 lépcsvel, melyet küron

zsindelyemv fedett. A küls falak fehérre voltak meszelve s szé-

leiken lábnyi széles veres szín koczkákkal festve,. Magába az ers

kfalakból emelt s keresztboltozattal ellátott lakba egy lO.jj m.

hosszú és 632 g széles pitvaron át lehetett bejönni, honnan, egy

1740 évi térra,jz szerint, nyugat felül egy iroda, egy kis kamara,

a nyugat éj szaki sarkon egy tágas szoba volt, melybl az északi

soron három más szoba nyilt,' még a ke^etdéii sarkon az. épület

negyedrészét igénybevev u. n. nP ad 0 1 a“ terjeszkedaU, mely 12.

íQ. széles és majdnem oly hossza volt. Lent ers boltozat alatt

földbe nyomva pinezék és sötétes kamarák és konybaheiy iségek,

valamint oselédlákok valáuak, melyek kevés változtatással ma is

megvaan^ még;

Az 1.38 m. m^gas és l.jg m. széles ablakok kiálló kokere.

tekkel és szemöldökökkel voltak diszitve, melyeknek nyomai ma
is meglátszanak, rnég az átidorartott kastély északi sarkán. A négy*

szög épületet ketts fedél takará, melynek kaletnyugati közepén

végig hatalmas facsatorna feküdt, melybl az esvíz iozuliant: a

fedeien pedig jóval túl emelkedett a három tölcsér-szer kémény,

melynek kiszélesedett koronáju tetejét négy-négy kgolyó di.'izité.

— K kéményekbi is líltszik még vagy kett emlékül. A kedet-

délfelii folyosót czifra karcsú faoszlopok éy* lent rostélyszerü rá-

csozat köruyezé.

B szerény és kisterjedelm lakban, mely tágas s melléképü-

*1, Bgy képpel.

**) A regi és mo^ani épületek rajzát közöltem a Vasárnapi Tjság ISü.*).

évi 16 . és I8T0. 39. számaiban. .





459

Íelekt51 környezeti n^ar közepén, terjedelmes kert mellett állott

köiünösen IL .Btíkóczy Fereiicz fejedelem ^akran oiulatótt, hosz-

szabb ideig tartózkodott fényei udm*ával együtt s az ablakon át

nézé lovának gyakoroltatását Egy azonkoru rajz szerint a régi

beljén most is még álló kaputól jobbra és Oalra magas kfal ké-

ri té az udvarnak az utcza felöli részét 'A keleti oldalon a kerítésen

belül délfelé Állott az egyabiaku h aj du 1 ak és egy fogda; mel-

lette pedig egy másik kis épület, mely 2 szobából, ebédtóböl; és

pínczéböl állott Ezeknek nsa már semmi nyomuk, mert helyökön^

késbb boltok keletkeztek.*) A déli soron, ott, hol most az uj „ba-

zár" (boltsor) áll, Eákóczy-korában egy konyha állott paticsfalial,

mellette egy ház, melynek kbl épült földszintjén magtárak/ fá-

ból épült emeletén pedig 4 szoba és egy ebédl volt. Azontúl a

mostani ííszti laWsztályban volt S magtár és egy konyha, eltte

pedig fedett kerekeskut ; feljebb a délnyugati sarkon koesiszin s a

nyugati soron -végig istálló-épület 9 'ablakkal és .2 ajtóval ellátva,

ell faoszlopokon nyugvó folyosóval, mely esupán 1873. évben ron-

tatott el, mig az istállók egy része már :^elti lakszobákte.ala-

kittatótt át Végre az, udvar északi oldalát desztokerités környezé,

melyen túl a házi kert egészen a mostani vár- és iemeío-utoáig

terült el, melyben a fejedeierá’ oly gyakran Idzött. Az említett

térrajzoB € kert is híven el van tüntetve. A fókaputM észak felé

nyúlt, ez a mstani csillagvendégló küls szögletéig, melynek he-

lyén akkor egy íoiyosóval ellátott kis földszinti 3 ablakos korcsma,

udvar nélkül, mellette pedig néhán lépéssel kijebb egy 7 bolüíól

és 1 mésiárszékbl álló épület volt, mely még most is árucsarno-

kut szoígál, A kert e szegletében, a kocsma megett, egy Aót ab-

lakkal és hagy kéméaynyei eilátptt kis ke r t é s z 1 a k feküdt fer-

dén, körülbe1|ii ott, hol mostA. vendégli állás emelkedik,r a kert

pedig gyümölcsfákkal szegélyezett táblákra volt elosztva. A szél só

járdán három ’ helyen srn ültetett fákkal szegélyezett köralaku

lúgosok állottak, melyek hvös árnyékában padok szolgáltak nyug-

hely öl. A kert közepén nyílt hengeres kút,,a nyugati vé^n gyö-

mölcsaszaló házikó s^a déli oldalon egy kupalakn szalipáyal fedett

jégverém állott. A mostani kastélykért a hajdaninak, alig rkétnegye-

dét képezi.
, , .

1726-ban a gróf Sohönborn-család jutván a munkácsi urada-

lom s Így a kastély birtokába is, 1745. tervezte gróf Schönborn

1876^baii ö tájon fák ós bokrok öltetUtvén s s végbl n talaj felásat'

váu, « két épület Taatág aiapfalai foitiintek.
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Ervia Jenó a fejérház átalakítását, ennek azonban Kramer nev
várparancsnok ellenszegülvén, 1746-ban a helytartótanács az épí-

tést megengedte s így 1747-be ír Genovai János debreczeni építész-

szél szerzdött, kinek felügyelete alatt a következett évben Rther

és Neuman kmves mesterek a kastélyt részben átalakították, mi

azon évben 3242 frt 20 kraiezarnyi pénzbe került az épület anya-

'got bele nem számítva; késbb azután folytatva, nyeré jelen

alakját.

A földszinti osztály a régi épülethez idomítva az aj részében

is sötét és alacsony; ellenben az emeleten lev díszes, tágas ét-

terem és számos szobák szépek és világosak
;
a lépCvSzet 1873-ban

ujittatott meg. az annak eltte szk és sötéses lévén, aminthogy

akkor a palotának nevezett régi nyiít és igen tágas helyííjég is

kisebb .‘í/.oniikká alakiUatott át. 1873-ban építtetett az udvar észak-

nyugati vonalában a kert hosszában fekv melléképület is, hol az-

eltt egy-két szobából és konyhából s néhány kocsiszinból álló helyi-

ség terjeszkedett.

A kastélyban nemcsak a különféle uradalmi tisztségek iro-^

dái tartatnak, hanem abban a tisztfuök is lakik
;
az els emelet

dél-keleti része pedig a koronkiot Munkácsra érkez gróf szállá-

sául szolgál;. Je az e városon átutazó magasabb vendégek is itt szok-

tak elszállásoltatní. \
1770. május hó végén II. József császár

; 1777 évi junius 2.

Miksa fóherczeg; 1852. fherczeg Albrecht, Ern és Henrik kísé-

retében L Peren ez József császár és király és 1879. évben

Rudolf koronaherczeg is vett
. itt szállást. Rudolf fherczeg nov. 20-

kán érkezett Munkácsra gróf Schönborn Ervin vendégéül; kíséreté-

ben voltak gróf Bombelles Károly fÓudvarmester, Bakalovics Márk

rnagy és szárnysegéd, gróf Vilczek János és Hoyos &Hksa, Még
az nap kirándult 6 felsége vadászatra a vizijiczei völgybe, hol egy

négy éves és egy fiatalabb medvét egy hajtásban leltt; minek

megörökitéseül gróf Schönborn E. e helyen vasból emléket ál-

iittatott. Másnap nov. 21-kén folytattatott a vadászat a Paszika-

Szuszkó feletti Cseresznyo és Okornyó nev erdkben és 22-ikén a

hrabonicza-szinyáki völgyekben, nevezetesebb eredmény nélkül
;
23-

kán ví.sárnap reggeli 8 órakor a r. k. templomban a fberezeg

misét ballgatván, azután ismét kirándult az elbbi erdkbe, hol

Bombelles egy medvét megsebesített, s még az nap este 9 óra-

kor visszatért Gödöllre. 0 fenségét a polgárság a beregszászi ut-

czában felállitott díszes diadalkapuval íogadá s a várost estenként
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kivilágitá, xigj a vadászatokróí való vissza! értekor is az iij és fout-

czákon sorba állóit polgárok lobogó fáklyákkal megvlíágiták az uíuí,

nielyéü a közönség lelkes éljexízése közt a kastély felé haladt.

^7/ e g y k ri p u s p ö k i lak Munkácsom.

Hogy a munkácsi püspök a XVIII. század középéig a cser-

nekhegyi monostor szk falai közt tartózkodott, más helyen el-

aiJondaíoU; akkor a föídszioii egész kis épületben csupán ki leucz

zárka találtatván, természetes, liogy a fpap a számára kijelölt két

kis zárka-, egy kamra»és egy konyhából álló parányi iakosztálybau

kényelmetlenül érezhet matrát, aunálinkább, mert az unió követ-

keztében állásúnak méltósága is növekedett, külü.aösen az uradalom

vette szivére méltatlan helyzetét s telt neki ajánlatot, hogy költöz-

zék be- a városba, hol egy püspöki lak létezése iránt tétettek in-

ditványok. Miért is Olsavszky Manó, 1751 táján azon sze-

rény házba költözött, melyet a g. k. régi templom Eáoz Anna

örmény kereskedno átengede. E tájon -már akkor bírt a g. k=

egyházközség két telket, melyeket a lelkész és éneklesz használ-

tak, 1752-ben pedig felkérés folytán megszerzé a püspök a Maho-

lányi és Fajankuli-féle két nemesi telket, végre pedig a grób Scböo-

born család is átengede egyet bizonyos feltételek alatt a tervezett

pöspöki lak teikoül, azon meghatározott kikötéssel, hogy azon esetre,

ha valaha a püspök utódai az egyesült hitrl eltérnének, a telek

á grófi' családra, visszaszálljon
; s igj 1759. január 16-kíln a me-

gyétóJ is kérvén a püspök segélyt és gyámolitást, 3íária Terézia

királjBÓ utalványozott költségen megkezdetett a lak építése, 1767-

ben az uradalom e czélra 129 hordó meszet és 45 ezer téglát ado-

mányozván. A lak még csak egy része készült el, midóp Olsav-

szky abba. bevonult, kit 1767-beü Bradiícs János váltott fel, ’ 1772-

ben p^ig Báosínszky András, ki Itmen 17S0-ban a káptalannai s

papnöveldével együtt átköitözöít Üngvárra, ott a nevett királyhó

az egykori jezsuitá kolostorból idömitutvin át kényelmes líikot

számára. '
^

^

^

^ ^

^

^

Még 1770. évben megnagyobbittatott a munkácsi püspök te-

lek a Trosesák Eászló-féle házhelyljel, mi általa kertnek s udvarnak
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R7;ánt tér egésxeií a Temeti és Téglavet tilczak sajkáig kinyujta*

tott, mi azután a püspök eltávoztáral parlagoq hagyatott s a gyö^

nyörü terület maigian szántóföldül használtatik.
.

^
Az 1798. évben mködött vegyes bizottság jelentésében em-

littetik» hogy akkor a helybeli g. ^k. le 1 k é s z laka egy négy szo-

bából álló faépület vala, mely az 1699-diki urbér jegyzete szerint,

az egykori kis templommal együtt Bótrágy András-féle telken azon

század végén emeltetett. A plébánia mellett északra néhány lépés-^

nyi távolságban állott a többször említett köteínplomka, mely a

megszaporodott hívek befogadására elegend nem lévén, újnak épí-

tésére 4600 írt hozatott javaslatba. Az uj templom helyett azonban

1800-ban a teljesen még fel sem épölt s üresen állott püspöki la-

kot óhajtá a hitközség templomnak nyerni, mi végbl küldöttségig

lég az uradalomhoz járult s a helytartótanácshoz is folyamodott,

azzal indokolván kérelmét, hogy a helyi leJkészséghez tartozó nép 1239

egyénbl áll, a kis templomka pedig 252-nél többet befegadni nem

képes 8 Így igen sokan az isteni tiszteletrl elmaradni kénytelenek;

1803. nov. 15. leérkezvén a kormányhatósági engedély s

1804.' február 22-kén a püspök által kiállított engedmény alapján

a hitközségnek az épület átadatván,' az átalakítás a bels falak és

^boltbajtílsok leszedése által megkezdetett. Pénzhiány miatt azonban

a rnnoka csakhamar megakadván, csupán 1829. sept. 8-án Do ho-

vie s. Bazil, akkori itteni g. k lelkész közbejárására és elfogadott

terve szerint, Pócsy Elek püspök segélyezésével a templom déli ol-

dalán a szentély és észak fell a torony alapja! ünnepélyesen je-

tétettek s’ 1834-ben az egész épület befedetett. Ez idtl pénzhiány

miatt isméi sokáig szünetelt a munka, mig végre a lezajlott forra-

dalom* után, az ötvenes években a király a templom belsejének fel-

építésére 6300 forintot utalványoztatott s így a hívek erélyes hoz-

zájárulásával az csakhamar teljesen felszereltetett és 1Ö59. aug.

27-kén Popovics Bazil püspök által nagy pompával fel is szentelte-

tett, l)esko János, helybeli g. k. lelkész és fesperes azon alka-

lommal a volt püspöki kertben, mely a régi papiak körül elterül,

300-nái több egyént megvendégelvén az e czélra zöld gályákból

készített sátrakban.

A templom, mely a tenger színe felett 121*56 méter maga-

san fekv lalhjon, az utczánál emelkedettebb és néhány, év ótá iák-

kal körülvett cziutermen áll 38 m. hosszú é-s 29*49 ra. széles;

északról van egy kupalaku bádog tetvel fedett tornya, mely fent

lüzr-tanyával és erkélylyel yau ellátva*, egyetleu hajója, melynek



kerek boltozata hatalmas- pilléreken nyugszik, oly tágas, hogy két-

exer álló embert befogadhat; a néhány lépcsvel magasabban fekv

s^.eotély kerek alak'n;,iezt a hajótól egy fehér alapszinti s dúsan

aranyozott arabeszkekkel díszített kópfal (iconosta) választja el;

melynek életnagyságai képeit Vidra nev mvész festette.

A nevezett buzgó lelkésznek köszöni léteiét az uj -erneletps

papi a k is, mely 1863—7. években a lebontott s az uj papiak

északi szélén állott ktemplomka mellett építtetett.. Ennek közvet-

len szomszédságában áll az 1773^. évben elemi oskolává alakított

azoo tanodái épület, melyben az eltt a g. k. theoiog|a taniUatott.

E téren régi kalap nyomai k találutnak, ^

Munkácsi r. kath. templom.

E városnak egyedüli régi középülete e keletelt templom, mely

a város közepe táján, körded kfallal körülvett czinterein közepén

áll, iunen következiethetn}, hogy ‘a hajdáni s telep o tájon kelet-

kezett. Hogy itt. már a 13. században templom állott, onüan is ál-

lithatni, hogy a munkácsi lelkészség 1333-dik évi pápai üzed^'k lajst-

romábán a kivételes parochiák közt emlittetik; Erzsébet királyné

pedig 1376-ban okmányilag megengedé, hogy a község hivatalos

peesétjén czimerül’ a templom védszente. Szent Márton hitvailóüak

képét viselhesse.

Azonban az eredeti templomnak ma már njofeia sem látszik,

mert id folytán az épület a felette elvonult viharoktói annyit szen-

vedétt, a. hadak rombolásaitr oly sokszor érintetett, hogy á korou-

kint rajta tett javítások és újítások teljesen elenyésztették erede!:'

alakját; - i

A templom eredetileg az e tájon és áltálában a mai szatmár i

egyházmegye területén egykor divatozott átmeneti stUben lehetett

építve; mennyiben a szentély; mint a falain jóí kivehet, egykor a

mostaninál sokkal alacsonyabb és körivü vala. A XIV. .s/á/aiJban,

hihetleg .Erzsébet kihilyne alatt; ki itt gyakran megfordiiit s Eái-

rendti kolostort is alapifott; nyerte elsáátalakitását
;
a XV. század-

ban pedig megujiíását.
‘

Most a témpiom fhajója 16*6Ó méter hosszú és 7’40 széles^
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mig a hoxzá késbb ragasztott északfe^oü oldalhajó ssíutén Oij

iiosíizu, de jóval keskenyebb, mennyiben csupán 4*4 széles* és

5*70 magas; hogy e hely késbbi* keletkezés, mutatja a két ka-

puszerü bejárása, melyek által boltozaíának gerinczei . csorbulást

szenvedtek. A fohajó keleti végén, csúcsíves diadalív által elválasztva

áll a 34 cm. magasabban fekv szentély, mely a nyolczszög

bárom oldalával záródik s mely 13 méter hosszú, G-95 széles ós á

fóhajóval egyenlen, 9 magas. Ezt, valamint az egyetlen raellékba-

jót kgerinczeken nyugvó keresztb^lt fedi, melynek csomói a fal-

közepéból kiszök gyámköveken nyugosznak, mig a .diagoualgerin-

ezek közepéit pajzsszerö zárkövek disziük. A boltozat élein kivül-

rl a szokásos támfalak ellensúlyozzák a bels csúcsives boltozat

nyomását.

A esúcsivü diadalív majd a boltozat telejeig^ér s heveder-

ive, melyen a körte alakú bengerlug és két horony mellett kaja-

ess tagok is láthatók, kbl faragott.

’A mellékhajó északi végén áll a 4 80 hosszú, 3 92 széles és

3-90 magas sekrestye, régi kerek boltozatával s két közönséges

négyszeg ablakkal
; mig ajtaja XY. századbeli, fent lemetszett ló-

berlevél alakú és sima kókeretü.

A fhajó déli falán vai^ egy, a szentélyén pedig négy csúcs-

Íves ablak, mig itt kett befalaztatott. Ezek 1*20 szélesek és 3*80

magasak s csúcsban végzdnek, melyeknek fels mezejében külön-

féle rózsa és levélalak a diszitmények láthatók kébl kajácsosan fa-

ragva. A mellékhajó ketts választékú s fent kör és rózsákkal di-

szitett három csúcsives ablaka 1*80 magas és 060 széles. A mel-

lékhajó keleti végét deszkafaijai elválasztva van a szent sir, melybe

két* kis négyszeg ablak enged csekély világot. A nygoti fóbejá-

rásnál a torony alatt egy 3 85 kiterjedés tornácz van, melybl a

templomba vezet egy bels egyszer csúcsives ajtó, mig egy fa-

lépcs a toronyba visz. A küls f aj tó 2*50 magas és 1*50 szé-

les csúcsives s négyes horonyu mélyedésekkel ellátott kkereítel

díszített. A déli ajtócska négyszpgü és szk. Az említett négyszeg

torony, melyet a bejárásnál két hatalmas támfal véd, mintegy 23.

méter magas és 6*95 széles, három emeletü, 1*15 magas és 0*50

széles csúcsives s ék és kördiszitmónynyel ellátott kis ablakocskák-

kal ellátva, mig négy nagy közönséges ablaknyilással ellátott fels

része újabb, ennek szögletei tpmpitvák, s falszalag alalíu oszlopok-

kal ékitvék. Az egészet hagymadudoru magas dísztelen fedél takar.

A toronyfalak vastagsága V55 mig a templomé 1*3. A templon;^



terméskóbol és téglából épült, széleit és alsó párkányát faragott

kövek S7.egélyezik. A fó.hajó ujahb boltozata dongaszerü • és ers

pillérekeü nyugszik. Úgy látszik, a templom a XV. század végén,

rnidóü a munkácsi uradalom a Huuyadyak birtokában volt, tetemes

javításon ment át. Akkor, 1493-ban, Varga György, mimkácsi bir-

tokos, Mária tiszteletére egy o 1 1 á r n o k s á g o t is alapított, melyre

Hollós Jánostól nyert engedélyt 8 e ezélra alapítványul egy uemesi

telket házastól, , melyhez 10 hold szántó, egy kiszáló fold és 3 szi
tartozott (8 ökörrel és 2 tehénnel együtt) ajándékozott

,
oly köte-

lezettséggel, hogy azért az oliárnok hetenkiní három misét mondjon

érte.*) Valósziüüen a plébános végezte az oitárnoki teendket s o

maga élvezte e javadalmat is.

1567. évben Zápolya hadai megszállván a várost és várat,

ezen hadászati szempontból fontos helyek visszafoglalására Miksa
király seregei Schvendi Lázár vezérlete alatt kt megjelentek s rö-

vid ostrom után azokat bevették, mely alkalommal a várossal együtt

a templom is elharavasztatott. Nem sokára azonban azt a munkácsi

uradalom ^ikkori bérlje,. Büdy Mihály, kétségtelenül a király bele-

egyezésével és költségén iielyreállittatta s tetemesen raegujittatta
;
a

déli bejárat felett lev ablak fels részén a Büdy család czitnere

egy a koronából kiágaskodó egyszarvú s az ezt környez M. B,

(Michael Büdy) betk ezt kétségtelenül igazolják. A szentély ’^s

mellékhajó boltozata, az ablakok kkeretei é.s tagozaíai, valamint az

ajtó és a torony alsó része, kkeretü kis ablakaival ez idbl valók;

aminthogy a bejárásnál befalazott klap is e mveletre vonatkozik,

lévén a késbb oda épített támpiller el nem fedett feléu ez irat

olvasható. A szélén: „gente natu Sírjon de Mergi arehiteeto sacrae

rom, imp. regiae Mt in nova vice muráé reparat.^’A köze-

pén pedig.
.

C. B. Gap. 19.

quor. redemtor

s vivit et in novi-

0 die de terra su

urus sum pelle

eircumdubor et in

ne mea his geo

lis ego ipse vi
^

oro deurn salva
•

. rom meum.“

*) 1778. junivrs 29. tartott egyházi látogatás jegyzköajve.

30
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A protéslantisraus féjldésekor a frivek közöl sokan elfogad-

ván az oj hitet, ajteniplomot is 6k, foglalták öl és sokáig 4)irtokol-

ták, ha rövid idközökben az a kaiholikusokoak visszadattátott is.
‘

11. Rákóczj* György alatt ia a protestánsok használták; a mikor, a

uépmonda szerint, a kath. hivek a templom északi mellékhajójá-

ból átalakított kápolnában végezték az istentiszteletet, míg a pro-

testánsok a íóhajót használták. Ekkor, 1657-dik évben, a beron-

tott bosználló lengyelek a várost s azzal együtt a templomot tor-

nyával együtt felégették. Eíí alkalommal a harangok is elolvadván,

a proíestansok gylést tartottak s a templom heiyreállisása iránt

tanakodtak, azonban- a tetemes költség kiállitására képtelenek lévén,

folyamodványt nyújtottak he Lorántffy Zsuzsannához, melyben kér-

ték, hogy a templom és torony bébltoztalására ra eszet és téglát

adjon, mii meg is nyertek.*) Eszerint a terapiom hapVja a tz eltt

csak deszkamennyezetü lehetett.

1660. évben Báthory Zsófia mm csak visszadta a templomot

,a kát. híveknek, hanem késbb a toronyba egy közép nagyságú

harangot is illesztett, mely maiglan ott csöng.**)

1673-ban a bujdosó kitruczok a városba berohanván, a fel-

dúlt tepaplomból a képeket és oltárfelszerelést undok kézzel ki-

vetették
;
Báthory Zsófia várrsége által azonbam esíikhamar elözet-

tek innen. «

Nem sokáig birhatták ezután a katholiknsok nyugodtan e

templomot, mert 1681-ben, Báthory Zsófia halála után, a protes-

tánsok követelleg léptek fel s elbb az általuk öntetett s a torony-

ban maradt harangukat követelték, r- föiathogy azonban annak érce

nagyobbára az elbbi kath. harangokból volt, száz forintnyi kár-

pótlással kielégittettek
;
két év múlva azonban Thököly Imre ku-

rucz hadai megszállván e várost, a protestánsok e* zavarban ismét

elfoglalák a templomot.

Egy 1683-ki vizsgálati iratban, mely egy a munkácsi várban

tervezett összeesküvésre vonatkozik, emlittetik, hogy a kath temp-

lom a protestánsok kezén vala. Ugyanis Üveges János,* mnkáesi

kath. hitü polgár, a többi közt azzal vádoltatott,'lio^y felhevölósó-

) Balajthy Munkács Icirása. 121. lap.
^

‘

E mintegy 100 kg. snlya harang feliratát lásd iklabb, ;
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ben azt monda -egy ?árrffégbeli kurueznak': „Isten engem úgy ee-

gftljen, nem sokára mienk lesz a templömotok.*)

1685-ben, midn á vkufucz kimly a török áltd elfogatott, azon

év végén' császári seregek vevék a Zrínyi Ilonától védett munkácsi

várat ostro/n alá, mely sikertelen vívás 1686. április 30-ig tartott,

melynek |5jélén Caprara Aeneas hadvezér a várost is feiégeté s e

boszuállás után seregével elvonult. Dobay Székely Samu, várbeli

k urucz tiszt, naplójában errl ezjt Írja : „ hogy a; német
,
a várost ki *

égetvén, m é g a te m p 1 o m o t é s a n n a k t o r n y á l.. i s e 1 ham-
vasítá, az mely istent^lenségeért --i- így sóhajt fel elkeseredve a

korucz —^ az* Ur Isten tovább is confundáíja az olyatént.^^)

i688-ban Munkács vára feladatván s a Rákóczy-féíe birtok

Kolouics gondnoksága alá keröltén : a templom visszakerült a ka-

thoiikusok birtokába s megmaradt az 1703—17 IL évek közötti II.

Rákóczy Ferencz-féle hadjáratok alkalmával is, midn. koronkint rak-

tárul használtatott. Erre vonaikozólag a nagy-károlyi Fereoez-rendü

szerzel óvköDT vében feljegy€;ztetetí, hogy egy régi, keleti modorban

festett Mária^kép (mely maiglan az iUeni templom jobb oldali fa-

lán függ) a Biikóczy badjárat korszakában az olt elkövetett meg-

Szentségieleniiés miatt^^könyezett volna. Megkiseriék^^ ngyan a pro-

testánsok akkor is a templomot visszaszerezni
;
de ezéljukatel nem

érhették; a szécsényi ^^yölés határozata folytán nj íérapbm építésére

300 frtot nyervén. Eákóejy, mini buzgó kathoíikus voazó<Mssál vi-

seltetett az egyházi ügyek iránt; ^ gyakran Munkác^oü is bl-

jílrt misékre^’^j s páter Ké^-vel bizáU viszonyban állott, Ót

gyakran asztalánál fogadván. S igy a templom folyvást a kathoÚ-

kusök birtokában maradt. 1711-ben a munkácsi uradalom a koro-

nára szállván. annak íeniartását a kincstár, mint kegyuraság, lett

vpiria köteles teljesítene azonban a szükBégessé vált igazitásokkai

mindaddig késett, mii a melyek elbb többizbea hosszan fe-

detiénöl állottak, roskadozni kezdéhek. Ennek következtében 1723-báa

lelet vétetett fel a templom állapotáról, mely felette megrongált

volt; 0 szerint á: templom északi oldalán lev mellékhajó kápolnául

szolgált, József tiszteletére emelt oltárral, mely a sekrestyével ha-

tároltatott. Volt három harangja: egy 1 mázsás, egy 80 és egy

30 fónto^ ; Végre 17^5-ben Behmer Antal, cs. k. várbeli parancs-

nok és ezredes, közbí^jöt'óvej befedetett némileg a templom s nagy-

Budai kam. levéltár. N. B. 0^. os. 38. sz.

MoBum. -Hang. fiist. 351. k. 4^^
0. ©. Benbzky. 0, naplója 1707. aak.' 4 rÓl.
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Jábél kijavíttatott*) Midn pedig háróm év mülva a münkácsi •

nradaiom a gróf Schönborn család birtokába jutott, az a templom

helyrehozására is kiterj^szté figyeíruét ; de csak gróf Sch. Ervin

Jeuó kezdett az eldöd által megindirott eszme valósitásához, 1746*

bán elfogadván a Bornemissza László, királyi harminczados, által

1745-ben készített tervezetet. E szerint a templom fóhajójának meg-

gyengült falairól lehordatott a boltozat s a helyett erós pillérekre

támasztva feltétetett a mostani dongaalaku. 1754-ben kijavíttatott a

torony, annak meggyengült fels része elhordatván s helyébe a je-

lenlegi dísztelen helyeztetvén. Erre az uradalom 500 frtot utalvá-

ny (rzott, a kézi és igás napszámot pedig a hívek szolgáltatták. —
1749-bcn építtetett a templom déli oldalához toldva egyöm.hosz-

s/ii, 3 G5 m. széles s két közönséges ablakkal ellátott kápolna, melybe

az oliárt is a Szentléleky család állittatá, e végbl 1753. évben te-

vén alapítványt. Czimere ott diszlik a kápolna bels falán: ez egy,

két jobbjaikban kardot tartó magyar vitéz közt álló - koronázott

pajzs, melyben egy kardot villogtató szárnyas grif s a korona fe-

lett szintén egy grif fels része a karddal látszik.

1751. az uradalmi igazgatóság eltétette a templon czin termé-

bl az ott botrányul szolgált b önpelle n gé r t (Busstok), mely a

kalodával együtt ott századok óta állott.

1755-ben bebelyeztetett a toronyba az óra, melynek meg-

szerzése még 1734-ben terveztetett, s melyet 1747-ben Stószi S t ei-

ner Sámuel készített 332 írt 30 krért; a czimtábláját pedig

1754-ben Feth Pál festette 2 ftórt. 1759-ben az igazítására szükséges

költség a lakosok közt házankint kivettotett, felügy élje Rotmann

Kristóf a felhúzásért 8 fehtartásáért óvenkint 3 köböl rozst kapott

díjul. — 1757-ben kijavíttatott a czintercm fala, melyre az urada-

lom 4560 téglát és 84 köböl mészt adott.

1759-ben egy 48 frtnyi bírság a padok készítésére forditta-

tott és 1767-ben az uradalom zeneeazközöket vett a templom szá-

mára.

1762-ben villám ütött a toronyba s azt tetemesen megron-

gálta, kijavítása 43 írt 5i krba került a munkaern felül. 1769-ben

ujoiag öntetett az egyik megrepedt harang, melyre az uradalom

egy mázsa erezet adott. 1773-ban ismét a toronyba sújtott a vil-

lára. 1788-ban kijavíttatott á templom. 1793-bau áílitíatott a kegyur

uj szószéket, az elbbit a bartházai templomba helyeztetvén -át, —

) Megyei levéltár l, ce. 18. 82 .
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1800-Jban gróf SehooborD ErvÍD Jen áldozaikóí^^zségeból Léí^zült el

a mostani nagy oltár, a rajta lev szép nagy kép, mely Máriout

lóháton, mint az egyház védszentét ábrázolja, Bécsbeu festetett s

1826-ban Ko^inszkj' mrész által megiijittatott.

A templom hajdan értékes ezüst mtárgyakkal és egyházi esz-

közökkel, kelyhekkel, tálezákkai, iámpákkal, gyertya- és szenlscg-

tartókkal volt ellátva, melyeket egyik-másik kegyurától s jóltevoi-

ll nyert
;
azonban idfolytán közbejött üldözések és fosztogatások

alkalmával nagyobb Tészót elvesztette, a nem kis gonddal megor-

zött maradéktól pedig 1810. évben szintén meg kellett válnia;

Ugyanis akkor a franczia bábom alkalmából adakozásra s áldozat-

tételre felbivatváu az ország, ennek folytán az egyházaknak is meg

kellett nyiiniok kincstáraikat s szekrényeik két s azokból a feles-

legei a háza oltárára tenniök. Augusztus 24-én adta tehát e templom

m következ ezüst mszereit: két lámpát, két kelybet, két tál-

©zát, két gyertyatartót, egy áldozó poharat, egy szentségtartót, egy

vizöntoi, egy füstölt és egy íörojéntartót. Mindezeknek értéke fe-

jében adatott neki egy Budán jan. 20-án 1812-ben kelt, nagy kéuéjíí

birodalmi sassal ellátott pecséttel megersitelt állami kötvény 260

írt 2^/g krrói váliópénzben, mely tkétl a megállapított 3®/^ kama-

tot maiglan húzza ?z egyház s igy most, ugyszoiván, semmi régi és

értékes tárgyat sem bir felmutatni.

1861. évben festette Mezei József, akkoritt tartózkodottfesi-

múvész, a jobboldali mellékolláron függ szz Mária képet, s úgy im-

ákkor kijavitá a mait századokból fenraaradt két Mária, szeolkere^zi

és Bebestyén képeit, azok elavult kereteit az 1848-diki honvédscg-

nél divatozott barna és piros, v^alamint nemzeti szineinkkel bevon-

ván
;
1860-ban befesté é a szentély falait is és kijavitá a Szenllé-

leky- féle kápolna oltárát: *

Kébány évvel késbb kilágittatott a karzat s uj orgonát szer-

zett a hitközség, melyre a péi^ adakozás utján gjöjletett. Az éj-

szaki, mellékhajóbeli oltárt pedig 1873-ban vallási buzgalomból öz-

vegy Böké%i Mihályné önköltségén áiíilíátá. 1876-ban a torony

vaió bejárás a karzatra áttétetett a templom északi oldaláras a kar-

zat befestéHtt. *

Á keresztel medeneze fels része veres rézbl készült
;

és

egy, nyolczszegu koszlopon s alapon nyugszik, melyen e bevésett

irat olvasható: „E. T. P. S. A. D. 1735.“ A két oltár közti téren

két sírbolt van; az egyik, mely hat ember térfogata, 1725-ben ja-

vittatott ki Behicer várparancsnok által. Itt a helyi lelkészeken
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kivül Klobusiczkj és- iuás oemes csa^tódok tagjai njugoszoak. Kö-

löuben bitonyos díjért*) a czinteremben is szokás temetkezni
;
jól-

lehet 1873-ig a Vásárheiy-utczában. lev temet szolgált 1765-dik

éy óta a kMholiküsok temetkezahelyeük melyet akkof az u rádalom

kijelölt e czclra az 1742. évben épült dögvészes kápolpa kö-

rül, melyet Rókus, Sebestyén és Czecziíia tiszteletére épiltetéuek

hálából az óletben maradt német lakosok. 1873-ban méretett ki a

podheringi útnál lev közös t e m e t ö t é r

,

melyben azon évben

a chölera áldozatai kezdek meg a sort.'A templom birtokában van

egy szép szl a Pál hegyen s egyéb kisebb pénzbeli alapítvány.

A toronyban következ négy harang csüng:
‘

1. a legnagyobbnak déli oldalán szent Márton képe áb-

rázoltatik e körirattal: „Isten dicsségére újból ntetetf a munká-

csi r. k. egyházi pénztár költségén 1866.“ --- A keleti oldalán Szz
Máriá képe látszik, ölében Jézust tartva, é felirattal: „Szepltlen

szz Mária, Magyarörszág védasszonya, könyörögj érettünk.*^ Észak

felöl szent István térjdel Mária képe eltt s körötte e felirat olvas-

ható: „Holtad emlékeV.etén hullanak könyeid." Végre nyugat felöl

Magyarország
.
koszorú? ott czimere, körül e felirat tündöklik: „Egy

legyeö a czól és akarat, Egyesülés diadalmat arat,^^ A korongon

áll: „László Albert és Ferencz K. Gejcz, 1866.“

A 2. harang korongján e latin betüjü körirat látszik: „Celsi.

Princi. Sophia Báthori íieri coravit piro templo Munka. 1677.

A 3. harangon szent Márton képén felül ez áll ; „OVLtVI S.

Martini patron! ’nostrl a plls DICata est.'* Kifejezi az 1768. év-

számot

Végre a 4-ik kis lélekharang fels korongján e körirat foglal-

tatik
: „8. Barbara Mártír orans superos in agone juctantibus ad-

sis. Anno 1769.“ Ezt Krisztus a keresztfán díszíti.

A toronyra nézve raegjegyeztetik még, ho^y annak zsindely-

lycl fedett teteje a fönebb említett éveken kívül, még 1804., 1828.’

és végre 1854-dik évben ki javittaloU
;

ez/ utóbbi alkaloramai a fe-

dél Gerraarz Ignác urad. építész és Motrinec Illés ácsmester köz-

bejöttével megigazUtatott és vörösre festetett; a golyót és rajta álló

keresztet megaranyozá Behr Lénárd nev helybeli képfest, felhasz-

nálván a keresztre öt és a golyóra három könyvecske aranylemezt

40 pfrt értékben.

17ü5“ben mepiUhipUtatots, hogy » lomphxjoban töHKjtkezSkévt Hsa
<;;zÍQterembo ítíktettekért 3 Irt íizeUossék a templom pénztárábK
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A mun kácsl r. k. lelkészség,

A 1333-dlk évi pápai tizedeik lajíítromában e lelkész.sé*^ a ki-

vételesek közt eínliítetik 8 igy kétségt<*lonül már jóval azeioft feri-

állott. 1356-ban volt a" plébános Miklós, ki a iJródi-család ügyé-

ben mint kiküldött Vincze nev kaposi lelkész és iingi alosperes-

sel mködött*), késbb pedig Pál, nev rákosi pappal a beiktatást

eszközíé**), & Így kitn szerepet kelle játszania; úgy látszik, utód-

jai is tekintélyes egyének valának. 1493. ugyanis D é n es mester,

itteni lelkész kieszközlé Hollós Jánps herczegnél, hogy a Koria-

thovics -féle 1360. évi adoraánylevél, mely á cseriiokhegyi monosí or

alapítására vonatkozik, érvény teléimek nyilvánitlatott a ennek foly-

tán megrendeltetett, hogy Jövben az oroszvégi b kosok által az

ottani óhit püspöknek adatni szokott kétjsertés közte és a püspök

közt évenklnt felosztassék.
:

A pfo»(cstaiitisimis fejldésével az itteni plébános állapotja is

megváltozott, mennyiben nemcsak a javadalomban a protestáns

papokkal osztoztak, hanem koröukint attól egészen rnegfosztaltaki

st voltak idk, midn számzetvén, a kath. iiivek lmsszu óvek so-

rán át lelkész nélkül sinyldtek, s ha koroukiiit á I^üdyék s M.l-

gócsiak alatt túmogattaftak ivS, elbbi fényes állásukat többé ei nem
érhették. 1660. táján L Rákóezy Ferencz özvegye Báthory Zsófia

Munkác«rá barátokat behelyezett, kijelölvén lakásukul a mostani

kastélyt, akkor földszinti, úgynevezett fejérházat, hol azután hosz-

szabb ideig tartózkodtak s a papi teendket végezték. Az 1672-

ki ui’bérben erre vonatkozólag e tétel foglaltatik. „Fejérház. ke-

gyelmes asszonyunk curiája, páterek laknak benne. “ A dijment<s-

házak sorában pedig két paroehialis ház és egy iskola emiltteínek.

Ugyancsak ez okmány szerint, akkor a Batu-féie házhely fe-

lét szintén a barátok bírták. Ügyöket ieginkább páter Kis jezsuita s

^ fejedelemn gyóntató "atyja s raeghíti embere támogat á, ki a vár-

ban tartózkodott; 1673. a városba berontott' kuruczok a papokat

csúfosan elzték s a kath. híveket kifosztották, csakhamar azou'

*) Ziehy-Cod. ÍÍT. lö.

*) ü, 0. 30. é« 02. Táp.
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bán ismét visszaálli Itattak. A papok ellen elköTetett ez erszakos-

kodásban akkor a helybeli lakosok is részt vettek, miért „Báthorynö

azok vagyonát elkoboztatta.”') Ez idben a barátok ajándékul egyes

földeket is nyertek ; erre mutat az 1699-ki urbáriumban foglalt e

tétel: ,AZon szlt, melyet Vásárhelyi Jakab a helybeli páterek-

nek egykor ajándékozott, a munkácsi foldesuraság magához vál-

totta.**)

Midn pedig 1682.. Thököly Imre nül vévé a kath. hitben

neveltetett Zrínyi Ilonát, s kezébe a munkácsi herczegséget, ele-

intén nem csak kíméletet tanúsított Krucsai páter, helybeli pap

iránt, hanem a protestánsok sürgetésére akkép intézte ol a két fe-

lekezet papok közt a javadalmazás kérdését, hogy a parochiát

ugyan átengedé a ref. papnak s azon évi jövedelemnek Vs részét

a kath. lelkésznek, általa április 24-tl aug. 16-ig tett szolgálataiért

;

de jövre nézve a dézsmát, földeket s egyéb javadalmat köztök

elosztatta, a helybéli mészárosok által kimérésre levágandó mar-

hák nyelvét is nekik juttatván.

E sajátságos szokás kásöbb, a 18. század elején, egyedül a kath.

papra terjesztetett ki, mely járadéka (Schiachtzinszonge) 1768-ban

éyenkinti két aranyoyal váltatott meg a munkáesi uradalom által,

végre 1792-ben, midn az 1780. alapitott két káplán számúra a

kegynraság által irnoki járandóság utalványoztatott, végleg meg-

szüntettetett. E tekintetben 1783-ban a megyei hatóság által meg-

ejtett vizsgálat szerint, megállapitiiitott, hogy a r. k. parocbas r é g
óta gyakorlá e kiváltságos Jogot; hogy elébb csupán 6 kapott

minden nyelvet, késbb tizenkét íüstöftet, "végre 2 aranyoyal vál-

tatott meg.***)

Á Thököly-féle hadjáratok folyamában a protestánsok ismét

elverek a paplakot, mint az egy 1683-ki hatósági iratból kiiümk

végre a fölkelésnek 1688-ban történt elnyomatása után, Scíiau

Miksa helyeztetett be parochusnak, ki ilyenül még 1699-bee is

emlitteiik. Ekkor Kolonics Lipót bibornok rendelésébl a prol es-

tansoktól elvett papitized, a kath. papnak utalványoztatott s a föl-

készlak is visszaadatott. Az 1703. évben újólag kiütött szabadság-

harcz idején, a protestánsok II. Rákóezy íf’erencznél az elvesztett

javadalmak iíránt panaszt emelvén, 1705-ben a széosényi gylés

határozata folytán, nagy részét visszakapták., a fejedelem pedig felhi-

Muck. városi levélt.

Urad. levét

Megyei W^lto
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vatott, hagy az uradalom külön alapiiványt tegyen a kaih. lelkész

számára. — A harezok bevégeztóvel a tizedet ismét közö^^en tlve*

tik a ref. pappal, de idfolytán a r. k. plébános sorsa itt hovMto-

yább javnít, erre mutat azon körülmény is, hogy 1712 óta a/

anyaköoyvek rendszeresen vezettetnek, melyeket akkor Bokross Ki-

renéz plébános megkezdetett, s mely adat, mint alább kirautalin-

dom, a kath. hívek szaporodását is kitünteti.

1723. kamarai intéz vény által megáRapiítatott a plébános évi

illetménye s utalványoztatott az, az akkor a királyi íiskus (ügyés.
)

kezén: volt muakáesi uradalomnál; aminthogy késbb 1737. évb< :i

ideiglenesen a káplán, az éneklé-z és 1753-ban az egyházti ilb.l-

ménye akkép raegszabatott, hogy ez> utóbbi járulékai, kiadalásáévi

éveukiat folyamodni tartozzék,

1735-ben a gróf Schönborn-esaiád Munkácson Ferencz-remiü

kolostort szándékozott alapítani, e tervrl azonban a birtoko.s utódiá

lemondott.

1751-ben az uradalmi igazgatóság a kegyuraság nevében nr.

egyházi számadások évenkiuti m ‘gvizsgálása végett egy világi gond-

nok megválasztását meghagyta: az üj, de szükségessé vált intézke-

désbe a plébános eleinle csak nehezen nyugodott bel; s ez id óta

folyvást alkalmaztatik a „curator“ s a számadások is pontosan bo-

terjesztetnék az uradalmi igazgatósághoz.

. 1753. gróf Barkóczy, egri püspök mogszabta az nj dijaz;i>t

(stólát) 1773. az uradalom megtagadta az egri püspök által a

kegy ur tudta nélkül kinevezett káplán számára az illetményt, mi

azonban késbb kiegyeniittetett 1776'bau hatósági vizsgálat tétet-

vén a plébános egykori javadalmai iránt, a kihallgatott tanuk val-

lották, hogy a lelkész, mióta bevezettetett, a vereshegyi szltermés
tizedét szedte; Jónás Pál pedig vallá; hogy 10 éves korúban halhá

anyjától, hogy a plébánosnak csak 18 .szlbl járt a tlézsiua s

hogy Eöry László, munkácsi ref. prédikátortól a plébános kéne
volna egykor a bortized felét, de ez önkényt .Deni akarván azt át-

engedni, szüret alkalmával német katonák segedelmével az egész

tizedet elvette magának a plébános s azóta folyvást használja, míg
többi gazdák saját papjaiknak csak jószántukból adják a termé-^

tizenötöd részét.*) Ennek ^következtében 1777-ben keit hélytai tó-

sági határozat szerint, kapott a plébános a vetésbl tizedet, a bor-

ból kilenczedet, az ó és uj Vereshegyrl pedig a tizenötödet.

) Mánk. városi levéltár.



1777. évbfíD épilleite azv uradalom a most is fenálló lelkész-

lakot, addig a plébános' és kápIáDjai n?ás uradalmi épületekben szál-

lásol vau.

Stólául járt ez idben, egy 1781. okmány szerint, a plébá-
nosnak keresztelés' és avatásitól 24-->24 kr. temetéstl 1 frt, eske-

íéstól a polgároktól 4 s a vidéki uéptól 3 frt Az éneklésznek egy
temetésért 30 kr, tanításért minden tanitványtól hetenkint 2 és irás-

tanitásért 3 kr. Az egyházfinak egy temetéstl 17 kr, á polgárok

gyermekei kereszleléseért 7 s a köznéptl 6 Jer. Azóta e dijak tiz-

szereseu emelkedtek, a sj&ab ad stólának pedig épen nincs ha-
tára, miért is annak szabályozása égeten szükséges lenne,

A folyó század elején még 142 íiókközség tartozott a muu-
kácsi anyaeg'yházhoz, mely most 70 fiókhelységbol áll.

A munkácsi plébánosok*) névsora az újabb idbl ez: 1699.

Sehau Miksa. 1712—20 Bokrosé Ferencz, 1721. Lev Ferdinánd,

t 1727. — 1729*ig Ivanics István, helyettes, kineveztetve Foglár
tiyörgy püspök által

;
1730. Strab ó János, ki néhol tévesen Szabó-

nak is iratik. 1747. Scboberr Gergely József, f 1753. márczius

3. 34 éves korában; 1753. Duschek Ferencz páter, 1764. Kon-
csek Balázs, 1771. Tasser György, 1775. Bárdossy József, 1817.

Lanrencsik Kerestél?, 1834. Budolff Pál, ez 1860. szatmári káno-

nokká kineveztetvén, beljére Beseewffy Manó jött Tisza-üjlakról.

ki 1863. szintén kanonokká tétetvén-, helyét elfoglalta Rúzs ák
Lajos, fóesperes ; ’ez 1878. febr. 2. elhunyván’ s a templom sir-

bolljába eltemettetvén, helyébe lett lelkészszó Pasqual Antal, kit a

püspök kivételes jogánál fogva, beregi fesperessé is kinevez,^ s

mint ilyen megtartá fényes felavatását 1879. febr. 23. .

A belháboruk és vallási viszálylrodások elmúltával 1711. óla

mily las.san szaporodtak Munkácson a katholikus bivek, kitnik az

anyakönyvekbl. így 1712. évben nem kereszteltetett több mint 8,-

1713-ban 4**), 1714. 5, 1715.9, 1716. 5. 1717. 7, 1718. 12, 1719.2,

1720. 4, 1721. 13. 1727. 3, 1728. 5, 1729. 1, 1730. 8, 1735. 12,

*) Munkácson már 1740 táján volt káplán! állomá* is szervezve; ilyenül

erolittetik azon idbl FÖrder Simon atya, kinek helyére gr. Schön-

born Ferencz György 1740-ban Fejér Pál atyát nevezé ki, oly

megjegyzéssel, hogy 20 frtnyi évi dijt különösen azért fog fizetni

Strabo János plébánosnak, hogy azért a káplán minden harmadik

héten tartson isteni tiszteletet Fele-Sehönbornban.
^

-

**) Hogv pedig nem kizárólag az elkelbb szülk gyermekei irattattak

. be, mutatja azon körülmény, hogy 1713. okt. 2. mep nem ne-

vezeti czigány azüléktl nemzett Krzsébet ^evü leányka is megke-

reszteltetett s beiratott.
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1740. 6, 1745. 27»); 1750. 32, 1755. 32, 1760. :29, 1765. 61,

1768.^81, 1770. 83. 1775. 63. — Ez évbea kezdetett az anyaköayv

rovatqsau akkép Tezettetai, hogy a végén kitönlettettek helységen-

kéat a fi- és no kereszteltek., így ez évben Munkácson szüle-

tett 12 és 16 no, FelsorSchönbornban 2---4, llsó-Schonborn- •

bán 2—3, Pósabázán 1—2, LéHíiyfálTán 3 fi^ Kucsován 6 fi, 2 le-

ány, Kluesárkán 2 fi, 1 n,- Váralján 1 nó, Klaosanón 2 fi, Bub-

Toviezáii 1,. Szent Miklóson 1 no, Kendereskén i nó es a vasgyár-

ban 1 férfi gyerm^. Bartbáza rmtr’ akkor külön leikészt bírt Mar*

’linecz András személyében. A munkácsi egész paroehiai kerölet-

ben szöJetett 1780-ban ‘

84,
' 1785. ' 83, 1790. 60, 1795. 73, (ezek

közt két zsidó Ifjú, katona a Nádasdy-féle ezredben ;) 1800-ban 60,

(e^üy ismét zsidó katona a 62. ezredbl); 1805. 73, 1810. 74 ;
1810.

aug 19—25. itt pöspokl egyházi látogatás lévén, meghagy atott,

hogy jövben a születés napja is beiráilassók. 1815-ben megkeresz-

íel etett 80, 1820. 109, 1825. 120. 1830. 116, ezek közt törvény-

teloü 8f 1835. 137," törvénytelen 13, 1840. 157, törvénytelen 4,

1845. 162, törvénytelen 17, 1848rban 130, törvénytelen 7, 1849.

.166, törvénytelen 16, 1850. 149, törvénytelen 10, 1855. 129, tör-

vénytelen 14, 1860. 211, törvénytelen 28, 1865. 154^ tövény télén

•21, 1870. 162, törvénytelen 26, 1873. 171, törvénytelen 26.

A tatin anyaköny 1837. évtl 1851. fül. 1-ig magyarai vite-

tett. Azon jegyzék szerint összeadatott 1721. 6;pár, 1730-33, évek-

ben 15 pár, 1734. 9, 1735. 5, 1736. 4, 1746. 2, 1745. 8, 1750. 13,

1755. 13, 1760. 6, 1765. 11, 1768. 23, s igy tovább fokozatosan.

A halottak könyve is 1715. kezdeteit vezetni még pedig ily

sajátságos kitétellel : „1715. febr. 12 temettetett el Beniczky sza-

kácsa íív György,^ febr. 19 „a várbeli Wolf naarkotányos fia
;
már-

ozius' 8. a váraljai kovács, 11-kén a várbeli német kovács sat.

anéljíül, hogy oévleg bejegyeztettek volna. 1720. okt. 22. meghalt

Klobusiczki Gáspár, a kassai kamara tanácsosa s a helybeli egy-

bilz különös pártfogója; 1721. márözins 10. Veleréberg János, vár-

beli kapitány 70 érés korában. 1727. május 14. eitemettetett a

templom sirboltjába herczeg Lobkovitz ezredbeli rnagy, báró Pen-

tendorff Antal és neje gróf Forgáéh Borbála leányok, miért díjul

10 irtot fizettek. A 40 éven át egyházfi szolgálatot tett Gyarmati

Mihály 1727, junius 22. elteraettetvén a templom czintermélMrD,

*) Akkor azonban már a 'szoÉfeözéd A. és F.-Sebnbom, Pósakáaa, Pá-
linka. BartHáza s mis hotységek nj telepHlvényosok^ nyertek, kik

kizirólag katkolikusok.
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atódaitó! mi illeték sem kdveteltetetett. Még 1730-baa sem igen

nyomozták ki az elhunyt nevét, ugyanis azon évi okt. 27-kéa el-

temettetett Eonrád, szeutmiklósi molaár.“ 1742. julius 27-tl

november .9-ig a dögvész puAztltyán, a halottak könyve sze-

rint, eltemettetett azon idközben 67r kátholikus. Ekkor különben

még nem volt szokásban, a halál vagy betegség nemét is bejegyezni,

az azonban igen, hogy a halotti szentséggel elláttatott-e ? így 1762.

febr. 9-kÓQ Horváth Ferencz Klacsanón, »ki a reformált hithez

makacsul ragaszkodott/ ott, minden egyházi szertartás nélkül fi-

iak arittatott, valamint azon raárczius 25-kén bizonyos Teindl

Zsófia ágostai hitvallása miatk a munkácsi Sebestyén-kápolna mel-

letti kertek szélén, temettetett el egyházi szertartás nélkül.

Munkácsi református egyház.

Lampe szerint, már 1532. évben virágzott itt a protestantis-

itius, Petrovics Péter fpldesurasága idejében pedig, 1652. már az

elfoglalt r. k. templomban terjeszté Kálmán csehi Sánta Már-

kion rendes lolkész a Calvin tana szerinti uj hitet. Ki volt legyen

ennek utóda, nem tudatik, 1594-ben azonban Bányai Péter, em-

littetik lelkészül*) Ez 1599-ben á maga „ecc les iája,“az egy-

házi rend s a seoior ellen vétvén, azon évben a várii gyölésen-

határoztaiott, hogy azért nagy büntetést érdemelt de nagyságos

Éákóczy Zsigmood mellette közbejárván, megengedtetett neki oly

feltétel alatt, hogy 1. az egyházat kövesse meg és a seoiort kivált-

képen, ki ellen ö nagyságát infiammálta és ngúhoz Írjon levelet,

hogy a senior ellen méltatlanul panaszolt; 2. kötelezze magát írá-

sával, hogy ha többó azt cselekednék, magát vagy az egyházat

megsértené, senki „patroeiniumával“ magát ne oltalmazhassa; 3.

publice deprekáljoD.**)— Nevezetes az is, hogy az egyházkerü-

letnek 1593. kezdett Gyarmathy-féle latin .jegyzkönyvét, az 1631.

május 22. Munkácson tartatott gylés, magyar nyelven folytaUatni

rendelte.

1605—1608. emlittetik itteni lelkészül Túri György, 1609.

vári Olasz János és Tolnai Albert***), 1617. Kisvárdai András,

*) Zágoni Albn Károly, azemyei pap jegyzetei,) A traktus jegyzkönyve 63, l.

***) Leleszi levélt. lY. 43. sz.



1618. Újhelyi Szabó (íaimicida) íst?áö és í^oloai Albert*), 1638.

Szabó és Ardai Pál.

Bocskay ístváD, Bethlen Gábor s a Bákóezyak alatt az nj hit

Mankácson oly ers gyökeret tért s a felekezeí oly firágzásnak indáit,

hogy a hitközségbeo két gazdagon jaYádálmazott hitszónok és káp*

lánok, meg oskola-deákok mködtek, kik a Tárban is vé-

gezték hivatásukat. Ezért a vár részérl, mint az 1613-ki uradalmi

urbérben feljegyeztetett, kapott a fpap 4, a káplán i, az ispotály-

b^-liek 1 és a tanító srintén 1 hízott sertést óvenkint; a csernek-

hegyi és lovácskai szltized, az alsó malom jövedelmének ti-

zede, a magyar jobbágyoktól a Veres szlhegy tizenötödé & a Cser-

nek- és Kishegy tizede szintén a papnak járt; a munkácsi és orosz-

végi földekrl adtak a magyarok, az az reformátusok terméojtizo-

det, a munkácsi nemesek és parasztok pedig 3—3 kalangya búzát.

Késbb a jövedelem módosittatott. így Bethlen Gábor alatt kaptak

a papok a hat kre alakított alsó vagy fejérmaíom vámjánák a fe-

jedelmet illet */* részébl, mely az 1649. urbárium szerint óves-

kiiit 400—450 köblöt telt, tizedet a fentebb érintett szl dézsma

és tizenötödön kívül, az Üj és 0-Vereshegyrl a tizenötödet a ki-

rály dézsmája helyett, az oroszvégi és felsmezei buzatisedet' íiat,

Lorántiy Zsuzsánna 1649. tetemesen emelte a papi járandóságot,

nevezetesen egy ver disznóval, két öl szénával és 6 sing finom

posztéval, vagy ennek megfelel 25 forintnyi éríékévéL Áz 1649.

úrbéri összeírásban az is emfittetik, hogy a munkaíesi fels s 3

kre forgó malomnak szombat reggeltl vasárnap estig járó jöve-

delme 8 m u a k á e s i i 8 p 0 1 á I y b e I i szegényeknek és az oakois

deákok featartására járt s hol 200, hol 250 köbölre ment Azonban

1660. után Báthory Zsófia megszoritá a jövedelmet s az egy szá-

zadnál tovább használt templomot, paplakot s oskolát ^ visszaadatta

a kaíhülikusokuak, az egyház tagjait elszélésztette s Teremi István

öövö papot elözé, fegyveres ervel meghiusitván a vármegye által

inegkkértett biiavatkozást s ílgyreádezést. 1668. a munkácsi pro-

testánsok lelkészi lakul egy jobbág|házat szerezvén, ez ellen Bá-

thory Z«ófia jogai fentartása végett tiltakozott s ezt a megyének is

tudiul adá**^')- 1682. évben azonban Thököly Imre ismét behelyezte a

papokat, st, mint mondják, a fejedelem a számzött Teremi Istvánt a

maga hintáján beszállitá a papiakba s elosztá a lelkészi jövedel-

meket a két felekezeti pap közt. Az ekként* megáliapitotí s a

**) Mankáes városi jegyzkönyv.} Megyei levéltár,m Jfc. si. 116. az.
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vármegye ál^ e végbl kiköldött Kádas Mihály szoígabiró és fior-

váth János esküit által megersitett okmány, szerint, tartozott min-

den lakos, nemes vagy nemtelen a ref. papok számára három fca-

lan^a búzával,, ha 20 kalangya búzája nem maradt,
,
aféle ember

adhatott kevesebbet vagy fizetett 25 'pénzt,, de az olyannak nem

tartozott a pap halotti predíkáczióvaL A magyarok .
a fels, víz közt

való és oroszvégest mezóról adtak tizedet, azonfelül a papnak bir-

tokába több földrészlet adatott, így a vizen inneni mezit 16 da-

rab a Dévay-féle hagyományból, a, vár felól, a Nyiresen, az üjfa-

lusi útnál, hol a Papfolyás nev ér megszakadt
;

a vizentul volt 16,

a Polatináü 8, Lovácskánál 2 nagy íölddarab sziutéu Papfolyás-nak

nevezteiett
;
az országúinál vala 2 Dévay-féle, egy kaszáló a

líuszió hidjáaál egy a Nyireseo. egy a Füzesen s egy a várnál. A
(sernek, Veres kishegy és iovácskai nem plántált szóióivhi a ti-

zed, a veres uj és ó hegyrl pedig a tizenötöd járt. A Nagy he-

gyen egymás mellett fekv két szólót a „pásztor^ (prédikátor) tar-

tozott metszetni, kapáltatní, de a kótörést a.pósabázi hívek végez-

ték. Á csAszár búzájából.' borból, zabból nyolczad járt a papoknak

s abban az iskolamester is részesült; tartozott az anyakozség a

cathedratikum mai, 1 írttal is, de ószí vendégséggel nem. Kikötte-

tett,, hogy a halotti predikacziótól 3 máriás fizettessék. Az alsó

malom fejedelmi búzájából és a kásából a tized, valamint a mé-

szárosok által levágott marháknak nyelve két fontnyi hu.ssal együtt

szintén- a papnak járt. Az szivel bevetett papiföldek jövedelmét

pedig Thököly rendelésébl, 1682. junius 29. Sárosi Sebestjén,

urad. tisztfónök biztosita a pap számára a javadalom-rendezés al-

kalmával, kijelentyén, hogy á r. katholikusok'és reformátusok közt

kétesisé vált oroszvégi tizedszedési jog iránti kérdést a háború utáni

idre elhalasztja. Ezúttal a várból járó fentebb einlitett jövedelem

szintén megálíapittatott a jövre nézve. -

1683, Thököly fejedelem udvari hitszónoka vala Lipóczi Mik-

lós, kinek évi járuléka volt: 1.50 frt, 1 róka bátbélés, 3 pár kor-

dován csizma, 2 hordóbor, 2 sertés, 2 tonna túró, 20 itoze vaj,

egy-egy köböl borsó, kása és lencse, 10 siug angol posztó, egy

pár nyest süvegre, köntös csináltatásra 10 írt, 25 köböl búza, 4

juh; 8 itcze méz, 5 ksó és becsületes asztala*).

K)88-bíin ismét elestek a protestánsok nem csak a templo-m-

lúl, papiaktól, hanem a javadalmazás nagy részélól is.

*) Monum. Hung. hist. 24. kt, Cö. lap.
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Áz Í69Ö-diki lírbérbeif a szöltí^^ nézve ez foglaltatik.

^Jól eszébe kei] venni akárkinek is, hogy az üj és 0 vereshegy-

rl a király számára régi idktl fogvást azért nem adatott dézs-

más prorentus, mert a boldog emlékezet akkori felséges királyok

aZ/ e iránt való jusokat conferálták volt ** munkácsi evangélikus

prédikátorok számára, raelyrl extál is a donatio
;

hogy penigleu

ezen két hegy el ne pusztulna, st épülne, a prédikátorok eíeitül

fogvást delermináiták, hogy valakinek itt szölljök vagyon, nem ti-

zeddel, hanem tizenötöddel ^dézsniáljanak ' a parochusok számára,

mely is eleitül fogvást megtartatott és ma is iigy usuáltatik‘‘*).

A templom nélkül maradt protestánsok elébb a szabad ég

alatt a ítlk közt, késbb egy Keresztúri Miklós deák nev ne-

mes birtokos csrében, végre a csr helyén épölt faimaházban a

Latorcza közelében gyakoriak Isteni tiszteletöket. Ezen fatemplom

,1703. junius 28-kán Montecucopli cs. hadvezér berohant katonái

által felgyújtott város nagy részével porrá égvén, nyomtalanul el-

enyészett. Késbb II. Rákóczi Ferencz gyzelmesen hatolván elre,

az 1705. szécsényi gylésen hozott kedvez határozatok alapján,

Í707-dik évben a prot. hívek a fejedelemhez folyamodtak a t-

lük nem rég elvett római katholikus templom és papiak visszaada-

tása iránt; e helyett azonban 300 írttal elégíttettek ki s régibb jö-

vedelmeik némi részét nyerték vissza; elhatároztatván a rendek ál-

tal, hogy a kathoiikusok a templomot megtartsák ugyan, de a pa-

roehiához és templomhoz való jövedelem maradjon a reformátu-

soknak, mi helyett tegyen a íejedelem alapitványt a kath. plébá-

. nosnak; a két paroehia közül az egyik az oskolával és ispotály-

lyal együtt szintén a protestánsoknak adományoztatván. Az idköz-

ben Koháry Juditnak 98 Írtban zálogképen kezébe jutott s a kath.

lelkész által birtokba vett Dévay-féle (a mostani 152. sz. a.) há-

zat, ^melyet a XYIL században Dévay Jánosnó hagyott a rof. ec-

lesiának, s mely még 1650. Lorántffy. Zsuzsánna által felmentetett,

1699-boü pedig Yecserkovics László oskolarnester által eiíbglaiía-

tett, azonban csak Kazinczy András 1709-ben e végbi kiküldött

hijedeimi biztosnak sikerült kiváltani s a református papnak leiké

-

szí lakul átadni.

A nyert 300 frtnji segedelmen a podheriogi régi útnál, a

mai csizmadia szín táján, építtetett a hitközség 1708-ban egy lt>43

meter hosszú, 6*62 m. (és 2 arasz) széles és 2’84 ra. magas ía-

*) Mánk, urád. levéltár .
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templomot, melyet azonban ném soHig haszDálhatott nyiigoátan^

mert a Rákóczy-féie hadjárat befejezése után, ismét bekövetkeztek ' a

válságos napok, kölöpöseB 1720-ban,' midn Bokros Ferenoz r: k.

lelkész, Eór}" László nev ref. pappal a voreshegyi bortized felett

összeszólalkozván, Bokros intézkedésére, uradalmi hajdúk, cselédek

és jobbágyokkal a kis fatemplom széthányatott s ekkor ez is vég-

kép elenyészett. Ez után 18 évig imaház nélkül volt a felekezet,

mely idszakban egy Galgóczj György nev polgár csrében, csép-

lés s más gazdasági munka idején pedig csak úgy a szabad ég alatt

buzgülkodlak a hivek, mig végre Sznyi János akkori prédikátor,

Milotai Mihály vm'osi jegyz, Derczeni István és Szabó György

követek többször folyamodván uj templom építtetéséért gróf Schön-

born Károly Frigyes, bambergi érsek és birodalmi kanczellárhoz,

valamint a királyi felséghez: végre 1738-ban, midn a vármegye

álul kirendelt Somossy Ferencz szolgabiró és Golberger táblaibiró

által eszközöltetett vizsgálatból kiderült az, hogy a felekezelbeliek

a Rákóczy-féle mozgalmak eltt is bírtak itt templomot s vallást gya-

korlatot, az engedélyt megnyerte, de oly feltétel alatt, bogy ^z uj

templom az elbbinek kis alakjánál terjedelmesebb ne legyen.

1733-ban panaszt emeltek a ref. hivek, hogy az eljáróság

két küldöttet Milotait és Derczeoit egész Becsig, st Begensburgig,

messze földre menesztetté, ez által nekik tetemes költséget okoz-

ván. A Latorcza pariján ekkép felépített s szalmával fedett temp-

lomka 1742 ez id által némileg megrongál látván, midn azt a

hivek -kijavítani akarnák, e szándékukban a helyi paroohus által

megakadályoztattak
;
a megye által kiküldött szemlél bizottság ja-

vaslatára azonban kijavíttatott.. 1748-ban a hitközség isméi az iránt

esedezett a megyénél, hogy megejtend vizsgálat után, enge<ltös.sók

meg neki harangot szerezni s diasználni. 1759. átadta az urada-

lom a templom telkét 24 évre 100 írtért.

1775-kig a hivek megszaporodván s a kis imaház is teteme-

seu megromladozvan, ekkor, templomok megnagyobbitása végett

folyamodványt intéz'.ek a királyhoz, ki annak, miután még 1760-

ban az uradalomnak a templomhelyért 24 évi idurtamra száz forin-

tot fizetni magokat kötelezték, határozottan körulirt alakban leend'

megnagyobbitásít, több oldalról tett ellenvetések daczára, meg is

gedte; s igy az épilésliez hozzá is fogtak, ez ahitt Joó Mihály, szol-

gabiró csrében gyakorolván az isteni tiszteletet.

Nem sokára azonban II. József vevén át a kormányzíst, ez

e vallás és ielkiisraoreti szabadság iránt hajlandó .^szelleménél fogva,
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1790. megengedte a folyamodó munkácsi ref. hitközségnek, hogy

,az idközben a Latorcza gyakori kiöntései folytán rnegromiaiozott

faépület helyett ktemplomot épithessen s ekiíép a pénzen

vásárolt mostani szép helyén, az Uj utcza erején, a templom ópité-

séhez kezdett. 1790-ben adott az uradalom e czélra a községnek

meszet 20 krajczárjával számitván köblét (1-23 heetolitert) sa
szükséges vasat 5 írtjával mázsáDkint (56 kg.,) megengedte egy-

szersmind, hogy a felekezeti község téritvény mellett e czélra tég-

lát égethessen.

így a templom falai elkészültek öt s a torony nyolcz év alatt

annyira, hogy 1798. aug. 27 napján a torony kész falára feltétet-

vén mozsarak, az egyenleg-ünnep lövésekkel megtartatott; a rákö-

vetkezett éjjel azonban a torony félig Összedlvén, az nem elbb,

mint 1814-ben építtetett ismét fel, a midn azt a belülrl is fel-

szerelt templommal együtt sept. 4-kén Literáti Nagy János fel is

szentelte. Azóta háboritatlanul áll a díszes szentelt ház, melynek

déli bejárata felett kbe metszve e felirat olvasható : „Haec Domus

sancta ad Glóriám Saerae s. Trinitatis, indulta Sacratiss. majest.

Josepbi II. Eom. Imp. et regis proprio sumtu eccl. Helveticae Con-

fessionis est exstructa A. D. MDCCXCV. Terap. curat. La<l, Bo-

lios.“ — :

*

A ref. lelkész még a múlt század közepén is a kafh. temp-

lom közelében lakott, 1761-ben azonba^n onnan a plébános felter-

jesztésére a tanítóval együtt elmozdlttatott. Ily helyzetben mi-

dn € szükséges iskola, mind papiakul alkalmas helyiséget venni

késztetvén, 1788. decz. 11-kén megvette a hitközség a mostani pap,

lak és Galgóozy Mihály szomszédságában fekv pusztatelket Öalgóczy

Ferencznétl, öO vfrtért 1805-ben pedig azon telekrészt, mely most

papiakul szolgál s melyen í839-kig két kis ház állott, melyeket a

pap és tanító használtak, akkor azonban lebontatván, helyökön a

mostani tágas képület emeltetett
;

oskolának pedig a templom

szomszédságában vétetett meg s részint ajándékoztatott a csizma-

dia czéhtl a telek.

1807^ben nemes Bolyos László hagyott az egyháznak fekv-

ségeket, 1817-ben pedig Milesz Éva. 1848-ban Kallós Mihály és

neje Balogh Erzsébet adott egy csinos urasztalt és szószéket, va-

lamint 1870-ben Freyseysen Matild kisasszony egy csinosan hi a-

zett bársony asztatter ltot. 1851-ben megvette a jelenlegi buzgó

31



ref. lelkész, Literát;^ János a 2250 frtot éró jeles orgonát, mely

1852» okt. 17-kén\ünne{^Íyesen s lakomával felszenteltetett.

A fönebb említett papokon kívül mködtek még itt: 1658-

ban Debreczeni Péter, 1662. Létay István; 1683—1686*ig Teremi

P. István, 1684. Beregszászi Pál, 1688, Yári Mihály*), 1712. Ha-
lábori András, 1713. Ery László, 1733^—1753. Sznyi Bernjén

(Dömény) János; 1762—64. Szatmáry Sámuel, 1764—73. Lrin-
ozy Mihály, 1773—1785. Belényesy Nyiica Józef**) 1785—88.
Dobrsy József. 1788—96. Molnár István, 1796-r-97. Farkas And-
rás, 1797—1800. Komiéi J[ános, 1800—1804. Buday András,

1804—1809. Kis János, 1809—1815. ^agy János, 1815—1816.
Pap György, 1816—1831. Balajthy József, 1831— 1850. Pap Já-

nos, 1850. Literáti János
;
e jeles hitszónok egyszersmind a várbeli

fegyintézet ref. lelkésze lévén^: ezért az államtól külön dúsan di-

jaztatik.

Tanúgy Munkács-Oü.

Hajdan, a reformátio eltt Munkácson a római katholikusok

népiskolája a helyi viszonyoknak szerényen megfeieló. lehetett, mert

a vár s shoz tartozott uradalom birtokosai kétségtelenül érdekelték

magokat ez iránt, mi onnan is kitetszik, hogy a birtokhoz a kegy

nri jog köttetett 8 az éneklész, ki akkor egyszersmind néptanító is

vala (Judknagister), abból maiglan is húz bizonyos megállapított

javadalmat. A protestantismus fejldése idején az uj hitre tértjrár-

) Ezt illetleg egy 1744-diki, az egyház régibb áliapptárdl tartott vizs-

gálati iratban e tétel foglaltatik .,8-dIk tanú Biró András, dér-*

czeni lakos, 70 éves- vallja: hogy Thkölydejc után egykor Mun-
kácsra német kompánia alá több szekerekkel együtt forspontra t
is behajtották, akkor a munkácsi prédikátort, Vári Mihályt,
német katonák elhajtották és a fatens szekerére felültették s ^y
midn éjszakának idején masírozott volna a compania Szatmár
fel4 Pósaháza nev prediumnak határán, nevezett prédikátor alan-

tomban a tanú szekerérl leugrott és a tövis-bokrok közt elrejt-

zött; de miért és hová vitték volna a papot, a tann nem tudja.,

‘ (Megyei levéltár.)

*) 1780. évben kapott az' itteni ref. pap 130 frtot, 8 azckér szénát, 20
szekér fát, egy koresztelésti 12, eskctéstl és temétéstl 51 kft;

az éneklész pedig évdíjul 40 frtot s házankint ftt élelmet,. teme-

téstl krt s találtatott akkor összesen 612 rét hltti lakcra.
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urak és a fejedeimek Jolbbáu gyámoliták a ,sc h oja-mesté-

rek“«^et és szegényebb taiauiókat
j így az 1613-ki urbárium sze-

riüt, azeltt a fels malomtól a vámnak egy része s a Podhering

fetetti szarkabegyri a bortized á munM^^ íanitónak járt, de még
161 2-ben elvonta azt tle gróf Eszterbázy Miklós, ki a fels' ma-

^

ioof vasárnapi jövedelmét, raelyet azeltt a tanitó éivezett, a mun-

kácsi ispotályhöiieknek szánta. Késbb azonban Kákóezy György

fejedelem ismét; ktlnös oltalmába vette á tnunkácsi tanintézetet,

az alumnensok számára különös góndviselt is rendelt, ki az 1649.

urbáriainban*Nagy Andráe néven effilitíetik, birrán Munkácson

telket, melyért .75 dénárt zetett telekadoül, ekkor ismét részesül-

tek a deákók> de már az ispotálybeliekkel közösen a latorczai fels

malomnak szombat reggeltl vasárnap
^
estig való Jövedelmében,

mely azon irat szerint’*') évenkint 2ÍX)—250 köböl életre rúgott.

Valószinü/ bo^ az ügy ekkép a X'V'ÍÍL század élejeig tartott, a

midn a római katholikúsok feiekezeti iskolát nptottak^ az ura

lom áltó éneklész végezvén a tanítást
;

basonló

elemi iskolákat fentartottak a pretestaasok s a görög egyesülíek is

Jávadáltozott éneklész V tanitást| hasönió elemi iskoM-

kat fentartöttak a protestánsok s a Xgöí^g egyesültek Is, \ e

czélrá szintén külön aiapitványnya! birnak, njervén ^ azt Öisavszky

Manö pusímk s más Jóltevkti. ' : " •
^

Áz Ötvenes években TabÓdy ^ál m és Budoíff

Pál munkácsi lelkész buzgolkodásá folytán alapított ‘Hass Mibálj

szatmári püspök itt nnöveidét, azt a város és
,
uradalom bbzmjá-

ruíásávai az álíaia 1859. nov, 19-kén, mint a Mrályné Ertóbet

névnapján üanepélyesen bevezetett Páli Bzent Yinezeirendö apáezák

(irgaimas aenék) vezetésére bízván. Kz intézetet a város akkor

annyiban gyámölitá, bgj a tandíjhoz a szükséges pötkiadáét fe-

dezte, mig az uradalom az ujutezai tágas lakot olcsó bérért áten-

gédte.;-^v';

ÍlZ' 1868. törvény aiapján m^ szervezett a város

három osztályú közlös mélybe akkor összesen 114 ta-

nuló jáit; és pedig-75 rém. %atb.V^^^ k., 4 bb., és II zsidó,

ezek közül belybeii volt 75, v^^^ líig * a nDÖveidébe járt

113 leány és pedig 58 r. k, lö g. k., 10 bb.i 3 igostó b. v. és

32 izraelita, 86 helybeli és 27 vidéki. Ezeken kívül minden hitfe-

lekezet 'külön tartott népiskoíát, melyekben az írás és olvasás ele-

meire taniiiattak gyermekek-

*) Mtu^áéai üTaá. levéltár ;
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Hiratalos adatok szerint tett 1872, évben MunkácBon 8602

lélek létszám mellett a tankötelesek- száma 6--~15 éves 686 fiú és

591’ leány, összeseji 1277. Ezek közt találtatott r. katb. 273, g.

e. 346, bb. 166, zsidó 492. Nemzetiségre nézve :* magyar 439, ne-

met 492, orosz 346. Az 1277 tanköteles közül járt elemi iskolába

274 fiú, 271 leány, összesen 545, ismétl vagy vasárnapi iskolába

95 fiú, magán (zug) zsidó iskolába 137, t. i. 121 fiú és 16 leány.

Küzéptanodába járt 37 fiú. Az iskolába járók f összege tebát: fiú

527, leány 287, összesen 814. Ezen szám vallás szerint igy osz-

lik fel: , .

Járt római kaiból ikus 229, görög katholikus 219, hb. 143,

zsidó 223: n y elv re nézve : magyar 372, német 223, (zsidók),

orosz 219. •
*

Nem járt tehát iskolába fiú 159, leány 304, összesen 463,

és pedig, 44 r. k., 127 g. k., 23 helv., és 269 zsidó. Nyelvre nézve

67 magyar, 269. német, 127 orosz.

Ez évben á községi népiskola, saját épülete hiányában a gym-

naziura két tantermében volt elhelyezve, mködött abban 3 tanító

Jankovicz Imre, képesített jeles tanító igazgatása alatt, de a

tanszereket csupán egy fekete tábla; képezte. Látogatta ez is-

kolát az elmúlt évben, 83 fitanuló; a tanítási nyelv vala a magyar,

német és orosz. Az iskola évi jövedelme állott í készpénzben 1177

frt és 108 frt érték tzifából. Lgyanis tandijakból bejött 300 frt

s a községi segélybl 985 frt. Az iskola évi kiadása vala: 2 taní-

tónak fejenkint 406 frt 50 kr., a harmadiknak 418 frt, ftésre 54

frt, összesen 1285 frt.

lS72-ben járt a községi nnövelde 3 tantermébe 158 leány

(r. k, 87, g. k. 6 ref., 13, izr. 52); a tanitásl nyelv volt magyar

és német. Az iskola 1348 frtnyi évi jövedelme származott: 500

frt tandíjból és. 798 frt községi segélybl. Ebbl fordittatott az apá-

czák díjazására 800 frt, ftésre és tisztogatásra 316 frt; lakbérre

232 frt, összesen 1348 frt,
,

A r. kath. felekezeti iskolába-, melyet Turesányi János ének-

lésztanitó vezetett, Járt 38 gyermek; a tanító fizetése (be nem szá-

mítva az éneklészi jövedelmet) 155 frt, mely összeg fedezésére a

város adott ÍOO frtot, 55 írt pedig a taú díjból jött be.

A segéd-'elkósz által vezetett helvét hitvallású iskolába

járt 80 gyermek s az ó fizetése volt 446 frt; azonkívül az ének-

lész tanítóit 346 frtnyi évi jövedelemért -51 leányt. Megemlítend,

hogy a két ref. iskolánál létezik két alapítvány, szegény kitn t»-
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milók jutalmazására, Ti. m. Dercsényi János és Freyseysen Dániel-

féie 100-^100 fríOS alap, náelvnek 12 frtos kamata kiszokott sz*

tatni.—
" "

^

'

A görög katli. tanítói lakban lev tanterembe járt 1872-beu

62 leánytanuló, a g. k. lelkészi lak egyik földszinti szobájába, pe-

dig 73 fiú. Az Iskola évi jövedelme volt összesen 530 frt, mely

származott: az alapitvánvök kamatjaiból 878 írt, állami segély 16

s a községi segély 136 frt. A rendes taniió évi fizetése 378 írt,

a segédé 100 frt. A Cserszkj-féle. 878 frtnyí alapítvány kamata ösz-

löndijul szolgál két gyermek részére. Ilniozky Bazil, érdem^

kereszttel kitüntetett néptanitó, ki negyven óven felöl mködött o

pályán, sikeresen tanított itt ez idben.

1872. évben a képviseltestület a községi iskola/féláilitá*

sát határozatilag kimondván, e ‘ezélra átengedte az u. n.‘ B ö z s á r-

féle telket, s azon- 1 873-ban egy díszes íolÓszinti éj3ö]etet emelte-

tett 3 díszes tanteremmel s több kisebb belyisó^el; ezenkivöi 7

tanhelyiséget bérelt s ezek mindenikét. rendes bútorzattal s teljes

tanfelszereléssel látta el, berendezte a tomahelyis^get sa gyümölcs-

fa-iskolát, 8 rendes és 3 segédtanítói állomást szervezvén. Az is-

kola évi szükséglétéinek fedezésére 5561 frt készpénzt és 63 öl fát

ad
; a tan dijakat 1875 óta az iskolaszéknek oly meghagyással en-

gedté át, hogy azt tanszerek beszerzésére fordítsa ; e tandijakbói

évenkint legalább 1500 frt jön be.

Természetes, hogy ily viszonyok mellett a tanítás is. évrl-

évre h^yobb lendületet nyer/^^^%^^^ 1876-ban járt a községi I—IV.
fiosztáljrokba 293 tanuló (103 i*. k., 41 g. L, 40 hv., 111 zsidó.

Nyelvre nézve ; 283 magyar, 6 német, 4 orosz. 208 helybeli, 75

vidéki.) Az I—V. leányneveidébe 351 leány (251 helybeli, 91

vidékiv 9 más országi. 132 rk., ’ 27 gk., 52 hélv. hv., 1 ágostai,

139 zsidó. 346 magyar, 3 német, 2 orosz.) Az ismétl isko-

lába 68. (40 helybeli, 27 vidéki, 1 külföldi. 37 r. L, 16 gk., 15

hely. 69 magyar, 5 német, 4 ruthén.) Összesen 712 egyén, vagyis

499 helybeli, 193 vidéki, 20 külföldi; vallásra nézve 272 rk., 84

gk., 107 hhv., 1 ág., 250 zsidó. Nemzetiségre nézve 688 magyar,

14 német, fO orosz. Ez évi fitanítók: Bertók János, Lakatos Bá-

lint, Auszterlicz Áron, Kovalszky Ödön (ideigl.), L^viezky Miklós

;

hittanitók: Fehér Kálmán r. k., Zseltvay 6iyulagk., Síírkáuy Lajos

xef, segédlelkész. Leánytanitó nénék: Bagossy Ambrózia, Csalt Mar-

git, Jüger Lndotika és Láng Jnsztma; 'segédtanitói^; Szechszer

Lujza La,



A varas nak ekkori kiadasa a . nevelésügyért ez volt : öt ren-

des községi fitani tó fizetése 550 frttal- 2750 frt, egy segédé 400 frt,

2 póthelyiség bére 200 írt, 3 vallástanitó dija 300 írt, 4 községi

leánytanítón fizetése 1200 frt, a nóiskoía-helyiség bére 238 írt,

tzkár elleni biztosítása a községi iskolának 23 frt 84 kr», szolga

fizetése 100 frt, tisztogatás 50 írt, a reáigymns«ium évi segélye

1074 frt, összesen G335 frt 84 kr.

Az 1870—7-ík évben járt az elemi finépiskolába 276, a leány-

iskolába pedig 307, mig a két ismétl iskolát látogatta 164 egyén.

Az összes létszám volt e szerint 7^7. Ezekbl volt r. k. 310, gk.

71, htílv. hitv. 125, mózes vall. 237, helybeli G9i, vidéki 56. Tan-

dijraentes 322. Jutalmat nyert 119. Magyar volt 696, orosz 12,

német 38, román 1.

1877—8-ik évben járt az 5 fiosztáíyba 281, a 6- leányosz-

tályba 334, az ismétl 4 iskolába 168, összesen 783. Ezekbl volt

magyar 532, német 160, ruthén 82. E. katb, 313, gk. 96, helvh.

108, ág. .4, zsidó 262. -Helybeli 640, .vidéki 137, külföldi 6.

Az 1878—9-ik évben járt a fiosztályokba 300,. reánjosztá-

lyokbá 391, ismétl osztályokba 94, összesen 785., Az 1879— 80-ik

évben pedig a négy fiosztáíyba 269, a bat loányosztálybá 356, ismétl

iskolába 101, összesen 726: Ezekbl volt rk. 266, gk. 71, hv. 119,

ág. V. 4, mézes vall. 267. Magyar 382, magy.-német 272 és

orosz 72. Helybeli 620, vidéki 106. Tandijmentes 420.6—12 éves

591, 12—18 éves 135. Ekkor költött a város- a. reáJgymnasmmra

1074 irtot és az elemi iskolára s kisdedóvodára összesen 8779 frtot;

ebbl esett a kertésztan itó fizetésére 550 frt, a.kisdedóvón fizetésére

500 frt, 3 rendes tanitó díjáztatott 600, két rendes tanitó 550, 1

segéd fitanitó 400, a vallást tanitó segédlelkészek 100— 100, 4 •ren-

des leánytanitón (apácza) és 2 segédtanitón 300 írttal.

A Bozsár-féle telken 1879. évi julius havában épülni kezdett

díszes községi elemi népiskola befejéztetett 1880. évben; azt Bliz-

man József s.»a.ujheiyi építész 25 ezer forintért állitá fel, mint

mondják, nem csekély veszteséggel.
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A munkácsi kir. algymnasium.

;

A gjmnasium létezésének eszméjét gróf Sohöaborn Ervin Jen
gondnoka gr. Schönborn Ferenez György fpapnak köszönhetjük,

V ki még 1735-ben úgy nyilatkozott, hogy Munkácson a kegyes ren-

(

. döek számára koiostort építtetni s a tan ügyet ezekre bízni óhajtaná;

késbb 1765-ben okt. 6-án a fent említett gróf E. Jen, midn a cser-

ig nekhegyi kolostorral 1754. év óta folytatott igénypert egyezségi íeg

! ;
befejezni késznek nyilatkozott, tudtára' adá ez iratában a csernek-

í hegyi szerzeteseknek, hogy hajlandóságának viszonzásául szeretné,

ha a szerzet t azon jó szándékában, hogy a vidék elmozdítása

I végett itt az terve szerint hat osztályból álló gymnasíuoi iétesit-

tessék, gyámolitaná. Mindemellett a kegyes óhaj nem bírt ténynyé

if válni, kétségtelenül azért, mert Munkácson 1746 óta g. kath.

papnövelde -s azt kiegészit alsóbb tanintézet létezett, melyet Oi-

savflzky Manó püspök szervezett, építtetvén e czélból a T'áros kö-

iS' zepén a mostani g. k. papiak déli oldalán álló tanodát, mely most

íí. orosz elemi iskolául használtatik. Addig a kispapok a csernekhegyi

;§ kolostorban nyertek' hittaui oktatást, a kitünbb növendékek elbb

4 a nagyszám bati, utóbb 1726 óta az egri papuöveídcbe küldetvén,

raig végre 1746 Óta a rendes tanfolyam megnyittatott s tartott 1778-ig,

!‘t amikor a püspöki ^székkel együtt Ungvárra tétetett át, az üresen

maradt épület pedig népiskolává alakíttatott át.*)

í És jóllehet még 1775- ben indítványozta ismét a nevezett gróf,

; hogy a ftisztség 'igyekezzék Munkácson latin tanintézetet

I
szerveztetni, ka a mostam Ungvárra tétetnék át, az eszme 1790.

I'
évig á vajúdásnál tovább haladni nem bírt, a mikor a város és kör-

it; nyéke egy ily iskola felállitásáért a helytartótanácshoz folyamodott,

a monostor a megyei közgylésen ígérvén, hogy a gynxnasium ta-

I nári személyzetéhez fog egy alkalmas szörzetessel járulni. A hely-

% tartótanácsi engedély erre 1790. juIius 30-án 19840. sz. a. intéz-

s

*) Nem lesz érdektelen megjegyezni, hogy aí egykori munkáesi papnö-
veldében tanítottak: Cserszky György, Pálcáik Ján., Sehurko György,
Poros Demeter, Bradács János, Blasovszky János, Babüovios Dá-
niel, Pásztéiyi Jánot, Kmcsay Mihály, Gaál Mátyás, Kopesai Já-

nos és Kntka. János, mindmegannyi tndomáoyosan képezett fórfívu
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az. a. Pozsonyból Beregmegye közönségéhez leköldetvén, TÓgre az

iskola ielállittatptt. A kezdetleges^ tanintézet azonban kell alap és

pártolás^ majd meg alkalmas tanítók hiánya miatt (ezek fizetése 90
pfrtban állapíttatván meg), csak tengett, annál inkább, mert a «ser-

nekhegyi szerzetesek körébl kijelölt tanár is a gyakori vizáradás

miatt elmaradozott, s az intézet lakás és felszerelés hiányában vis

szenvedett ; 1828. julius 29. 20,282. sz. a. sürgette a kormány az

intézet gyámolitását savárostól véleményt kért a nemzeti és gjm-
nasiális tanodák szervezése iráni. .

Ugyanakkor gróf Schönborn ezer forintot utalványozott e célra

és 1830-ban az uradalom erélyesen sürgette a gymnasium létrejöt-

tét Pesten tartott ügynöke által, s azon volt, hogy a kormány kéfiy-

szeritse a helybeli szerzetet is, hogy részt vegyen a tanításban.

A kormány figyelme azonban ^kellen nem karoltstott fél s igy

a gör. kaih. és ref. elemi iskolákon kívül, hol mellékesen az alsóbb

gymnasiumi tantárgyak is eladattak, más intézet nem létezett

;

1837. évben azonban Petz Károly nyugalmazott uradalmi jeles

mérnök saját házában nyitott hat latin osztályú magán intézetet,

mely csakhamar oly hirre vergdött, hogy három év múlva már

százon felül volt a deákok száma. E szép példa hatván,, a szülk

egy nyilvános gymnasium létesítését ohajták, s e végbl a me-

gye közbejöttével segélyért folyamodtak a helytartótanácshoz; itt

azonban czélí nem érhetvén, 1839-ben julius 10-én Petz Károly és

Klinkárt Károly buzdító felhívást intéztek a munkácsi tanácshoz 8

a város minden rend polgáraihoz sczétyeihez, pénzadakozásra kér-

vén fel azokat; s egyszersmind kérvény intéztetett gróf Schönbom-

hoz is, melyben az ügy pártolására fülkéretett; ugyanakkor Doho-

vits Bazil és Budolff Pál beregi alesp’eres és munkácsi lelkész e

végbl Beregmegyéhez fordult, mely az ügyet az 1839. sept. 9-én

tartott közgylésén tárgyalván, 1716. sz. a. elhatározta, hogy a

gymnasium magán adakozásokból befolyt pénzek alapján létesiltes-

sék s hogy a kérvényhez csatolt „Kegyes ajánlatok a mun-

kácsi gymnasiumra" C7imü aláírási felhívások buzditólag ter-

jesztessenek, azok támogatására az egyházi és világi rendnek s el-

kelbbek felhivatván, a befolyó összeg kezelésével G-ecsey György,

megyei fó hadi adószed, bízatott meg s egyszersmind a *gymna-

sium tervezetének s alapításának kidolgozására bizottság választa-

ttlt, Bániul ehrökleie alatt Bnhovita

BaaU, Itudclff Pál aaparesd:, MienaaSá Htrioaiui aáidafá&iök, Imh
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kaf Igiiácz, Besz Károly szolgabírák) Hprválh Alajos tisz ügyész

és Bakcsy György táblabiróbói állott. •

Ez intézkedésnek kedvez siker© lett, mert a tervezett fele-

kezet nélküli tanintézet’ alapjára csakhamar 7439 pforint lett biz-

tísitva, ehez járult Munkáos város 4000, gróf Schönborn Ferenez

1000 foriattal; magok az akkori országgylés követéi 460 forintot

adományoztak. 1842^-ben gróf Schönborn Ervin a tervezett emele-

tes épülethez az anyagokat ingyen megajánlotta, a beszállitást a

vármegye közervel tétetvén meg. Végre 1843. júniusban nagy ün-

nepélylyel
,
letétetett az alapk s a falak másfél ölnyira felhuzattak,

ugyanakkor az épület észak felH oldalán lev telek is megszereztetett

1600 íton. Ez idtl a munka 1846-ig szünetelt, mignem
f,

küldöttség

erélyes közbenjárására s Klinkárt Károly táblabirónak a megyei gy-
lésen telt s azon évi mározius 17-én Írásban is beterjesztett felszó-

lalására, a tiz szobára osztott épület folytatása-megkezdetett és még

azon évben födél alá is került. A földszinti három szobában meg-

nyittatott a Petz-féle magánintézet és virágzott 1849. évig, akkor

a Munkácsra érkezett orosz hadsereg eperairigyes és más nyava-

yákban sinld katonái rögtönöztek benne kórodat, ezek elvonu-

lása után pedig tovább folyíattatott a felszerelés, úgy, hogy az egész

épület 1855-ig teljesen elkészült. Azóta 1865-ig a felemi iskolá-

nak szolgált helyiségül, a mikor a három osztáiju gymnasiumí ta-

nulmányok magán tanvezetés mellett adattak benne el, a féléves vizs-

gák az ide rándult ungvári gymnásiumi tanárok jelenlétében esz-

közöltetvén. Nevezetesen 1865-ben Csomár István helybeli ref. se-

gédlelkész nyitott abban Preyseysen Gyula, megyei alispán közben-

járására egy gymnásiumi taneloadást, mely a következ évben há-

rom osztály lyal szaporittatott ; a négy tanár ekkor 500 frtnyl év-

dijt kapoit, melyhez a város 1053 írttal járult, á többi pedig a

tandijakból s alapítványi kamatokból fedeztetett, — a hatósági fel-

ügyeletet Bomán Ferenez igazgatása alatt egy városi iskola-

bizottság gyakorló. 1868-ban egy e czélra rendezett tánczvigalom

jövedelme fordittatott a szükséges testgyakorlati mszerek megszer-

zésére.

1867-ben a város közönsége a megyei bizottmány utján a

közoktatási ministeriumhoz folyamodván, ennek 1868. jun. 30. 9970.

sz. a. kelt leiratában a nyilvános intézet jogát is megnyerte. Ez
évben már öt tanár, névszerint Hrafeár Mihály, Csomár ísUán, Csó-

kás György, Eun Eóhert, \Taikovszky ^Üklés és W^lersUda ígnács

mtküdpUf kik összesen 71 fínt taiátottak^ lévén as L
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33, B Il-ban 16, a líl-ban 12 és a IV-ben 10. Ez éTben elhalt

Munkácson E^mán FeVencz ögyréd, birtokos s Tolt 1848-diki

országgylési képviselÓ, tudományos s irodalomkedvel férfiú, ki

végrendeletében tetemes vagyonát a magyar tudományos akadémiá-

nak, 2^ mbl 527 kötetben és számos füzetbl álló könyvtárk

s ásványgyjteményét pedig a fejld gymnasinmnak hagyomá-

nyozta.
,

Az 18Ö9-^70tiki tanévben már 102-re szaporodott fel a tanu-

lók száma b a tanszerek, jelesöl a könyvtár, természetrajzi szertár,

rajzeszközök s régi érmek részint ajándékozás, részint vétel utján

szintén raeggyarapodtak. A gymnasium idben is még a városi

kültanács kebelébl kinevezett bizottság igazgatása alatt állott és a

tanárok évi fizetése foIjvá.st 500 s^az igazgatóé 600 frt volt.

1870. és folytatólag 1872. évben a városi képviselótestöiet,

mely az elbbi két éven át kétezei; forintíul támogatá á kiadásokat

s a tanárok szerény dijazását ismételve fordult a vallás és közok-

tatási minisztériumhoz az iránt, hogy a munkácsi gymnasiumot ál-

lami reáltanodává alakití^assa át, felajánlván e végbl az alapitványi

tkéket 6 épületeket.

Az 1873. évi febr. 24-én tartott országg3’ülésen Trefort Ágoston

közoktatási miniszter a költségvetés tárgyalása alkalmává meg-

érinté, hogy figyelemmel a nemzetiségi* törvényre Munkácson td-

gymnasiumoí tgrvez tekintettel a ruthén nemzetiségre. 1
nyilatkozat azonban itt nem talált kedvez viszhangra s így a fen-

tebbi kérés ismét megujittatott, melynek következtében Tégre aii-

vánat teJjesittetett s az országos költségvetésnél már ez évre is

tízezer frt szavaztatott meg; majd 1873- május 10-én lejött Mun-

kácsra a nevezett minisztérium részérl biztosként L ö v e i Sándor
titkár, ki a megajánlott alapítványokat s épületeket május 16-án

tett lég
.
átvette^ •

A város által megáján Itatott évi segélyül 1704 írtnak megfe-

lel tke és 24 öl tzifa; az alapítványok közt volt a gróf Schön-

born Károly fispán által beiktatása alkalmával 1846-ban^e czéka

adományozott 2100 és gróf Schönbom JErvin hasonló adománya

5000 forint 1868-ból, midn fispánná kineveztetett. Az összes ala-

pítvány s átadott vagyon, a 26 ezer forintra becsült telekkel s épü-

letekkel s a kün lev aláirt ajánlatokkal együtt, becsértókben felöl-

ik aladá a hatvanezer forintot. A természettani és vegytani eszközök

5G3 frt 63 krra becs Itettek, földrajzi eszközök, érmek, rajzeszkö-

zök 134 írtra, *e 626 kötetbl álló könyvtár 640 írt 42 tarríu



mi

Az oly szerény <ííjazás mellett lelkesen mködött tanárok va*

Júnak 1873-ig Hrabár Mihály egyszersmind igazgató, Csomár Ist-

?án, Fankovicli Sándor, Ktílecskári József, Sehultz Antal és Vásár*

kovi Albert rajztanár, kik közül Hrabár, Fánkofich, €somár és

Scbultz azon fni is alkalmaztattak a miniszteiinm által, - ?alamint

Maiyaezko Izidor és késbb Zahoray János jeles j:ajztanár» .

A tanulók létszáma évröbévre így emelkedett: 1867-ben járt

71, 1868-ban 70, 1869-ben 102, 1871-ben 82, 1873—4-ben 88,

1874—5-ben 114, 1875— 6-bán 128. Nemzetiségre nézye a m^yar
mindig túlnyomó

;
1873-ban i’oií 56 magyar, 26 orosz, 2 ^ német,

1 román, 2 eseb‘ és 1 lengyel; 1875-~6-ban pedig 71 magy^, 4i

orosz, 4 német, 1 lengyel; ez évben vallásra nézve 30 rom. kaíb.,

47 g. k., 1 gör. kel., 2 ágostai, 14 belvét és 23 zsidó vallásu volt.

1878—9-bea járt összesen 132, az év .végén 117. 1879—Sö-ban
pedig 127 s az év végén 115. Ezekbl volt r. k. 37, gk., 32, hv.

16, ág. T. 3, zsidó 27. Nyelvre nézve: magyarajku 32, magyar-
* német 17, m.-orosz 40, m.-ném.-or, 15, m.-lengyel 2, magy.-ném.-

lengyel 2, mÉ^y-ném‘.-iót 3, magy.-or.-tót ‘2, m,-or.4engy, 1, ném.-

orosz 1. —^ Haladó 101, ismétl 14.

A vái‘OS nemes,családairól s ezek birtokairól.

Aiár a XVI. században több magán nemes család lakott Mun-

kácson, kik kiváitságaikst a polgárok hátrányára érvényesiíeiíi igye-

kezvén, ezek Petrovics Péter Munkács akkori urához fordultak pa-

naszaikkal, ki ennek folytán 1556-ban megresdelé, 1. hogya mun'

káesi nemesek, ha itt földeket bírnak, azok után a terhet is a többi

polgárokkal egyenlen viseljék: 2., hogy a városi itélszék illeté-

kessége alá tartozzanak; 3. hogy a házaikba menekül gonosz em-

berek onnan erszakkal elvonathassanak s 4-szer, hogy a nemesek

a városi hatóság tagjaivá ne lehessenek. Hz intézkedést megerósi-

ték II, Szapoiyai János Oyalúvárban 1560. dec.O^én és II. Mátyás

í^ozsonyban 1613. márezins 28-án kelt kibocsátvánjaikbaií.
*

A birtokos nemesek közöl kiemeljük a következket.

1577. Csapi Gergely és ne|e Büdi íüára megvették 132 frtér^^

Büdi Farkas* kúriájának és J szlt; 1593. Farkas Ist-



áll királyi rendelet foljtáöí) beiktattatott á tíeki M szolgálatokért

a Hosszn-ntczában adományozott 2 telekbl álló udvarház birtokába,

mely feküdt a Kótyás Ambrus, Atidok*András es Támás és Császár

Mihály házaik közt. Királyi emberekül ajáultattak : Bégányi ^ Pál,

Fornosi Crergely, Zemek Péter deák, Horda György, Pósaházi Ta-

más és Abrahám. A C/eglédí Péter leleszi áldozár közbejüttévéU

beiktatásnál megjelentek érdeklettekül: Pósaházi János, Nyilas Já-

nos, Szcs András és Pál deák, Syke Mihály munkácsi biró, Ló-

nyai László üngvárról, Telegdi ‘János és Melith P'ál BtirkaszóróL

Syke bíró-, mennyiben a vár urának tudta nélkül történt volna a

beiktatás, annak Rákóczy Zsigmond nevében ellenmondott.

1599. Büdi János egy kúriát és 1 házat átengedett itt ügrai

Sándornak és neje Ge^ztbi Klárának. — 1609-ben május 4.^ Bées-

böl kelt rendeletében meghagyta ÍT. Mátyás a leleszi konventnek,

hogy nagy táilyai Kis Mátyás munkácsi harminczadost iktassa be a

neki további tetszéséig h szolgálatokért adományozott Munkácson,

a Erösvégutczában, keletrl Syke Tamás és Szatmári Andráy' és

nyugatról Prata Istrán házaik közt fekv telek és ház birtokába.

Királyi emberekül ^jelöltettek : Ilosvai Jánbs, Bégányi György, Ke-

repeczi Perencz, Kisbégányi András és Sebestyén, Gulá,csi Kristóf

és Mihály. Szomszédosokul s jogérdeklettekül pedig meghivattattak

a beiktatáshoz : Kerepeczi István és György, klaesanói Horváth Mik-

lós, Körösi István, Ladányi Boldizsár, Sztics András, Morda Máté,

Perei János, Nyilas Mihály, tisztelend Vári Olasz János
és T 0 In a i A

1

b e r t m u

n

k á c

s

i prédikátorok (concianator), Varga

János helyettes biró és Pósaházi Ábrahám özvegye született Becski

Erzsébet Pósaházáról.**'’*') > -

1617. Ajtoni Szabó Vett Czobor Jánostól 700 írtért itt egy

^emesi udvart és ház0
;
1618-ban Budi Erzsébet és Barkáos Mi-

hály éfs István tiltakoztak Dessewffi Ferencz és Palocsai Kata ellen

egy itteni^ kúria és kház elfoglalása miatt. — 1620. okt. 20. a po-

zsonyi várban kelt okmány szerint Bethlen Gábor fejedelem Orgo-

náé Ferencz munkácsi telkét adómentessé tette.

1623-ban Hetei Boldizsár tiltakozott Balling János ellen egy

általa itt elfoglalt nemesi udvar és szóló miatt.

1024. jul. 1. Gyulafehérvárról kelt rendeletében meghagylja

Bethlen Gábor fejedelem a leleszi konventuek, hogy hú emberét

K 0 c s i, máskép Szijgy ártó Istvánt iktassa be iizon tehermeutea mnxir-

Kelt Prága. 1593. joL la> Leleari lev. Yl 43.



üc&i ház birtokába/ meJy íbrányi Mihály és Gsimadia Mihály M-
•jsaik kö^zt feküdt. Királyi emberiül kijelöltettek : Bégányi Audrás,

Cryörgy és Tamás, kiacsanói Horváth Ferenc?;, munkácsi Kigyósi

jfjstyán, kis^muzsalyi Oroszi Tamás, hetei fíervéth György és mun-

kácsi Bobrossai Bálint deák. A beiktatásnál jelen voltak: Budai

István munkácsi udvarbirp, J^öldviri Imre, Komiósi Tamás, Líteráti

Miklós, Nyéki András/ Kerepeczi Miklós, Kigyósi István, Béki Ist-

ván, Borbély Gyergjv Oláh András munkácsi biró, Kenderesi Ta-

más, Tel^di Gáspár s mások.*)

1631-ben beiktattaitak Hárfás János és neje fazekas Kata az

Esztefházi Miklós által adómentesitett ház birtokába. Királyi em-

berekül kijelöltettek Eötvös Lörincz, Literáíi László, Morda Miklós,

Kádas János és Balázs; az átadásnál pedig jelen voltak: Váczi Já-

nos munkácsi biró, Yarga Bálint és Liíeráii János esküdtek, Zeif-

fer Gáspár deák, Iznóczi István sat.**) 1637-ben e házat, mely a

„Nagyszeren" keletrl Kmives - Tamás és nyugatról Boka Jámos

telkeik közt feküdt, a fentebbiek átruházták Fazekas Jánosra. A*

beiktatásnál jelen valának : Kigyósi István, Ohrekaly László, Por-

tör Mihály, Márczi Márton, Túri Mihály, Telégdi Ofá^áy s mások,

1636-ban Hadaái Erzsébet, Oláh János özvegye ^elzálogositá

itteni házát és nemesi udvartelkét 500 írton Káposi Jáhosnak; én-

nek neje volt Túri 'Anna, kC férjétl 1638-ban kapott egy házat és

két szlt 800' írtban. 1640-ben Horváth Ferenc és neje Székely

Borbála csere utján kaptak Bákóczy Györgytl egy házat; 1641-ben

TJjiaki György, más néven Bácskai és neje Komiósi Mária átadtak

anyja Kerepeczi, Katának két szlt.
*

1645-ben ily családok találtattak : Szcs, Eötvös, Dessewfiy,

ÍGrá^párdi, Kisfalusi, Lázár, Csizmadia, Kalmár, Marczel, László deák,

Hárfás, /Csotkárí, Bán, Szabó, Ignéezi, Fekete, Bancsi, ^oó, Tatár,

Teg^i,^ Pörtör, Borbély," Ibrányi, Bobrosaí, Yerebélyi, Kozák,

Morda, Képes, Hadadi, Kaphsi, Miklós és Kádas.

1648. febr. 23. Eeseden kelt» okmány szerint Rákóezy György

Turpczi János nev tisztének egy^ házat adományozott itt; az irat-

ban kifejezi a fejedelem, hogy a Turóczmegyébl származó tiszt 11

éy óta magtárnokául kitn hséggel szolgálván, neki jutalmul a

Kis Mártoané halálával reá szállt maiogvég-utczai házát, melyOsiz-

jnadia
,
István

,
és Gyulai Zsigmond telkeik közt feküdt, adomá-

) Lelesz. Proi Stat. XVI. S. 13. sz,

.

^ : ;
•> -



m
Dyozxa,*)' Nemkülönben azon évi ang. 9; Munkácson kelt okmánya

szerint tisztének Maxai Györgynek a Knthi Ándrás-fóle házat aján-

dékozta.’^) .
'

1650. május 18. E^rjesen kelt iratban meghagyta gróf Pál ffi

Pál nádor a leleszi konventnek, hogy Kisfalusi Gábort iktassa be

a neki /adományozott, Munkácson keletrl Orosz Tamás és nyugat-

ról Gáthi János házaik közt fekv kúriába és egy vereshegyi szóló

birtokába. Királyi emberekül ajánltattak: Nemes Mezó Gáspár, Pé-

ehi János, Töri János, Deák, máskép Ohiakoíy László, Kozák Ist-

ván, ílosvai János, Lövei János és Komlósi Benedek. A meghívot-

tak kózt eralittetnek : Földest István, r«)goznai Bornemisza János,

ígnéczi András, Patkó Mihály, Csókás László^ tiszt. Jusko János,

görög szertartása püspök és annak fia Jusko Lá?ár, Batyu János

els és Csiszár János, másodbiró, Kottyász István hites, Szcs Ba-

lázs hegybíró. A beiktatásnál ellenraondottak Újhelyi Ferencz és

neje Kisfalusi Kata, özvegy Zoltán Ferenczné Kisfalusi Borbála,

.Dán Anna, Kozák Péter és Kisfalusi Eufrozina. E telek ugyaúaz,

melyet 1847. évben Bozsár József a városnak hagyományozott.

E házhelyen 1860. évig egy paticsos* emeletes faház állott, a telek

keleti végén pedig akkor Horváth Alajos ügyvéd önköltségén egy

földszinti kórházat emeltetett; 1876-ban mellette épített a helybeli

izraelita hitközség egy emeletes kórházat s az udvaron építtette a

város a fiiskoláL 1728-ban bírta Duschek Andnls, 1771-ben meg-

vette az uradalom, 1780-ban Budinszki' János, majd Maiszlik, Pau-

licsek András s végre ettl Bozsár, .

1653. másczius 30. Lorántffi Zsuzsánna hü konyhamesteré-

nek, udvarhelyi ,S s ó k e 1 y Jánosnak 360 magyar forintért adott

zálogba egy házat a Temet-tczában. 166í-ben Túri János özvegye

Fazekas Erzsébet eladott itt egy kúriát Dobó Jánosnál; 80 írtért.

16634)an hadádi Yesselényi Ferencz nádor, eniezkei kastélyá-.

bán junius 22. kelt iratában utasitá a leleszi konventet, hogy kla-

csanói Horváth Jánost és nejét Szentmariai Máriát a b szolgálatai

jutalmául nyert munkácsi udvarházba és egy Laukán fekv szabad

szóló birtokába iktassa be. S birtok azeltt Kolcsik, máskép Bor-

bély Péteré volt, kirl magtalan kimultával a koronára szállt. Ez

okmányban ajánltattak királyi emberekül : Lövei János és Sámuel,

Pap István és János, Szabó Pál, Kerepeczi Ferencz, Péchi János,

Kádas Mihály, Fazekas János és ígnéczi András. ,A beiktatásnál

) Maakácsi arad. 1049. urb.

U. 0.



'elleömondottak Batra Péter nagyi vánjií bíró Báthor i Zsóiia n-' vé-

ben/ Erszényes János mankácí^i biró és c.sokoli Eötvös i.’>tván e.s

Osizmaíiia Katalin.*)

1669-ben báró- Perényi István neje Kozák Kriszüna elzáloLro-

Sitá az. ójufeczai kertek végén fekiklt piisztatelkét, ngynévezett K c-

zák-pnsztáj át, mely közel a felsmalomhoz a Latorcza partjuii,

egyfell Hunyadi Péterv másfell az orszá:^ut s harmadik íélí u?/

iitcza szomszédságában • .feküdt, — •;Kí^resztiid. Miklósnak és neje-

Pölesházi Erzsébetnek 450 magyar forintért 25 évre.

1672-ben találtatott itt 46 szabad.- leiek, mélyekook bivtoko.--i-ii

voltak : Dévai János. Lövet - János-, 'Kigyósi (lyorgy, íhiUcsi István,

Benjczki Miklós, 'Keríjpeczi Kerencz, Uáspár Sándor, Székely .iá-

nos, Zorabori Mátyás, Kun Zsigmond. Vizniezei János, ívis

Bornemisza Zsigmond, Zoltai Eerencz. Marin Péter, Hartyáui ji- -

..meter, Iguéczi Andr,, Kísfaludi Gj., Eötvös Zakár, B.tliing, S/k ;

rosi János, Kende András, Dobrosóczky Gj. és Horváííi Lászk>.

1682. május 8. Zrínyi Hona Kerbiási János raimkácsi lakos
,

felmenté a jobbágyi terhekth kinek özvegye Eácz Aniui kési.. h,

1711. febr. 12. Husznyán kelt végrendeletéheQ itteul telkét a h év-

beli gék. templomnak hagyta.
. ügyszintén Zrínyi Ilona lv»hl. y-

rilis 20. Marin Is Ivánnak, a regéezi vár kapiíányáaak ha s

gálataiért Munkáesoü a. futezában egy házat, 3 szlt és 2 tsh i

egyezer írtban eizálögositott. E telket késbb Marin Péter alisroin

Herkály Jakab alispán, 1754. a Bhu’kas család *s végre Cserszki íVl-

nos sze^-zé meg.

1632-bea találtatott Munkácson nemes férfi 43 és n ii. .

•..ToO-ban elófördiilnak itteni nemes birtokosokul : Piispöki Ju-

nos, Szenozí Ferencz, Knde László, Szabó Pál, Kádas, -máskép.

Andrási Mihály, Patai Samu, János és István, BorinoiuLss/a P.-

rencz'j .Szénllé'lekj János, Lövei, “Dertlióti, Keviezki, Kossuvie-t,

.

roukai és Csomaközi család beliek.
.

Száz óv múlva 78 lioines vvahh

lakott Munkácson, kiknek neveit Piilajthi József eíösoroija

1833-ban .találtai ott '.MuukiU-son- 90 adóméiite.s telek; özek ke

zül nevezetesebbek a köveLkezk;

A Bocnemisza-féle le'ek;- :az. Udvnrvég-utczábaa íéLiio-,

ezt a 18. században Griesziiouhr Gvörvr-* nev sóráinek Fóri-

nostól vette egy nagyhegyi szöiövol együtt

nek leánvát Boruerníssza Jahos' olvev.hi. ílcv a

'
*) Íiííles/,, Prot. Siat. Vil. iI. lOö. ^, 7,.

Mankaes, IfiUO. 28-G. l<ip.
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a Kroó családnak van rajta egy emeletes háza 717-ik összeirási

szám alatt.

A rabbi-lakot bírta 1740-ben Kalmár András, 1746-ban Oífen-

buber József és 1753-ban Drexler Károly; ez utóbbi bírta 1746-

1767-ben azon telket is, melyre 1810-ben épült a városháza,
melynek északi szárnya kibóvittetett 1878-ban; a mellette lev

j e g y z i j a k 0 1 bírta 1740-ben Sclunid János mészáros, kérbb
a Faár család; végre 1820-ban megvette a város a Torjai árváktól.

A városi 20 boltot a Hegjesi-féle telken az 1826-ban elhor-

dott fabódék helyett épiiiette a város.

A város által 1875-ben megvett Nedeczei- féle 708. sz. házat

bírta 1672-ben Zombori Mátyás és Gyri János, két telekbl áli-

ván az; 1677-ben felmenté Báthori Zsófia; 1682-ben bírta Zom-
bori özvegye: 1699-ben Orgonás Ferenez és Szokolovics Deme-
ter, 1740-ben Rácz Mihály örökösei, majd Hess András; 1767-

ben Bányász Anna, Gajdler József kapitány neje (Ruzsák Pe-

renczné anyja) bírta, 1779-ben Ruzsák Ferenezné és nvére Bor-

bála végrendeletileg örökölték.. Maholányi-teleknek is neveztetett.

A sótiszti lak az Udvarvég-utezában volt 1672-ben Zombori

Mátyásé, 1682-ben Orgonás Ferenczé, 1740-ben Müiler Jánosé,

1747-ben az uradalomé, mely azt eladta 17 írtért Nuszer György-

nek, kitl azt a sóhivatal megvette a szomszéd Joclier Benedek-féle

telekkel együtt. Bethlen Gábor 1620. okt. 27. felmenté.

A Gecsey-féle 139. sz. há,z a Krsvég-utezában két telek-

bl képeztetett; egyik 1740-ben Lesczinszki S.zaniszló öz-

vegye, a másik Szalai János birtokában volt
;

ez utóbbinak neje

volt Thótfalusi Éva. 1708-ban megszerzé Földessi György 69 írton,

1740-ben bírta Mészáros István, majd Gecsey György szerzé meg,

ki 1843-ban, midn ez utcza megégett, rajta uj házat építtetett.

Az e mellett álló Döbrenloi Imre- féle 140. sz. házat, me-

lyet 1861 óta örökségileg e sorok írója bír, 1761-ben Szalai János-

tól visszaszerzé az uradalom s eladta Sehmalzer András fnök Feth

Bálintnak 103 vfrtért: ez 1795-ben Bán Miklósnak és 1796. Bor-

nemissza Jánosnak 400 írtért; ez némi javítást tevén rajta, eladta

a házat 1801-ben Klempai harminczados neje Melinszki Júliának

1535 írtért; ki és második férje Lelovics Antal eladták 1824-ben

Dulbázi Istvánnak 900 írtért, kitl Döbrentei Imre 2050 váltó,

vagyis 860 o. ért, írtért megvevén. rajta íB43-ban épitieté a mostani

lakot, melyet Lehoczky Tivadar 1871-ben megbvite és átalakita.

A piacion 10. sz. a, álló járásbirósági és adóhivatali épület,



azeltt sóház északi része- 1682-beü Zrínyi Ilona áitai Verbiasi,

kép ívánko Jánosnak adatott; ennek utódairól 1705-ben Harsány

i

Jánosra szállt, errl zálogjogon Fiío Gy orgyre, 1761-ben beiktaiasi

per folytán egyik része a gróf Schönborn családra, melyet késbb

’Andrássi utódai és Joó Mihály 216 frt 40 krou magokhoz valun-

tak; a Schmid-féle részt 1776-ban a kincstár sóházuak szerezte >

rajta az épületeket emeltette. A piaczon álló épület emeletén szillé-

tett 1844. febr. 20, Munkácsy Mihály festmvész.

A Freyseysen Dániel-féle telek és 22. sz. ház a piaczoa

volt 1672-ben Dobronyi Bálint és Borbély Mihály birtokában, ktír

telekbl áliván az; 1699-ben bírta Mezei Pál, 1740-ben Borbély -iú-

nos és Oláh György, majd Borbély utóda Tóth Mária férjezett Po-

lényosi József
;
1764-beu Krausz Mátyás mindkét telket megveve.,

errl Vimmerth Mihályra jutott, kitl Freyseysen Dániel urad. f-

nök megszerzé s rajta az emeletes házat 1840 táján épitteté.

Az 1 1 0 s V a i G y ö r g y-féie házat az Uj-utczában, mely mot»i

a gróf Schönborn családé s kaszárnyául béreltetik, bírta 1725-ben

Huszár Anna, ki azt akkor eladta Rákosi Pálnak, ez 1728-ban Czir-

jáki Mihálynak, ez Münich Jánosnak, 1749-ben megszerzé az ura-

dalom s késbb átengedte a megyének, mely azt 1776. juDÍu.s 24.

kelt határozata szerint elbb a megyei pénztárnok, majd egy kapi-

tány és 2 hadnagy lakául alkalmaztatta; a megyéti megszerzi

1828-ban Ilosvai György, kirl az ismét az uradalomra szállt.

• A Jo ó-féle telek az üj-utczában, máskép Aj ta i-félónek i.s

raondatik; 1672-ben Hunyadi Péter birta, felmentést nyervén Bá-

thori Zsófiától; 1699-ben Edéi Antal György, 1740-ben Zathureczky

István özvegye, 1764-ben Popil János festész. E telken hajdan Pap

János várbelj udvarbiró emeltetett iakházat, ki magtalanul elhuny-

ván, 1699. jul. 22. Rákóczy Ferenez azt Edéi A. Györgynek, mun-

kácsi várkapitánynak adományozta. Ennek özvegye Szilva Mihály-

hoz menvén nül, 1710-ben Zathureczki Istvánnak s neje Turóczi

Klárának 12 évre 200 m. írton elzálogosította, kiró! 1756-ban Po-

piira s majd Ájtai Lászlóra rubáztatott, kihez Turóczi Kiára nül
ment; fia Ajtai Sándor 1779-ben száz frtot vett fel pótlékul Ko-

vordányi András, alsó-vereczkei paptól, ki ott javításokat levéu,

1801-ben jogát 900 írtért Nagy Sándor fhadnagyra ruházta át,

ez Ungvárra költözvén, átengedte Bulla Károly uradalmi üluöknek,

1810-bcü pedig Sneyer Dávidnak, kitol azt J o ó Ferenez meg-

vette. •

Az uj-utczai orvosi lak telke 1740-ben uradalini .udt,
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azután Kis Pál tirta, majd & hóhér lakta; 1813 táján a megye or-

vosi lakul szerelte fel, 1875-ben pedig Szanyi András .vette meg.

Az e meileti elvonuló sikátor 1838-ban nyittatott.

A Csókoló- (helyesebben : Osokoly) utczában lev Joó-í3éle

telek a Patai-féle birtokból szakittatott ki, 1730 táján élvén itt Pa-

tai Sámuel, István és János, kik számos házhelyet birtak, a többi

közt a Haiiiskai-féle telket is
;

ezeknek anyját, Újhelyi Máriát el-

vevéü Bertótbi László, a nevezettek e családtól is nyertek tetemes

birtokot. A XVIÍL században birta a Szentléleki család is. 1879-

ben az épület leromboltatoU.

A SzeiiKovszk i-féle telket 1672—1682. Kisfaludi György

bírta. 1699-ben a kincstár, mely azt 1713-ban tizenkét évre Tornai

János és neje Csató Borbálának 100 frtért kibérelte
;
késbb Püs-

pöki János és neje Jármi Éva, ki 1740-ben Makkai Andrásné lett

;

17G0-ban Pap János. •

A Szentléleki knria a ref. éneklész laka mellett állott.

1649-ben birták Kigyósi István s neje Kis Anna, 1672—1682-ben

Dcbrosóczki György,*) 1699-ben Szentléleki Péter, 1740-ben Szent-

léleki János. Az Ándrássi család szintén a Kigyósiak jogán birt

telket a r. k. templom megett; a Szentléleki és Ándrássi családok

itteni birtoklata alapszik II. Eadolf kir. adományán 1593. és bírói

Ítéleteken, midn Lorántffí Zsnzsánna Kigyósi Istvánnál Pósaháza

puszta s munkácsi 3 ház iránt perlekedett 1650-ben. Kigyósi Anna

neje lett Dobrosóczki Györgynek s ennd^’ !ánya Éva, Szentléleki

Péterné 1682.; ennek fiai voltak Szentléleki József és János 1735.

s ennek gyermekei: Erzsébet és Ferencz és ennek Péter kapitány.

Egyik Kigyósi leány Ándrássi Mihályhoz menvén nül, így e csa-

lád rokonságba jött a Szentlélekivel. A Kigyósi-féle három itteni

telekbl egy Beruátfinak neveztetik (154. sz. sz.), azt Bernátfi

Klára szerezvén meg; a másik az Andrássi-féle s a harmadik a

'Mikó-féie. Szentléleki János fia Ferencz Hodermarszki György

urad. tiszttartó s neje Vadászi Mária leányát, Júliát nül vevén,

midÓD ezeknek négy gyermekeik: Hodermarszki György, Mária

Thuránszki Ferenczné, Júlia Szentléleki Perencznó és Apolónia Ben-

esik Pálné 1762-ben osztozkodtak, tetemes vagyonra tettek szert.

Szentléleki Jánosnak különben öt gyermeke volt, u. m. ; 1.

*) Dobrosóczki György anyja Bányai Katalin volt, ki Verebólyi Ist--

ván neje volt. Ez 1684-ben már néhainak moudatik; földeit Bá-
thory Zsóíia négy évvel eíóbb azért foglalta el, inért a háborús

idkben ellene támadt.



Erzsébet M 1 k 6 J ó i s é f n é ;
2. a fentebb emliU^t íS z e n i i f-.

jeki Ferenc z, kinek neje volt Hotemarszky Júlia, enn^^ gyer-

mekei voltak Péter kapitány, kinek özvegye Budai Fram ziíjka Jo6

Lajoshoz ment nül és Ágnes, ki Szikszai Lászlóné lett; 5.

ö J

ö

r g y, kinek neje volt Kíimovszki Borbála, ennek Teréz nev
leánya Kozma nev szabóhoz ment nóöl

;
4. Éva K ö r m 5 c z i

ímréné és 5. Juliánná Hatzaki Ferenczné.

A liövei kúria melletti telket, melyen Fucbsz Löbl 152. sz.

emeletes házat épített közelebb, bírták 1650-beii Lorántííi Zsüzsáuaa

adománya folytán Dévai és Szabó János, Bévainé*} azt a ref. egy-

háznak hagyta, mely azt Barkóczi Györgyné Kobáry Jüditoak el-

zálogositá; késbb Szentiványi ágon gróf fíailerre, majd Bzénáí-i

Péehy Zsuzsannára, majd Nizsalkovics Józsefre s végre gróf De-

genfeld ímréné született Beek urhölgyrl Puchszra szállt vétel

utján.

A most gróf Sohönborn család, birtokában lev mn kicsi s/á-

mos telek és ház közül kiemelem a következket:

A Mik

6

Lás zló-féle telek; 1649-ben' Kigyósi IsiváB bina,

egy része a Nagy István-telekbl ered; 1672-ben Nagy András és

veje Kökönyösdi Samu várbeli kulcsár bírták
;

e két telek, mely

most a r. k. templom nyugati terén 156. sz. a. áll, kópezie i%

Szmolko és Bernáth-féle telkeket. 1682-ben egyenl részekben lu-

gyósi György, Lövei, Bányai, Eötvös István és neje bírták: 1699

ben Kosa Márton, Lakatos János, Kulcsár János és Ignéezi Istráo .

1740-ben Zsolnai máskép Mikó, késbb a gróf SebönborD esuiad

szerezte meg.

A Lövei-féle 153. sz. a. kúriát a r. k. papiakkal szemben

nöi-ben Lövei Ádám elzáiogositá s 1814-béu eladta a grófi csa-

iádnak, amikor azután az épület is emeltetett rajta. A 17. század-

ban a Balling esaiád birta, B. János leásyát Annát, Lövei Gergely

vette el feleségül 1645 táján.

A Preyseysen-ház déli oldalán álló 23, számú ügyészi íak,

mely 1792-^c építtetett, 1761-ben perelteteít el Klobusiezki Meny-

hérttl.

A mostani „Szarvas vendégl telké (15. házszám) l74G-baD

váltatoft meg a Bernátfi utódoktól
;
1800-ban Bsz János urad. f-

nöknek .engedtetett át, kinek utódai a ráépített házzal együu 15(X>0

*) Déva? Jáaosnftk két neje els Csa^K) Kr2 5»é>n‘t második pedig

^ 1C64. Csók Iloua iíj. kotvös Móases
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frtért risszabocsáták. A nevezett szálloda 1876-ig a 17. sz. urad.

házban volt, mely most honvédségi iroda és raktárul béreltetik.

A kereskedelem Munkácsom

Munkácson már a XIV. században tartattak vásárok. 1348-

ban a váradi konvent küldötte és Gecsei Benedek királyi ember

Tz Pett a nádori szék elé idézvén, t az akkori törvényes szo-

kás szerint a munkácsi és beregszászi piaczon (in villa. Munkach

el Lupreehtzaza) tartatott vásárokon is felkiáltás által a megje-

lenésre felhívta. (Zichy-codex, II. 342.)

1427. János napján, Nikodem városban kelt okmányában Ist-

ván, rácz despota mondja, hogy Zsigmond király t és az birto-

kában lev munkácsi vár alatt fekv hasonnev városát azon kivált-

ságban részesité, hogy évenkint Kozma, és Bernjén ünnepein 15

napon át itt nyílt és szabad vásárt tartathassanak
;

felhívja egy-

szersmind a közhatóságokat és rendeket, hogy a közhírré tett vá-

sárok látogatóit pártfogásukba vegyék, e jóakaratot hasonlóval

fogván viszonozni. Késbb 144^-ben Hunyady János birtokába ke-

rülvén a város s azt • más városok mintájára szabaddá tevén,

elbbi kiváltságait megersitó, mely körülmény, kétségtelenül, a

város felvirágzására nem kis lendülettel hatott, annálinkább, mert

e jogot késbb I. Mátyás, Ulászló, I. Ferdinánd és II. Mátyás ki-

rályok is megerosiiék.

1507. Ulászló egyik a város részére kiállított oklevelében mondja,

hogy Munkács épen úgy mint Beregszász és Vári régóta vizen és

szárazon rév- és vámpénzül az ország területén belül bármely áru-

ért egy dénárnál többet fizetni nem volt köteles
;
minthogy azon-

ban e kiváltságlevele, a városban dühöngött iszonyú tzvész alkal-

mával megégett s e miatt a város jogai csorbitattak : e régi jogot

megújítja. Hasonlóul I. Ferdinánd, 1540. julius 26. Kelt kibocsátvá-

uyában megrendelte, hogy a munkácsi polgároktól vám- és hely-

pénzül egy dénárnál több sohase követeliessék. Ezt megersitó

1574. julius 13. Miksa király is. És hogy mily féltékenyek voltak

e jogaikra a munkácsiak, kitnik onnan. Hogy 1796-ban Ungvá-

ron több fizetésre szorittatván, panaszuk folytán a v/irmegye köz-
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bevetette magát; mire ITÍ^T. jaDuárl6-kán az uDgrári kamara vá-

laszolta hogy a muLkácsiaklól azért vétetett meg az olt divó hid*

vám, mén az 5 kiváltságaikat cem ismerték rcgváion, külöDbeii

azonban jövre tekinibe veendik.

Hogy pedig a yésárok már a XVI. században s megelz-
leg az úgynevezett ^piaczoD,“ mely a íotempiom közelében volt,*

tartatott, kitnik onnan, hogy azonkoru okmányokban a piacz, mint

fóutcza, gyakran emlittetik. Az 165T. január 25-ki tanácsjegyz-

könyvben elfordul, hogy andai Szabó György bevallá, miszerint

vett Csiszár Andrástól a Eis szeren i8 magyarforintért egy házat,

melynek napkelet fell szomszédja a város piaeza;etér ma-

iglan is Plaez-utczának neveztetik s vásárhelyül használtatik.

166L augt 19-kén megerosité Báthori Zsófia a munkácsi boI-
'

t-osokat a Lorántffi Zsuzsánnátl nyert, de az 1657-ki lengyel betörés-

kor elhamvadt s most megujitoU kiváltséglevél élvezetében, mely

szerint eltiltá tiszteit attól, hogy a kereskedket illetéktelenül ter-

heljék vagy zaklassák; s hogy ne kénvszeritsék ket arra, hogy

áruikat itt drágábban mint Ungváron eladják
;
továbbá megrendeíé

ez úrn, hogy idegen görög és örmény kereskedk, az országos

vásárokat kivéve, Munkácson házaló vagy sátoros kereskedést ne

zzenek, minthogy a helybeliek tizletúk után a közterhekben ré-

szesülnek. E kiváltságot megersité késbb 1697. január 9-kén II.

Kákócy Ferencz és 1742. gróf Sehönborn Frigyes Eároly, azon

megjegyzéssel, hogy a kereskedk áruikat csupán a megszabott áron,

különbeni elkobzás súlya alatt, tartozzanak eladni.

Az 1682. évi urbér szerint négy vásár tartatott itt. melyek-

nek jövedelme a vásárvámból régi gyakorlat és Thököli teíszvénye

szerint, a vároii fbírót illette, mig a boltok dija kizárólag a föl-

des nraságé volt. Ez urber szerint, a ,fejérhá7“ (kastély) eltt

akkor tiz kbolt volt, melyek ez idben romban hevertek. Szabó

Pál itázában találtatott négy bolt melyektl a foidesurnak 12 fo-

rintnyi dij fizettetett, a magán boltok tulajdonosai is ily dijt (taia'^

fizetni tartozván.

A heti vásárok jövedelmét is a város szedé. Errl az 1682.

és 1704-diki uibérek igy szólnak: ,.Soka(}alom
.
ezen városon esz-

tend által négy szokott lenni: virágvasárnapra, pünkösdre, szent-

mártonra és karáosonvnapra
;

mely sokadalom idején, ha idegen

helyekbl jönnek és e*gy szekérre három vagy két kalmár rakodha-

tik, ha pedig csak egy legyen is. egy szekérti tartoznak 12 pénz-

zel és igy minden székbl per 12 dénár, sing-váltság két pénz.*
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Ha vaiaki akár ezen sokadaiom idején és akármely' idben is^ bár

szomszéd lakosok legyenek is, buzát, árpát, zabot, lencsét, kását

stb. hoznának is ezen piatzra, valamennyi forintét árulnak belle,

minden forintból egy-egy pénz; ha szalonnát hoznak és osak egy

lészen is, vagy egy szekérrel, két pénzzel tartozik a hozófél; és

ha valaki a sót úgy hozza be, hogy innét tovább nem akarja el-

vinni, a paraszt ember minden szekértl egy-egy sót ad, a nemes

ember pedig két szekértl egy sót. A munkácsi ember is, ha odaki

megveszi a sót és ide behozza, és innét ki nem viszi^ eladni, min-

den terhitl egy-egy sóval tartozik* a ki pedig ezen városból- ki-

viszi a sót nyerekedni. még harrainezaddal is tle" Az lö82. évi

feljegyzés szerint, 300 ksóra ment e jövedelem boldog idben.

'

Továbbá mondja azon urbér: „Ezen positióknak proventusa a so-

kadaímaké/al együtt az város birája számára abantiquo percipiál-

latott, mostan is oda exigaltatik, ki coílatiojából vagy annuentiájá-

ból, semmit róla nem produkálhatnak, a régi urbáriumokban is nem
láthatni, tovább a földesur kegyelmes dispositiójában s tetszésó-

heu marad. A városon h e te n k ént es piatzi vásári proventu^-

hoz a fldesornak semmi köze nincsen, a város birájáó az is. Ku-

fárok is, kiknek kalmár árujok nincsen, taxát soha nem adtak s

most sem kénszeritetnek ily pénzre."

Munkácsra szabad volt' a 17. 'században a vásárokra az ide-

gen, lengyel és orosz kereskedknek is bejönni s czikkeiket eláru-

sítani; tartozott azonban az, ki gyakrabban jött évenkint 12, kü-

lönben pedig miqden megjelenéskor 3 frtnyi dijt a földesurnak

fizetni, a házalás azonban meg nem engedtetett (1682. urb. 57. lap.)

Ily állapotban jutott 17?6. és 1731. években Munkács a gróf

Schönborn-esalád birtokába, mely a kereskedés felvirágoztatását

mindenkor szivén visel. Az 1730-ki összeírás szerint találtattak

itt következ boltosok; Lasi Kristóf máskép Rácz, Borsoló Jónát,

máskép Káez Hyörgy, Clasics máskép Bállá Pál, Görög máskép

Komjáthi Simon, Rácz János, Görög Márkus, Rácz Pál özvegye,

Heiesányi .lános és Oláh. György, kik tiz-tiz forintot fizettek díjul

a földesurnak.

^
1731. julis 31-kéii Íratta össze az uradalmi tisztség a mun-

kucsi szatócsokat, kik gyümölcs, dohány, só s más élelmi szerek

uMiiásával foglalkoztak s addig mi dijt sem fizettek. E jegyzék

szerint 25 nemes és 28 polgárn zött ily kereskedést, kik azu-

váu négy osztályba soroztattak s fizettek az uradalmi pénz-

tárba aetenkiat 4, 2, IVa és 1 krajezárt dijakul, mely összeg óven-
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kint 266 frt 58 krra rúgott. Ugyanakkor a kereskedk boltdiját

is 15 írtra felemelték, mi ellen azonban k 1733*évben leszáiiitás-

ért folyamodtak, állitván, hogy a dij nincs viszonyítva hasznuk-

hoz, minek folytán az 12 írtra szabatott. Idvel azonban ez ismét

magasabbrsT’ hágott, st 1780. évig megkótszeresedett
;
miért is

azon évi január 17-kón a munkácsi kalmárok panaszára a megyei

közgylés azt határozta, hogy az úrbéri viszonyból felmerült egyéb

panaszok elintézéséig a kereskedk a megállapitott dijt fizessék.

1731-ben épített az uradalom a munkácsi piaczon hat boltot és

egy süteményárudát. ^

1732. évben gróf Schönborn P. K. a vásárjog megújításáért

a város számára folyamodván, VI. Károly király 1734. május 1-én

kelt kiváltságlevélben megengedé, hogy Munkácson hat országos

vásár tartassák, u. m. Vizkereszt, József, György, Pünkösd, Já-

nosfej vétele és Szent-Marton napján, akkép, hogy a kirakodó vá-

sárt a marhavásár megelzze. Az 1723-ik évi 75. t. ez. a vá-

sárjog-kiváltságot megállapítván: ennél fogva a vásárjoggai ellátott

e város is a „kiváItságos“ illetleg „sz a b a d a 1 m a s“ czimet

vette fel.

1740. a város a piaczon árubódékat állíttatván fel, azokat az

uradalom lebontatta s az árusasszonyoknak külön áruhelyet je-

lölt ki.

1749-ben hét boltja volt az uradalomnak. Ez évben egyet ki-

bérelt Demeter Tamás nev üngvárrói beköltözött keresked 10

forintért; 1768-ban azonban egy üveges már 40 forintot is fize-

tett. — *

1749. gróf Keglevics József mint elnök, Csiba Imre helytar-

tósági biztos, Tarnóczi János táblabiró és ügyész, fílavács János

tollnok, Klobusiczky Menyhért táblabiró és Rosshirth Károly Já-

nos munkácsi uradalmi ffelügyelbl álló küldöttség bejárván Be-

regmegyét a kapuk (porta) összeírása végett: Munkácson megál-

}apitotta, hogy a város jövedelme a hat országos vásárból 30 írtra

megy. 1752. julius 14. elhatározta az uriszék, hogy a városok jö-

vedelme ne a tanácsot, hanem egyedül a birót illesse. Az urbér

behozatala alkalmával felmerült panasz folytán pedig 1776. juaius

11-kén az uriszék kimondá, hogy a helybeli vásárjavadalmat a vá-

ros csupán a földesur tetszvényébl élvezi, mit 1777. aug. 29-kén

a törvényszék is megerósitett.

Ez alkalommal panaszul felhozatott az is, hogy az uradalom,

a héti TásárokoQ vas, gyapjú, túró, szalona, gyertya, lpor és l-



szer* áruihsl, TalamÍDi a mészárszéket kibérli, hogy a kulcsár a

városi sijtkre az el nem kelt lisztet önkényes áron kiveti s hogy

a városiakat azon kiváltságaikat sért eljárás ellen, mely szerint

az ungvári vámon a vásárra hajtott marháiktól 3 krt és kétök-

rös szekérti 12 krt fizetni köíeleleztetnek, kellen nem oltalmazza.

1754-ben fizettek a munkácsi vásárokon helypénzül az idege-

nek egy szarvasmarhától 1 garast, a helybéliek, ha eladták, egy

garast, ha pedig nem, akkor csak egy polirát; a vámon nagyobb

tehertl G, középszertl 3 s a kisebbtl 2 garast; heti vásárokon

négy ökörtl 2 és két ökörtl egy garast.

1785. aug. 1. és sepí. 7-kén a megyei közgylés a községek

vagyonát kibéreltetni rendelvén, Munkácson a vásárvámot Joó Fe-

rencz és Nagy Mihály bérelték ki 1785. nov. 1-tI egy évre 342 írt-

ért s hogy ezek a szegénységet ne zaklathassák, a vám következen

szabályoztatott: baroravásárkor minden marhától 3, befogott marhától

l’/jj, sertéstl 1, nyergeit vagy terhelt lótól F/o, eladó lótól 3, süld-

tl Vj a városi ember vagy nemes személy, ha nem nemes-

nek adott el marhát, attól fizetett F/á krt, szoros bocskor áruló

fizetett 1 krt, szíjgyártó, csizmadia, szabó 6 krt, gyalog mester-

ember és sáfrányos 3, ilynem nagyobb árus 6, szitás 1, ha lóval

jött IV2 krt, ki czédula nélkül kivitte marháját, fizetett egy forin-

tot; nagyobb sátoros fizetett 12 krt, kisebb 9, közép 6, legkisebb

3 krt, csipkés F/s? hordóval telt szekér 6, vállon terhelt dohányt,

pipát, lencsét, kását áruló F/g krt, röfért tartozott adni a gyolcs-

árus IV2
krt, egy vékányi gyümölcstl 1, czipészek, szcsök 1

krt, lovon terhelve IV2 kft, köszörs r*/g, ólomárus 3, famára-

sok 72 í
képárusok V2

fizettek.

Késbb kibérelték a vásárvámot Rákosi, Nagy és Nuszer Ja-

kab; 1790. évben pedig Czirjáki Mihály 600 frtért, szintén min-

den vásári szerekkel, vékákkal és pecséttel együtt. 1798. fizetett

a bérl 881 frt 10 krt, 1807-ben 1152 frt 30 krt, 1810-ben pe-

dig már 1566 frtot. .

Az árusok bizonyos iielyre voltak utasítva; igy már 1757-bl

eralittetik, hogy a gyapjút Munkácson a podheringi útnál feláílitva

volt Szent János köszobráuál szokták árulni vásár idején
;
ugyan-

azon évben bizonyos Kuba Mátyás 2 rovás forinttal büntettetett

meg azért, hogy vásáron kívüli idben mert árulni ott.

í.*-

'

A hétfi és pénteki heti vásárokot I. Fovencz király ISIC-

ban engedélyezte; közbevetett akadályok miatt azonban csúpán
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Dyulcz év múlva iéptettek eleibe az engedélyt, 1824. június Í7-kén

hirdettetvén ki az illet kiváltságlevél.

Mily szigorúan ragaszkodott az urdalom az ót illet boltjog-

hoz, kitnik, onnan is, hogy 1815. június 23-kán Halpert Áron s

más izraelitáktól téritvényt vétetett az iránt, hogy a zsinagóga mel-

lett ujonan épített házaikban lev boltjaikat addig ki nem nyit-

ják, mig arra dij megállapitása mellett az uradalomtól engedélyt

nem nyernek. 1805. megengedte gróf Schönborn Ferencz, hogy

Bolyos László dij mellett egy fabódét állíthasson fel, melyben do-

hányt is árulhasson, minthogy a dohánytzsde („Tabak-trafik“) zsi-

dó kezében leven, szombaton a közönség hiányt kénytelen szen-

vedni.

1818-ban pedig az uradalom eltiltotta a zólyomi sáfrányosok-

nak a sátorban váló árulást. Végre az 1848-diki törvényhozás* el-

törölvén az úrbéri viszonyból ered s a kereskedést korlátozó régi

elavult kiváltságokat, Munkácson is uj lendületet nyert a szabad

kereskedés; mindenki szabadon s dijtaianul nyithatván immár bol-

tot, a szatócsok, kufárok és boltosok szemlátomást szaporodtak.

Jelenleg itt az országos rendes vásárok tartatnak évenkint ja-

nuár 7., mártius 19., április 24., pünkösdkor, aug. 29. és nov. 12-

kén akkép, hogy az els napon marha, a másodikon pedig kirakodó

vásárok vannak
;
ezen régi vásárokon kirül pedig 1863-óta még

április 2., május 14., julius 14., sept, 14. és okt. 8-kán is tar-

tatnak ujonan kieszközölt hónapos, illetleg barom- vagy juhvásá-

rok. Heti vásárai hétfn igen látogatottak, szerdán és pénteken el-

Unben egyedül zöldség és más majorsági áruk piaczra hozatalát

eszközlik. A vásárvám folyvást kiszokott béreitetni s most 7—8000
frtot jövedelmez évenkint.

Nem lesz érdektelen feljegyezni, hogy 1860. évben Munká-

cson összesen 122, 1870-ben pedig már 132 különféle keresked

találtatott; jelesül az összeírás szerint volt sóárus 2, vegyes keres-

ked 29, szatócs 28, életkeresked 8, röfös keresked 26, iisztárus

16, brkeresked 5, fakeresked 3, borkeresked 2, gyümölcs-, ter-

mény-, fzelék-keresked 5, nagykeresked 1, könyvárus 1, gyap-

jú-keresked 2, fdohánytzsér 1, dohányárus 20, ásványvizárus 2,

marha-keresked 1, vasárus 3.
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Kendermagból behozatott 1870-ben 180, 1871-ben 344,

1873-ban 94, 1874-ben 20 p. mér, 1877-ben pedig ceupán 4 hek-

toliter s Így ez jelentéktelen kereskedelmi tárgyat képez, yalamint

az aszalt szí 1 t a, mélybl csapán 1871-ben behozatott 27 p.

mer s azóta épen semmi, igy a pohánka is, melybl csupán

1876-ban adatott el a piaozon 2 hektoliter^ — ellenben, mint láthatni,

a búza, rozs, tengeri, bab (paszuly) és kleskása élénkségre

mutat. . .

A b a r 0 m T á s á r 0 k szintén élénkek : évenkint mintegy 457

8

darab különféle szarvasmarha és mintegy 15 ezer sertés adatik el.

Annyi azonban szintén tapaszialtatott, hogy az
.
északkeleti yasut

megnyitása a helyi vásárokra zsibbasztólag hatott.

A XYI. században Munkácson harminozad állittatván fel,

ennek jövedelmét majd a királyi, majd a fejedelmi birtokosok élvez-

ték. Ily harminczadosokul emlittetnek : i588-ban Possay Miklós,

ellenr Byri Perencz', 1609-ben nagytályai Kiss Mátyás, kinek II.

Mátyás király azon évi május 3-kán a Körösvég-utozában egy ne-

mes házat s birtokot adományozott; 1648-ban Kigyósy István, ki

Bákóczy György fejedelem kedves, embere volt, 1652-ben azonban

már „császári harminezados*'-nak írja magát; 1682-ben volt Cset-

kovics Mihály, 1683-ban Daróczy András, 1695-ben Szalay Zsig-

mond; 1744-ben Bornemissza László. Majd azonban a barminczad

Alsó-Vereczkére helyeztetvén át itt sótárnokság szerveztetett, mely

1848-ig folyvást és 1867. Iáján ismét nehány évig tartott.

Köz- és jótékonysági intézmény ek és egy-

letek.

1. P 0 8 t a.

Eendes postahivatal II. József alatt 1783. szerveztetett s azt

Fischer István vezeté, ki 1794-ben kiérdemült postamesternek ne-

veztetik és városi tanácsos volt; utána Nizsalkovios József

vala a postamester, majd a Cserszk y-család szerzé meg a jogot és

volt Cserszky Jáoos és utóbb Péter a tulajdonosa; ettl 1858-ban

megvette Hrabeczi Sándor, ettl pedig nem sokára Czeealgnáoz
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czilií lakos; ettl 1864. Klinkárt Frigyes és ettl 1873. Henrik Ig-

nácz. Végre a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszter 1881.

évi 28,511. sz. a. kelt rendeletével azon évi sept. hó 21-kén kincs-

tárivá alakittatván át, 1000 írtig terjed közönséges és 500 írtig

terjed távirati utalványok fölvételére és kifizetésére és 500 írtig

terhelt utánvételes küldemények közyclitésére fölhatalmaztatott, st

Budapestre és Bécsbe 5000 írtig terjed közönséges utalványokat

felvehet. A postahivatal eddig évenkint 200— 250000 írtnyi pénzt

kezelt.

"
f

*
2 . Távírda.

1868. oki. 14. tétette le Munkácson az állam az els távír-

dái oszlopot s csakhamar megkezdó a hivatal is mködését.- Az

oszlopokat ingyen ajánlá íel a 'közönség és uradalom s azonkívül

is egyéb áldozatokat nyújtott a város. 1874. felállittatott a mun-

,kác8-8ztryi távirdai vonal is.

3. C.a 8 i n 0 .

1833. szerveztetett Munkácson a „Beregi olvasó társa-

ság"
;
tervét 8 alapszabályait Ro m án Ferencz ügyvéd dolgozta ki*).

1842. Casinónak alakult s szabályait 1857. aug. 24. ersité meg
a kassai cs. k. helytartósági osztály. Tagjainak száma 125. Van

saját könyvtára. Évi dij 8 írt.

4. K ó r h á z.

1854. Horváth Alajos ügyvéd építtetett a Bozsár-féle telken

egy földszinti házat városi kórodának, melyben magánosok és a

város hozzájárulásával 11 ágy alakult, E mellett építtetett az iz-

raelita község 1877. egy egyemeletes tágas zsidó kórházat, me-

lyet 1880-ban a város megveven, közkórházul 1881. mártius 6-kán

megnyittatott.

*)-E jeles férti, ki 1848—9-ben országgylési képvisel is volt, 1868.

decz. 16. Munkácson elhunyván, itteni házat s fomosi és egyéb
birtokát várományosul a Magyar Tudományos Akadémiának hagyta.
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5.

Eónukath. éneklétársulftt.

Alakult 1845. aug. 20-kán; szabáijai a belügyminisztérium

által 1872. decz. 7-kén 40903. sz. a raegerósittettek. Kezeli a gyász-

koosit IS. Czéija: a Tallási szertartás diszitése s elszegényedett ta-

gok segélyezése. Van 5 pártoló, 20 alapitó és 24 rendes tagja.

6.

Hef. énekltáfsalat.

Ez énekkar* alakult 1872. örök idkre, szabályzata belybeo ha-

gyatott 1873. január 9-kén, 191. belögym. sz. a. — Czéljs az is-

teni tisztelet emelése s a temetéseken éneklés. Van 21 tagja. Fea-

tartja magát temetési dijakból.

7. Pénzintézetek.

A B e r e g-M u n k á c s i takarékpénztár alakult 1864. 40 ezer

írtnyi 400 db. egyszáz frtos részvényekre fektetett alaptkével ;
els

alapszabályai 1863. április 12. 91731. sz. a. kelt helytartotanáési

intézmény által megerósittettek. Késbb alaptkéje ügyanaonji rész-

vénydijjal szaporittatott.

A munkácsi népbank, -alakult 1872. mároz. 31. sa
földmiv. ipar és keresk. minisztérium által 3839. sz. a. megersit-

íetett. (L: e.)

8. Lövész egylet.

^1865. aug. 28-án elhatározták Munkács polgárai, az egylet

alakítását, az akkor elfogadott alapszabályokat okt 9. 76,000 sz. a.

a helytartótanács megersítvén. A szervezked gylésen flövész-

mesterül e sorok írója, allövészmesterekkó Pitz Evald és Wimmerth

Vida s
.
péntárnokká Nuszer János választatván meg. A zöld selyem

zászlót a varos hölgyei ajándékozták, a díszes szalagot pedig a

zászló keresztanyja gróf Schönborn Ervinné szül. gr. Trautmannsdorfír

Franci.ska.; a zászló 1868. május 24. szenteltetett fél s a városi
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fördö megett a Lováoska alatt fából ópitett lóvéidé raegnyittatott.'

Ez azonban három év múlva megógvén, 1874. építtetett az uj lö-

völde az uradalmi fürd mellett a Latorcza közelében, mely azon

évi sept. 27. Pobl József fólövészmester alatt' megnyittatoti. Most

125 taggal bír. Elnöke fólövészmesterül Ehr m ann Antal.

9. M Q n k á c B 1 s e g é l y z 6 n ó e g y 1 e t.

Alakult 1872, febr. 18-kán Szunyoghy Józsefnó elnöksége’

alatt; Riesenberger Raymundné és Bazáth Károlyné buzgólko-

dása folytán szabályzata megerósittetett 1872. május 4. 12757. sz.

a. a belügyminisztérium által. Czélja: árvák és özvegyek- segélye-

zése s a közmüvelódés és köznevelés elraozditása. Van 140 tagja,

4 frt évi díjjal. 3—3 évre uiból alakul. Disztagja 16, alapitó 7,

2-dik elnöke volt Buzáth Károlyné, utána lett Borzsay Gyuláne s

jelenleg Papp Józsefnó. 1879-ben pedig alakult a magyarorszá-'

gos segélyez negyletnek fiókja, mely a vörös kereszt jelvénye alatt

mködik. *

10. 1878-ban szervezkedett a munkácsvidéki m pár toló-

egye sülét, mely magához csatolá a már elébb mködött da-

lárda/ szinészeti Ó8 lövöldei-egyleteket. Buzgó elnöke Cserszky An-

tal. Tagjainak /zárna 147. A tagsági rendes díj 3 frt.

II. A kisdedé vö.

Hosszas elkészület és adománygyjtés után végre 1878. má-

jus 1-én bár kezdetlegesen megnyittatott s remélhet, hogy e szük-

séges intézet fokonkint emelkedni fog. Abba rendes 38 gyermek,

a nyári hónapokon 88 jár.

12. Gyógyszerészet.

Az els gyógyszertárt Beregmegyében Munkácson 1758-ban

G e m s a Dávid nev nagykállói gyógyszerész alapitá^ nyervén az

uradalomtól házdij mentességet. Az 1767-dik évi hatósági jelentés-

ben e gyógyszertár felette csekélynek (admodum exigua pharma

eopola) mondatik. 1772-ben megvette az üzletet Withalra lg-
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nácz , ki Vnt-hm vizsgálat eszközléséért kapott a megyétl tiz

aranyat ; utána lett birtokosa V r a ö i c 8 András, ki nehány me-

gyénkbeli ásványvizet elemezett^ ettl megvette G ö 1 1 n e r Dániel

;

utána Í83Ö. Breyer András, majd Gottstag Mihály, ezután

Bick Jakab, majd Koller Ferencz, kitl 1856-ban Gottier Li

pót szerz meg, ki az üzletet a Kroó Herman-fóle 157. számú-

házban vezeti. ;

Még 1811-ben nyert Láposy János hatósági engedélyt arra,

hogy Munkácson egy másik gyógyszertárt alakítson
;
ez ellen tett

. ugyan Göllner Dániel ellenvetést, de az uradalmi igazgatóság is a

szabad verseny mellett nyilatkozván, kívánata* teljesült. Utána bírta

s kezelte az üzletet fia Láposi Lajos, kitl 1846, megvette Hra-
beczi Sándor; ennek eihunytával kezelte azt fia Hrabeezi Al-

bert, végre ettl megvette házastul i875-ben T r a s 1 e r F e-

rencz*

A^ iparosok között eddig következ társulatok keletkeztek

önérdekeik emelése tekintetébl ; 1. A o s i z m a d i a i p a r t á r s u-

iat 1875. 106 taggal s 25 krhyi befizetéssel. 2. Az els vegyes

iparszövetség 1876. 40 krnyi befizetéssel, 3. a fazekas ipartársu-

lat 1877. 20 taggal 4. a gubás-takács ipartársulat 1878-ba 16

taggal ; 5. a timár-ipartársulat 1873. 40 taggid.

1868. alakította B i á y e r Pinkász Munkáeson az els k ö n y v

nyomdát, egy közönséges kézi sajtót; jóllehet már 1767-ben te-

hát épen száz év eltt szándékozott egyet az uradalom itt felállt

tani, mélynél a cyriil-betük is alkalmaztattak volna, i879-ben

nyitott a látorczai hídnál fekv Puchsz-fóle házban Blayer S. Her-

mann uj könyvnyomdát; 1880-ban pedig egy jól berendezettet

Grósz Ignácz.
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IH[unká«8Í vár.*)

•

Mily alakú lehetett ezen, 00*40 méternyi trachit-sziklahegyen

épült yár keletkezése el»ó fokában, ezeltt 9—10 századdal, adatok

hiányában vajmi nehéz csak megközelitoleg is képzelni
; leheti hogy

els alapítói fából épiték az orom tetején az rtornyot, akkor, mi«

dón Árpád hadai e tért elfoglalván, innen több napi pihenés után

a fizlávhadat meghóditandók, Ungvár felé tovább indalának; való-

szín, hogy *á táj megvédése tekintetéból akkor itt rséget hagy-

tak s hogy ha Munkács sziklabérczén még rhely nem állott; ilyet

rögtönöztek; annál inkább; mert arra szükségük volt, északról áz

ungi és délrl a román és bol^rbadak védhelyO; a borsovai
vár fenyegette ket.

De ha figyelembe vesszük, hogy a XI. században I. István és

László Bereg és Ugoesa vidékét birtokolták, hogy az 1064. január

20. kelt gyri békekötés szerint, Béla fiai. az égésig Felsmagyar-

országot örökölték; hogy e környéken már dkkor a tiszai renge-

tgek közepette egyes templomok, Imabázak keletkeztek, mint a

szent Ilona tiszteletére tmeit tiszaujlaki s a szent Kata asszony

nevére épitett kaszonyl; ha tekintjük, hogy László, 1090-ben a

kunok ellen épitteté a hu szti' várat, hogy Ugoosában keletkezett

a fejedelmeklakta Királyháza, más néven Nyaláb vár, fent

a Máramaros bérezel közt a borsai német rend háza: nem lehet

kétségbe vonni, hogy ez idben már a munkácsi várnidí is keile a

szereplés körébe vonatni, a miuthogy az ungi, zempléni s a fels

megyék várai is léteztek s leginkább a kunok gyakori beütései vel-

len emeltettek.

Annyi azonban bizonyos, hogy a munkácsi várpól az els írott

említés csupán a XIII. századból ered, még pedig 1263-ban kelt

*) Öt ábrával.



a7.oü adomáajlevélben, melyben Aladár tárnokniesternek adoma-

nyoztaiv^án Szentmikiós, erre nézve Munkács iráoypontul érintcük

igj:. „villa supra Munkách.^ Nem valószinütien, hogy a miiukácsi

vár a tatárdulás után megnagyobbittatván : az hirében is emelkedett.

Hogy Róbert király alatt) kinek politikája LeDgyel- és Oroszország

felé térjedett, már nevezetes ersség ^ehetett Munkács, onnan ál-

lithatni; mert várnagyául 1321-ben Tamás beregi iispáu és késbb

Dezs emlittetii^ okmányilag, ki szintén egyszersmind Boregvár-

megyének fispánja és Így elkel egyéniség volt*), a vár pedig

ugyanott c a s t r u m n a k mondatik. Egy 1342-diki kir. reudeieí

szerint pedig a beregszászi polgárok abba évenkint 10 ötveu köb-

lös hordó bort köteleztettok szállítani. 1352. április u-káu falai közt

pihent Nagy L ajos kir ál y, midn a litvániai hadjáratról a besz-

kidi hegyeken át eltörodve hazájába visszatért.

Késbb Erzsébet királyné bírta, a XIV. század vége felé pedig

Korlathovics Tódor czimeztetett munkácsi herczegnek, ki még 1412.

is bírta azt, lévén a vár a hasonnev uradalomnak feje. Ezentúl miüd-

srbben emlittetik okmányilag, lévén majd magánosok, majd fejedel-

mek és királyok birtoka. így 1418. Tódor herczeg özvegye A ii n u s ,

volt birtokosa „dueissa de Munkácz" czimmel; késbb Lazarevies

István rácz despota, 1428-ban unokája Brankovics (áyörgy, 1439'

ben Pálóczy László, 1446-ban Hunyady János, Magyarország, kor-

mányzója, 145G-ban özvegye Szilágyi Erzsébet, 1484-ben Hollós Já-

nos, 1495-ben Csáktornyái Ernuszt Zsigmond' és 'János, ' 1498-ban

viugárú gróf Geréb Tétére és László, 1504-ben Drág fii György,

1505'ben Ulászló király neje Candaiei Anna, 1506-nan Ulászló ki-

rály, kinek uralkodása idejében, különösen 1512-beü a munkácsi

vár kormányzója volt Várdai Ferencz váczi püspök. Az 1514. éví

törvény szerint, koronái birtokul állapittatott meg a király sza-

mára; 1521-ben azonban már II. Lajos király neje, Mária bii’ta ;

1528-ban Zápolya János elíbglalta, ki azt 1529-ben Báthory Isíván-

nak adományozta. 1531-ben ismét Zápolyára kerülvén vissza, azt

addig folyvást Büdy Mihály tartá haszonbérben ;« 1540-ben I. Fer-

náadnak jött a vár birtokába Izabelláról, Zápolya özvegyérl, ki azi

Petrovics Péterre- ruházta volt
;
1557-beü ismét Izabella kerité ma-

gához, azt Ferdinánd serege Forgács Simon vezérlete alatt haszta-

lanul igyekezvén elfoglalni ez évben. Az r559-diki egyezmény sze-

rint pedig Munkács, melyet akkor Izabella és illetleg ha Zsigmond

) Zichy Cod. i 384,
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János birt; Erdélyhez kapcsoltatni szándékoltatott. Í560-ban I. Eer-

dinánd Lévai János magtalan halála folytán ruszkai Dobó István-

nak számos Hont és Bodrog-megyei helységet adományoz egész ad-

dig, mig a munkácsi vár és tartózmányai visszafoglaltatván, ezek

neki átadatnának. (Budai k. 1. N. R. A. 246, cs. 57. sz.) 1567-ben

Aíbr. 22. Miksa királr rés2 <4rö a várat elfoglalta Sveudi Lázár jeles

hadvezér, ki azt tetemesen megerósité. E korban (1574.) Heltay ,

Gáspár krónikaiTÓ is kitünteti a munkácsi vár jelességét, igy írván me-

gyénkrl : „48-ik vármegye a „Be r e k s z á s z i", ebben vagyon a Mun-

kács város, holott a hegyen fenn vagyon Munkács híres vára.

“

1573-ban zálogul kapta a várat s uradalmat Magócsy Gáspár,

kirl testvére Andrásnak Alaghy Judittól született fiai Gáspár és

Ferencz L586-ban örökölték
;
azonban 1588-ban Rákóczy Zsigmond

nül vevéu Alaghy Juditot, ezzel a vár birtokát is megszerz rá-

iralás, a zálogösszeg növesztése által. 1605-bén Boeskay István er-

délyi fejedelem s a magyarországi részek urának jutott birtokába

Munkács, ki azt haláláig biria, akkor az 1Q08. 22. t ez. szerint

ismét elidegenitheilen koronái jószágul jelöltetett ki; azonban még
folyvást Magócsy Foreiicz záiogbirtokában volt

;
ennek Özvegyét

Dersffy Orsolyát 1612-ben gróf Eszterházv Miklós nül vevén, igy

a vár birtokába került s azt hosszú ideig haszuáita. 1622-ben Beth-

len Gábor kezére juta, ki 1629-ben elhunyván, a várat nejére Bran-

deburgi Katiira bagyta; kinek régi várkapitánya ^elsei Baliing Já-

nos a várban fent uj épületet áliiUatott, arra a következ feliratú

klapot**) illesztvén

:

„Cura & fide

Generösi d-ni Joánnis Ballíng de Gelze
Summi capi tanéi árcis ac

Praesidii Munkacz inohoata et

.-absoltttu Anno 1629.“

1630-ban Rákóczy György szerezte meg magának a várat s

azt csakhamar rendszeresen kezdé erslttetni, magas bástyákkal és

mély árkokkal réteté* köröl ennek emlékéül a vár második kapuja

közelében magasló keleti bástyára kbe metszett e feliratot illesztvén :

„Ars, natura, Dénsv non his tormenla verebor,

Aeneá si faveant, astra pérennis ero.*^

Azon felül a várhegyet is a körött') ‘elterül lapályón mély

árkokkal vétette körül, melyekbe a. különben is moesáros környék-.

*) E k5lap a vár éi illetUg fegyház áUlakitávato találtatott 1857. már-
tias hónapban « « lelhalyéa bafalaztatott

.

•

'
•

• •



I rl a víz beszivárgott és azokat színig megtöitötte. E vizet, melyet

a Latorcza is növesztett, még lecsapolni sem ietoett, mert az árok

I talaja mélyebben feküdt mint a folyóé.^-)

:í

Í

í-V

(1. szásm ábm>) . .

hogy a kMoáboB aern aagf terjedelmti vánjak

ferssége épéá egykori posy áay as^t rejlett. Maga a

v^, Bsíai aeweti sa^éum eredeti-

béa rtótt Mm levett máseiatok matatják (lásd 1., 2.,

3* szám alatt! XV^íII. századbaa, a még ak-

kor kopár^ famgatkn és takart szikla-

^ Bákócgr ^lékífata. Forá. Eátk K. é« Thaiy S. iS9, í*p.
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bérc tetején, húrom résabol ál?oU, melyek hármas kfallal valának

egymástól elkülöDitve s átjáró hidakkal ellátva; a második rend s

kiszögell bástyákkal ersileU igen magas és szilárd kfalak még
maiglan lényegökben fennálianak : e földdel kitültött falak feletti

téren emelkedtek a harmadik rend bástyafalak, melyek egyszer-

smind tár- és lakhelyiségekül használuiltak, mig a szirt északi csú-

csán kiemelkedett a két egymás felett álló négyszögü fel légvár,
mely a két dél felé húzódó alsó várat uralta, ;E fellegvárnak ak kori

alakja egészben különbözik a mai fels vár csarnokszer bárom

-

emeletes épületétl, mely 1711-dik év után és ismételve mintegy

^ év eltt nyert lényeges átalakítást és megtoldást. A második k-
falak alatt vonult el a sziklába vágott mély árok, mely a járeak

szintén nagy védelmére szolgált.

Ezen kivöl legfbb védelmét képezte Munkácsnak a várhegy

aíatii külerdités, melyet maga a természet nyújtott, aztiliábolbatat-

lan ^osványokkal vevén körül
;
© midiéit annak sik területét egy

40 láb (12*65 méter) széles és.i6 láb (5*6 méter) mély mestersé-

ges v íz árok vette körül, melyet a vár felli
,
partján tizenöt

egyenl távolságban épitett bástyalorony környezett, melyek közt

ismét löldbe vert magas hegyes gerendákból összeállított palánk

ierölt el, a behatolást teljesen elzárván s abba osupáa az észak-

keleti oldalon egy két bástyatorony közt elhelyezeti híd engeávén

bejárást a küls möcsáros lápon keresztül.

A z ékkép megersitett vár alatti bels területen 1 686 körül 88

lákházszerü épület emelkedeU, melyek kétségtelenül az rség s l isz-

téinek laktanyáiul szolgáltak - st egy kis négyszögü loronynyal el-

^lálott ímaház is állott a tér déli oldalán. E tanyákból alakult a ké-

sbbi „^Arpaiánka** jievet nyert falu. A vár nyugati terölelén,

olt, hol jelenleg T ár a lj á oeivü helység fekszik, ierölt el az árok-

kal és palánkkal kerített á l l a iker t. A Tárhegyen felfelé az ut a

várba nem a lejt mai nyugati oídaláD, hanem annak déii meredek

fokitií vezetett, mely a lejt kös^pe táján kígyószei üiég meg*

-görbült. \

^

Eákczy György háboritlanul birklá a vái at 1648-ig bekövetke-

zett baffiáig, a midn özvegye Loránt% Esuzsánna kezelt© ; majd fia,

IL Rákóczy 4jlyÖrgy bírta, kirl 1660-ban történt halála után, öz-

vegyére, Báthory Zsófiára szállt. Ennek fia I. Rákóezy EVencz az

1670, évi összeesküvésben részt tevén, íejváltságul kénytelen

volt kölesön tejében a várat anyjának elzálogositüid
, kirl az 1680-

ban Báthory Zsófia halála után menyére, özvegy Rákóczy Ferenooé,



száma

ábra.)
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Zrínyi Ilonára, annak kezével együtt pedig késbb, 1682-beu Tiiö-

köly Imre fejedelemre ment át, kinél az az 1685-ki megszállás és .

az 1686/ njártiua 15*tl ápril 284ig tartott rettent vivás és ost-

romlás dacára, Zrínyi Ilona hs elszántsága és védelme következté-

ben 1688. január 18-ig megmaradt, a mikor Radics András kapi-

tány áruhifia folytán feladatott. Ezentúl 1704. évig német rség ta-

nyázott a várban s császári ftiszt parancsnokolt; ez évben február

hónapban azonban azt hosszú megszállás és vivás'^ után ismét IL

Rákóczy Ferencz megvevé, tetemesen kijavittatá, megersitteté s

1711-ig megtartá, a midn ismét június 23-áii heves vivás után a

császáriaknak feladatott s azóta k azt 1848-ig folytonosan bírták.

Az 1728-ki adománylevél szerint a vár a munkácsi uradalomtól el-

külöittetvén, azt a király maga ré.szére fentartá . s József császár

idejétl politikai fogházul is használtatott. * 1848-ban honvédrség

szállittatott ai>ba, mely azt az Í849. august 12-éa bekövetkezett vi-

lágosi fegyverletétel után aug. 26-án végre az orosz megszáiló se-

regnek feladta s abba csakhamar osztrák katonaság bevonult.

1855. július 1-én Laxenbiirgban kelt legfelsbb határozat foly-

tár végre Ferencz József király által Munkács kitörülteteít az ero-

-dök sorából s az ‘Kragulics rnagy és Wellzl mérnökkari százados

által polgári fegyháznak leend használat végett a közigazgatási ha-

tóságnak azon évi november 24-én át is adatott. Deezenu)er 9-kén

vonult ki abból az utolsó helyrség, a Nassau 15. sorezrednek egy

osztálya Pfaff fhadnagy vezetése alatt, mely id óta kerüietifegy-

h ázni szolgál.

íme rövid korrajza azon épületnek,, mely nemcsak diszeiií szol-

gál vidéknek, emelvén annak különben is mvészi ecsetre érde-

mes bájait, hanem mely régi voltánál s a felette elviharzoti ezred-

éves történeti múltjánál fogva, semlék gyanánt áll itt hazánk ha-

táránál. . V

Hogy a többszöri vivás és ostromlás után a megröngált var

gondos birtokosai által mindannyiszor kijavittatott és czélszerüen

átidomittatott, a dolog természetébl következtethetni; ennek foiy-

láu eredeti alakja is annyira megváltozott, hogy jelen kepe (lásd

5. sz. ábrát) az egyszerségnek mintájául tekinthet.

A l7-ik század elején, ha egy ábrának hitelt adhatunk, in-

kább regényes lo vag-várhoz, mint ersséghez hasonlított
;
lévén
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annak, egy 1613-ki kép szefint*), nem kevesebb, mint 12 ráeso«

tetej küls körded bástyatornya és belül a vár épületeibl kieineb

ked hét karcsú magas tornya, melyek közül naa csupán egy, a

templom alacsony tornya, szemlélhet. A vár szikláját mély árok

környezé, mely folyó vizzel volt megtöltve; ezen keresztül a déli

oldalon, a mostani küls kapu irányában vezetett fel egy hidon át

ni, raig a tájékot minden oldalról sr lomberd boritá

*) Ez ábra Tabódy Józsefnek „Munkáce múltja és jelen 6“ eeimü
müvében közöltetik. Ka Azonban annak hitelességét kétségbe vonom.
Német Képes krónikák az ily nevezetesebb várakut a^onkorban
aligha eredeti felvétel szerint s inkább csak képzeletileg vagy be-

niondáy után késziték. A nemzeti luuzeum térképtárában Icvó. Mnn-
kácbrii vunatkva egykorú rajsok. hová h fentebb közlöttek is

tartoznak, legalább egészen alakban tünetik fel Munkács várát.
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Érdekes tudni, hogy a Zrínyi Ilona hsies ?édelme után 1688.

január hó 18-án bevett vsirban, egy .azonkoru jegyzék szerint*), a

bástyák következen neveztettek : a beraenetnél jobbkézt álló bás-

tya nóraet-nek mondatott, a balkoztálló pedig hajdú-bástyának:

a köztípudvaron jííbb felj lev hosszúnak, a. baloldaliak pedig

\V ág n e r- és G é c z y-nek
;
a harmadik vagy legfelsbb várban jobb

kézt lev hajdú s a balkéz felli német bástyának; mibi kit-

nik, hogy a bástyák s védfalak már akkor a jelenlegi alakban fenn-

állottak, mig lent a várhegy könili terület „palánkkal, azaz fa-

cölöpökkel volt körülvéve. Egy másik, szintén azonkoru jegyzék

élnkbe tünteti a vár akkori bels beosztását és térrsjzát. E sze-

rint volt az alsó várban 6 szoba, 9 jó és egy elrontott ablakkal, 6

jó kályhával, 7 ajtóval és 12 pincze vagy alboit (casamatte)
;
a kö-

zéps várban volt 16 szoba, 6 bolt, 18 jó, 9 rósz ablakkal, 13 jó

kályhával, 26 ajtó és 6 pincze. Á fels várban: 21 szoba, 9 bolt,

22 jó és 42 rósz ablak, 20 jó és 3 rósz kályha, 66 ajtó és 4 pince.

Összesen 42 szoba, 15 bolt, 49 jó, 52 rósz ablak, 39 jó és 3 rósz

kályha, 99 ajtó és 12 pince és alboit. Azon felül találtatott a vár

felszereléséhez tartozólag : 25 asztal, 5 szék, 15 pad, 60 láda, 3

szekrény, 16 ágyszék, 3 hordó bor, 28‘/2 hordó boreczet, az étte-

remben egy 12 ágú rézcsiüár, 1 nagy lámpás, 1890 ksó és 5 hordo

törtsó.**)

Ezen február hónapban történt leltározás után a hatalmas Ca-

raffa- Antal, cs. hadvezér rögtön megváltoztatta a bástyák neveit is,

elkereszteltetvén az alsó várban a német bástyát Károiy-bástyá-

nak, a baifelli hajdú-bástyát a maga nevérl Antalnak; a ko-

zépváEban a hosszú bástyát Józsefnek, a balfelli Wágner-félet

S p a D y 0 1 és a Géczy-félét Bajor-bástyának; az átellenit „Pá-
rán cs no ki“-nak; végre a fels várban lev hajdú nevt Lipót
és a balfelöli németet T eróz-ütegnek.***)

Egy azon (1688.) évi febr. 20-ki leltár szerint, az ablakok

többnyire ólomkeretü karika-üveggel s az elroiigáitak faieinezzd

voltak fedve
;
a cserépkályhák zöldszinüek, itt-ott téglából valók. A

vár általában igen megviseltnek festetik, mi nem csoda, ha meg-
gondoljuk, hogy három évig ostromoltatott, s többször kíraéletleisül

lövöldöztetett.

*) Momuíi. fíuiiíí. Hi»t. 24. köt. lan.

**) Ü. 0. GI.
^

I . 0 362. Inp ietr. 23-ról bud&i kam&rsU iev.-i-

tárban.
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Érdekes volt az akkor Pécsbe szállított drágaságok koi. egv

nagy tiszteletben részesített, a boldogságos szüzet ábrázoló és cso-

daternek tartott képszobor,*) melyet néhány évvel azeltt Báthory

Zsófia megszerzett volt Klokotsowból Galicziából s mely a munká-
csi várbeli kápolnában díszlett.. A szent szz és annak ölében tar-

tott kisded Jézus ragyogott a számtalan drága kövektl, melyek

koronáikat és öltönyeiket disziték. így a szent Szz koronájában 7

nagy és 10 kisebb rubin, 5 smaragd, 1 1 apró gyémánt, 19 nagyobb

s 536 apróbb szemgyöngy ragyogott
;
nyakában 18 sor keleti gyöngy

függött, mely 85 nagy és 2771 kisebb szeraekbLállott. Jézus ko-

ronájában 2 nagy, 9 apróbb rubin, 3 nagy smaragd, 4 apró gyé-‘

raánt, 11 nagy és 322 apróbb gyöngy fénylett. A tömérdek mise-

mondó ruha, templomi és oltári mszer, szintén nagy kincset ké-

pezett s többnyire ezüstbl mvészileg készült m volt. Midn ké-

sbb Zrínyi Ilona, férjéhez Thökölyhez Törökországba ment, a drá-

gaságok közül a fentebb emlilett csodatev képet is magával elvitte,

mely azután II. Bákóczy Ferencz fellépésekor ismét Magyarhonba

visszakerült s a munkácsi várkápolnába bebelyeztetett* honnan

a vár átadása után, 1711. aug: 11-én a királyi kamarai tisztet ál-

tal eszközöltetett leltár szerint elszállittatott. Far, hogy ezen érde-

kes képszobor holléte ismeretlen, különben az említett leltár is

naivul megjegyzé, hogy e drága kép csodálatosképen sirt (?) s hogy

annak számos nyomatott ábrája ismeretes. E képhez tartozott hat

drága superlat, több drága török selyeraöltönj, gyöngy, gyémánt,

rubin, smaragd és klárissai diszitett ékszerek, kelyhek, szentségtar-

tók, aranycsipkés casulák s egyéb drágaságok, melyeknek emlékét

fentartá az 1711-ik évben Eay Mihály kezével irt leltár, valamint

azon jegyzék, melyet érkrösi és sámsondi Krössy György II. Fe-

rencz kincstartója 1688. évben szerkesztett s a budai kamarai levél-

tárban tartatik.

Különben, ugyanazon adatok szerint, 1709-ben több templomi

drága mszer Lengyelországba és 1711-ki julius 12-én több mise-

mondó ruha, ezüst ócska kehely és feszület Sárospatakra vitetett el

;

itt mindamellett 11 casuia és különféle selyem, kamuka, bársony és

török anyagból való öltöny megbagyatván ,
melyek valószínen el-

osztattak s az 1834-dik évi tzvészkor elhamvadtak. így a budai

levéltárban olvastam, hogy 1729-ben páter Friait Ágoston sok temp-

lomi szert adott a munkácsi plébánosnak; ezek közt volt egy ara-

') Mon. Hang. Hist 24. köt. 641. Up.



Djozott ezüst pohár, melybe hat pogány pénz volt beillesztve és
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2 latot nyomott; páter Majtényi Raulinus is hasonlóul adott át

több ékszert, a minthogy több az ecsédi vár kápolnájába tartozó

értékes tárgy oda 1716. márczius 12-kén visszavitetett; ezek* közt

volt egy 16Ví latos iömjénezö, egy lábas ezüst billikom, gyertya-

tartó, több misemondó ruha és palást, kezken s egyéb felszerelési

czikkek.*)
üt *

A 18. század elején, nevezetesen 1703-ban II. Rákóczy Fe-

' rencz szabadságharczának kezdetén, a várkörül szintén p alánk-

or ödit esek állottak s annak észak-nyugoti része huszárvár-
nak neveztetett, lévén lovasság számára szükséges helyiségekkel

ellátva € oly tágas volt e terület, hogy azon számos nép elférhe-

tett, ott biztos menedéket találván
;
azon része is, hol most Vár-

alja helység áll, od’ tartozott, s az még akkor is a várhoz tarto:5Ó

vadaskertül szolgált. Ettl nem messze a Latorca folyónál^állott egy

malom, mely különösen 1704-diki megszállás alkalmával á kuru-

czok által feldulaíott, s melynek táján 1705—6-ban pénzverde

épittetett. A vár még mindig vízzel telt mély sánczokkal is volt

körülvéve, a minthogy azokban többen az ostromlók közül halálu-

kat lelték**).

Rákóczy 1705-ben Munkácson létekor azzal foglalkozott, hogy a

munkácsi várat az ecsedivel csatornával összeköttetésbe hozza. Errl 6

emlékirataiban igy ir; „Munkács ugyanis sziklán épült, melyet csak

kevés föld takar, e sziklabegy rónaságból emelkedik föl, úgy, hogy egy

jó iDÓrtföldnyire nincsen közelében semmi magaslat; csak ily *tá-

.volságban kezd folytonosan emelkedni a vidék, egész a magas

Beszkid-hegyekig. A Tisza fell a mely ide négy órányira foly:

nincsen egyéb rendkívül sürü erdségénél, a melyben bámulatos

terjedelm-magasságú és- egyeness^ü tölgyek találtatnak, avagy

roppant mocsaraknál, a melyeket a munkácsi hercegséggel^batároB

raáramarosi begyekrl lefolyó vizek képeznek; e vizeknek folyása

a bélójök dlt fáktól meglévén
.
akadályozva, annyira átszivárog-

ják a földet, hogy az utak csak kemény télben járhatók. A L a-

torcza folyó, mely a Beszkid-hegyekbi ered, egy puska Jövés-

nyire folyik a munkácsi várhegytl. Egy zsilip segedelmével az

egész rónaságot, a mely már magában is igen mocsáros, viz alá

*) Ez idüben Hímet írség tanyázott a várbao, mellek vániagya volt Szil-

vái Mihály. tBadai kam. levélt N. B. A 884, cs. 86, w.)
1704. évi iiAariuiii.
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lehetne ereszteni és a vár megközelitheilenné Tálnék. Kzen el-

nyökön felöl a várhegy még egy fölyé vízzel telt árokkal is körül

van véve, a melyet le nem lehet csapolni, mélyebb lévén talaja

raint*a folyóé, a melynek kavicsos ágya csekély mélység*). Itt-

létemkor támadt azon szándékom : hogy az egész várhegyet sza-

bályos hétszög bástyázattal vétetem körül, a mit Demoiseau had-

mérnök dandáruok (Ingónieur-Brigedier) igen jól kimért s késbb

el is készitett."

Ezen földeröditésen, melynek alaprajzát a 4. sz. a. képrau-

tatja, 1710-ig folytonosan dcágoztak s akkor május hó 1-jére tel-

jesen készen lett, mi által a vár erssége megkettztetett, azonban

Azóta, agy Utazik, a Latoreza vize ht másfél ölnél mélyebb medrei
mosott maginak.



1711-ben a szatmári bóíektés után a németek azt annyira ieron*

tották, hogy csak némi nyoma maradott.

II. Eákóczy Ferencz e várat mint kitzött végsÓ menedék

helyét, nem csak messze kiterjedd küls sánczokkal s gatonyokkai,

hanem azokat, vdaraint a fels bástyákat és körfalakat is srn
felállított ágyukkal és taraczk okkal erdité meg. ITlL junius 22-

kén Bickl János Sebestyén tábori tzmester által megkez-

dett 8 julius 21-kéig íolyiatott leltár szerint találialott az akkor ugj-

nevezett Körösi-bástyán 4 ágyú, a Traxier-féie (Esztergályos ?)

telepen 4, a Huszár-bástyán 7, a lakatos-bástyán 9, a

a Koffilósy-bástyán 4, s« r g

r

ó f-bástyán 10, az Ai mafán ál,

máskép Géezy-fóie telepen 5, a M a j o r-b á s t y é n 10, a M a 1 o m-

bástyán II, a Kaszárnya-telepen 13, a bér e gs zászi-bás-

íján 8, a szögle bíbástyán 9 és a mészáros-bástyán 11 iöveg,

összesen 106 ágyú, 13 taraczk (vetágyu) és 12 mozsár. Ezekbl

volt 102 érez- és 4 vaságyu; terjedelmökre nézre volt: 4 latos 2,

8 latos 1, 12 1. 1, 16 1. 4, 18 latos 2, 20 latos 2, 30 1. 1, 1 fon-

tos 9, IV2 'fontos 7, 2 fontos 3, 2% fontos 10, 3 fontos 15, BVg

fontos 1, 4 fontos 10, 5 fontos 2, 6 fontos 1, 7 fontos 4, 9 fon-

tos 2, 1 fontos rövid 1, 10 fontos madaras ágyú 10, 20 fontos

csatakigjó 10, 11 fontos 1, 12 fontos 3, 14 fontos 1, 15 fontos 1,

18, fontos 2, 20 fontos 1 és 36 fontos 1; a ve tágjuk közül

volt: 4 fontos 1, 8 fontos 1, 15 fontos 2, 16 fontos 2, 17 fontos

I, 18 fontos 5 és 20 fontos 1; a tarac zkokból: 7 fontos 2

10 fontos 1, 12 fontos 1, 19 fontos 1, 20 fontos 1, 24 fontos 2^

35 fontos S, 45 fontos 1 és 60 fontos 1.

£ csövek a legkülönbözbb idomnak, dissdtésüek és kornak

valénak. Volt egy óv nélküli nyolczszögletü oda forrasztott vas

gyrkkel, mely valósziaüen még a XV. századból eredi; ^
1514-ben Öntetett s a császári sassal volt eilátvár cgf -kAhányó

mozsár 1526-ból, egy másik 1527-bl, ismét egy 1534-bl, ©gy

1540-diki Béiteki Drágfifi Gáspár-féle
;
a Babok Ferenczé 1545-ból^^)

a Fráter Györgyé 1547-bl, Patócsi Ferencz gyulai kapitányé.

1548-ból ; mások eredtek felirataik szerint : í. Ferdinánd, II. Miksa,

II. Rudolf, II. Mátyás, 111. Ferdinánd, majd Bethlen Gábor, I. Rá-

kóczy György és II. Rákóczy F. s Lorántffy Zsuzsánnátói; & ma-

gánosoktól elfordultak
:
gróf Dietrichstein Ferencz bibomok, gróf

*) AroUaeologiai közlemények. XII. köt. 50. lap. Thaly Kálmán köziésy

E betalmias es most valósziniien a kra?znahorkai vár kapuja eltt tá-

tong s az 1848 diki hadjáratban is használtatott.
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Esítarfaáxy Miklós, iQ. gr. Bethlen Istvátt, gr. Drageth János, br.

Teíffenbach Rudolf, gr. Traun Ern, Büdi Mihály beregi fóiapán

és munkácsi kapitány (1542), báró Hoffoiann János és br. Halier

Györgytl; néhány Eperjes, Danczka s Magyar Hradistya város ne-

vét viselé. A 16. századbelik, az akkori szokás, szerint bizonyos

ráöntött állattól nyerték elnevezésöket ; e szerint voltak itt : kroko-

dil, bölény, med^e, oroszlán, farkas, borz, jávor, karvaly, sólyom,

fürj, rigó, galamb, fogoly, szarka, veréb, s más ne?iiek.

Különféle ágyúgolyó találtatott 20159 darab, lánczos golyó

204, kgolyó 100, kartács 312.

Volt két darab tiz csöv golyószóró-féle eszköz., is, melyet

a íranezla tiszt szervezett s melyet o rgá na

k

hívtak, de a próbát

még ki nem állotta
; egy másik állványon volt 8 négy fontos k-

golyószóró mozsár egymásmellé elhelyezve, melyet egy lovon lehe-

tett a csatatérre vinni.

‘ Különféle karabély és puska találtatott 1070 darab, 93 volt

azokból, melyeket Szent Gotthardnál elfoglaltak. A szertárban volt

ezen felül 104 roncsolt lfegyver. 31 hosszú janicsár cs, 7 darab

vont golyóos, 115 uj karabélycs, 140 pucskaos, 68 romlott-

muskétacs s egyéb apró szerek.

Lporból találtatott 182 és fél mázsa; puskatöltény 800,

pisztolytöltény 1600 lövésre; puska és pisztolygolyó ónból 97 má-

zsányi; ón darabokban 313 mázsa; jó puskakova 700 darab, se-

lejtes 4000 darab; nyers salétrom 335 mázsa, kanócz 12 mázsa.

Bomba 579 darab, ezek közt százfontos 8 darab, 60 -fontos 123.

Gránát 2717; ezekbl volt érozböl 3 és 10 fontos 361, vasból 3

font kézigránát 1350 darab, üvegbl 1884, szurokba mártott üveg

118, sat. Találtattak még az öldökl szerekbl különféle tüzes go-

lyók és labdák, hajitó rudak, szurkos koszorúk, világitó gömbök,

rüPAPtyük, 63 nagy és kis üres vörös réz golyó s egyéb a gyár-

táshoz szükséges szerek: timsó, salétrom, rézsav, kén sat. Volt

készletben 554 vas lapát, 550 kapa, 1300 csákány, 14Ö fejsze, 34

mázsa rudvas, 54 m. sinvas 1 m. sodrony, 7000 különféle szeg,

3940 körömhorog (Fussangel), mit lovasok elé szoktak volt vetni

sat. Rézdob vala 32, lovasdob 10 pár s különféle ócska elrozsdá-

sodoti mell- és vállvasak. A zászlók közt 7 volt császári zöld a szent-

gotthárdi ütközetbl és 9 vörös szinü, 5 zászlórúd, valószínen a

Montecueuli ezredtl; 40 darab különféle kurucz, hajdú, huszár és

rácz lobogó sat.

1717. a törökök és tatárok közeledtének hírére ismét kijavít-
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tattak a k^s erdítések a a megersiteU várból 50 mázsa lpor

vitetett Kassára. Midn. 1728-baa a munkácsi uradalom a gróf

Schönborn-családnak adományoztatott s a vár ,a király számára

fentartatott: abban különféle hadi szerek, lágyuk, mozsarak és lö-

vegek riztettek 1787-ig, midn IL József parancsára a török-há-

ború alkalmából a hadi szerek a belgrádi táborba'vitettek; ez id-

ben a vár fogházzá szerveztetett, jóllehe‘t már 1782-ben tartattak

benne állami foglyok, leven akkor els itteni törzs porkoláb Né-

meti János; 1748-ban- 4 század állapittatott meg rségéül; 1767-ben

a Merz-féle század helyeztetett be s ugyanakkor 300 munkás 15

krajczárnyi napidij mellett egész nyáron át dolgozott megersité-

sén**). Azóta a váron kevés lényeges erdítés történt, mindaddigi

míg a magyar honvédek 1848-ban a küls íöldtöltéseket és sán-

czokat ismét eléállitották s az ersséget külsleg is védelmi álla-

péiba hozták* Ezen jó messzire a várhegyétl fekv s helyenkint

kiszögell földtöltések, melyeken túl mély árkok húzódnak, maig-

lan fennállanak.

Különben a vár és erdítése körül nem csak Bereg, hanem

koronkint a szomszéd megyék is tartoztak dolgozni, így 1567-ben

a várat Miksa serege bevevén, midn azt helyreállittatá és hadta-

nilag ersittetó, e végbl a szomszéd üng és Beregmegyókbl szá-

mos munkások országgylési határozat folyt in**) rendeltettek k i

,

a várak ersitésére kapunkint m-ighatározott 12 napot itt töltendk.

Ily esetek íuás aítcalommal is fordultak elé, a mint azt a történelmi

részben kimeritbben eléadom. Az is bizonyos, hogy az uradalom-

hoz tartozott helységek jobbágyai minden két hely után egy sze-

kér tüzelfát, ellenben Beregszász egyszáz, Tári 50, Nagy-Bereg

32 dfrab öreg (nagy) szálfát tartoztak évenkint a várba szál-

litani.

A vár elbbi alakjának megváltoztatását késbb a véletlen

eredményeze; ugyanis 1834. juUus 27-kÓQ állítólag a várparancs-

nok gazdasszonyának gondatlansága miatt éjfél tájban a vár ki-

gyuladván, a korlátlanul szétáradt láng minden rajta eléghett el-

hamvaszta. Ez alkalommal a várkápolna értékes felszerelése is, neve-

zetesen azon becses misemondó ruha is, melyet Rákóczy a török

császártól nyert palástból készíttetett, megsemmisült. A kormány

ez eset - következtében a várral felhagyni szándékozott s az két-

ségtelenül a huszti Vár sorsára jövendett ; azonban báró Lede-

*) Beregmegyei levéltár.
• **) 1560 XIX. tcz. 3. §. és 1574. V. tcz.



rer Ignácz magyarországi katonai kormányzó javallatára ismét bár

igen szerény alakban helyreállittatott, külsejébr azonban igen so-

kat vesztett, mert felesleges tornyai eltávolittatiak s csak a leg-

szükségesebb véd falak, bástyák és épületek cseréppel fedve, hagyattak

meg ; ennek kuvotkeztében a régi vár jelenlegi látképe ez

:

A jeiciileg fegyháziil szolgáló vár felsóterüleie, az azt fent kf»-

rülvevó 3—5 öinyi 5-69— 5-4^ méternyi mély körsánczokkal egyíitt,

melyeket áiliiólag ivoriatliovics a XIV. században a sziklába váeia-

íott 3373 Dúl 139-30 kiterjedés; áll három kapuból, 8 öt-kileiiez

uluyi r)'/o— 17 méter magas bástyából, három kórfalhól, melyek

mély sáuczokat képeznek, melyeken át dobogó hidak vezetnek a

vár belsejébe es összesen 130 iielyiségbOi az albni lókat is beleszá-

mitva. A toronyriyal ellátou r. k. tem]»loin egy>/erü, de Ízletes és

buzgóságra indiió; hajdani ereklyéibl ma már líiit sem képes fel-

mutatni
;
valamint egyáltalában más nem ereklyét vagy emlé-

ket sem*).

A legfelsbb (harmadik) vár udvarában lev, sziklába met-

szett kút 45 öl (85*34 meterj mély és 8 láb 93 m.) áLmérjü ;

fels kerek része faragott kövekkel vau kirakva, lentebb azoiil»au

tömör sziklába vájt, mig lent a földszinén a negyszegü kúton kí-

vül, délrl egy 4*74 m. (2" 3’) hosszú és 2 22 m, (1^’ 1’ G”) szé-

les, nyugotról pedig egy másik 2*20 m. T) 'széles és 2 33 m.

(P S’) hosszú viztartó raedenczc (Wasserkamim.’r) szolgái a viz

szaporítására. A monda szerint e kutat, valamint a sziklába vágott

mély kör-árkokat, a XIV. században Koriathovics Tódor eszközöl-

tette volna. Alsó részének közepe táján a sziklába vájva 1*40 mé-

ter széles csigaalaku 24 garádics látszik; kétségtelenül egykor

bizonytalan idben, csak eddig nyúlt le a kút s l'eljárás tervezte-

tett azon, melynek kivihetetlenségérl azonban meggyzd\ én, an-

nak folytatásával felhagytak. Ezt 1851. évben fedezték fel, midn

egy katona öngyilkolási szándékból a kútba ugorváu, utána a kutat

kitisztították* •

A már érintettem kláblákon kivül találtaiik még egy a má-

sodik vár lépcszetén jobl>ra a falba illesztett pajzs-alakú k, melyen

e felirat olvasható:

*
> A vúrudnir ? árkok ír^níi’i'íáiiúl k-'>ronkint liatuinias ras bomba töreat-

keket e 12—20 cuí. atmórtMü kgohókat ía ‘aliiak.



529

A N 0
j

i ü N I

. I 1624.

I 1

Ugyancsak ezen, Rákó ez y-t érnek nevezett udvar nyugati

részén emelked épület fels emeleti falába van egy kvetkez ira-

tot tartalmazó ktábla betéve :

íllustrissima ac cels.

Transilvaniae principissa

D. D. Susanaá Lorentíl

hoc* opus erigi

oura

vit. A. 1667.

Ez udvar északi oldalát elzáró körbástya homlokzatára & lép-

csk felett II. Rákóczy Ferencz kbe metszett czimere van illesztve
;

e pajzsszerü kerüléken jobbról a sas, a közepén az egy ágból ki:

enielked három levél, balról az erdélyi hét vártorony, s fent a nap

és hold látszik, mig a pajzs felett a herczegi korona diszlik. Végre

a fels sáücz délnyugati részében egy kis ktábián ezt olvashatni :

A. D.

P. T,

1569.

Mely emlékk az 1567-ben történt ostrom után bekövetkezett

kijavításra s a vár újabb erdítésére vonatkozik. Más aemü farag-

ványok, ajtó és ablak keretek, boltív tartók, oszlopok s szobrok egy-

általában nem találtatnak
;
a boltozatok pedig közönséges kereszt-

idomzatuak
;
a román és a késbbi gót korra egyáltalában mi sem

mutat Csupán a fellegvárba való feljárásnál az alagutszerü lép-

csház homlokzatán diszlik II. Rákóczy Fcrencz herczegi díszes

czimere kbe metszve, mig bentebb a Rákóczy téren a házfalon

egy hat kölls kerek alakja látszik kifaragva, mi szintén a Ráko-

czyak czimerének egyik része.

Kár, hogy a vár hajdani felszerelésébl s bútorzatából mi

sem hagyatott meg abban, mi ereklyéül szolgálhatna. A várnát

. 34



polgári fegyintézetté való átalakítása elÓtt, a cs. k. III. hadtest

fóparancsnokságáDak 1855, sept. 12. 1773. sz. a. kelt reodelete

folytán több a vár termeiben függött eredeti olaj festés kép szál*

littatott el Budára; ezek közt voltak Koriathovics Tódor, podoliai

hercieg, Báthory István és Zsófia, Zrínyi Ilona, I. Eákóczy Fe-

renez, III. Károly, Terraszovics Bazil, munkácsi püspök és gróf

Károlyi Sándor arczképei, melyek jogosan egyedül a nemzetet il-

letnék,

1855. fíeysze! János, a prágai fegyintézet, tapasztalt igazga-

tója küldetvén ide a fegyház szervezése és eiakitása végett, 6 itt

a ezélhez képest tetemes átidomitásokat eszközöltetett s az els

fegyenczeket elhelyezteté.*)

•) HogT Munkács vára II, József lesászár idejétl kezdve mindvégig ál-

íamfogházul is használtatott különösen politikai eütéliok számára,
fönebb érintém. Az itt tartott számos hllam-fogo y k< zül kiemel-

jük Czukl ezredest, József korából, kinek szemei g\engr-pége miatt

eirkájának ablaka a nyugati soron megnsgyobbitraíoit. íCazinezy
Feranez, ismeretes Martinovics ísnú 'Z-ftle ós^zeeskiivés felfe-

dezése folytán 1794. decz. 34-én Alsó Eegmeozen elfogatván, dec.

19. Budán vizsgálati fogságb." került; a biinpor folytán 1796 má-
jus 2(bán Martinóvies, Zsigrai, Laczkovies, {Szentiufirjai. é? jnnius

8-án Óz és Szolárcsik kivégeztetvén, a többi börlónre itéiteteít ; igy

Kazinczy september 24-én Brünbe indittatoít, innen 179,9
.

jnnius

22-dikén ©Intetvén, július 6-kán Kufsteinba kisértetett kiienea;

társával, hol 1800. junius 80-ig tartatott; ekkor a franiiiák gyü-

zelmes elÖvonulása folytán egy Olaszországban elfogott Chi}>anlt

nev franczia ezredessel együtt Munkács felé vitetett, hová ang.

25-kén megérkezett s a második kaputól balra es két emeletes

fogházba záratott a legfelsbb sor 4-dik azou zárkájába, melynek
falán már akkor azon öt kép volt festve, melyek közül különösen

Szent Venczel és a Madonna keretbe foglalva maigian is láthatók.

Ezeket, Kazinczy áliitása szerint*), egy haukóesiriálásirt elfogott

cseh mécse olaja és hamvából rajzolta. Ide került társai va Iának

Cbipauitoa kivül, ki ntközben éjjel Gátról, az utóísó állomásról

megszökvén, késbb a beregi erdkben kondások által elfogatott

8 bekisértetett, üza" PáJ, Hirgeist Ferenez. Szmetanovics Károly,

Szlávi János, Laezkovics László és Suiyovszky Menyhért. Kazin-

ezjr F. végre 1801. junius 28-kán kegyelmet nyervén .szabadon bo-

esáttatott. Ekkor már itt szenvedett báró R i e d e 1 e András
M i k 1 ó s, cs. k. ©zrbdes s I. Ferenoz király volt nevelje, ki

1796. július 28-kán Ítéltetett el köztársasági eszméjéért, mig az

összeesküvés miatt 1793. elfogott Hebenstreit. bécsi városi kapitiiny

Kivégezt^ett
; Biedele végre késbb Brüaabe vitetvén, 1810. az oda

érkezett francziák által kisiabadittatott s. Francziaországba kivo-

nult Hasonló polikai elvek terjesztéséért bnhdtek akkor itt dr.

Menz Becsbl, Hackl, Rill, mainezi tanácsos, R « z s i c sk a György,
híres cseh zenész, Jelinek nevel Béesböl, Angiolini Ferenc/, bé-

csi orosz követségi titkár, Grossinger az iró és Brandsíaeít^in. költ.
— Ohipault, a nyugtalankodó franczia fogoly kis/abadulí 1801.

febr. 24-kén. — 1813. záratott ide Honnayr, nevezetes német tor-

ténési, 1821-ben pedig kísértetett ide Ypsilanti Sándor görög

Kazinczy naplója.
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A munkácsi vár, mely csupán a gróf Schönborn-családnak

törtónt adományozása alkalmaTai 1726-ban választatott el a iia-

sonnevü uradalomtól s mely rég mit idben kölönösen pedig iroU

adatok szerint, a XYI—-XVIL századokban uj birtokosainak állandó

lakásul is szolgált, ez idben élte fénykorát. A vizárkokkal s fa-

palánkokkal körülvett lovagvár a kupalaku szlrten, ragyogó tornya-

ival regényes képet mutatott; a hegy alján nyugoti oldalról terült

el a vadas kert, mely különféle válogatott vadaival nem csak

gyönyörködtette a várbirtokosokat, hanem, a konyhát is ellátta,

azontúl zöldei mezség nyúlt le a mai G ó rá nev csárdáig
;
e

tájon ugyan is górék és gunyhók valának ekkor, honnan e korcsma

is nyerte késbb nevét.*)

A várhegy észak-nyugoti oldalán volt egy hal ast ó, ezzel

egy irányban pedig egy kisebb a vadkertben; melyek ismét foly-

vást fris és Ízletes halakat szolgáltattak az asztalra
;
a délkeleti ol-

dalon a város leié íerjedleg nyúlt a gyümölesöskert, mely cser-

jésben végzdött.

Közvetlenül a vár alatt, az észak-nyugoti téren, ott hol most

a helységbeli korcsma s a papiak állanak, terült él az úgynevezett

b U S zá r V á r, fából készült ló istállók és színek
;
innen vitt egy ki-

járás a Füzes nev cserjés mezre.

A vár maga akkor is három, részbi : alsó, közép és fels vár-

ból állott, melyeket mély árkok környeztek, mig az alsó és kö-

zép várba hidakon át kapuk vezettek.*'*') A fels várban az nrí la-

kok bolthajtásosak valának, valamint hogy -a kapuk felett is lak-

osztályok léteztek.

herczeg, wosz esászári. vezérrnagy s a «zár segélye, öcsosével

Miklóssal, egy görög hajókapitány ás négy katonatiszttel E
herezeg azért fogatott el, mert Moldovában, hol ©lódéi a hoszpe-

dárságot viselték, de a fényes kapu által kiv^eztettek, a görögök
felszabaditása czéijából a lázadás zászlóját kitüzé. Ypsilantinak •

tette összeföggésben volt a KoBStantiaápolyban tervezett forrada-

lommal, mely vállalatban azonban a szerenesétól elhagyatván,

sok vérontás után ©reómény nélkül menekülni késztetett é így az
erdélyi határnál Elfogatván, kíséretévei együtt idehozatott, honnan

*#823. aug. hónapban Terézvárosba szálUttatott s késbb Oroszor -

- szag közbeiárására szabadon boesáttatott ugyan, de az osztrák bi-

rodalmat ©V nem hagyhatta.

A vár egyik zárkájában csörtette lánczait Keindl Ferencz
es. k. kapitány is, ki 18^-ben Bádenben Perénez királyra ltt.

1848.—9-ki szábadságharez mártírjai közül is többen szenvedtek

itt^a házáért.

*) Monum fíung. Hist. 82. k. 419. lap.

**} Monum. Hung. Hist. 32. k. 422. 1.



’A vár mai hosszúkás alakját tekintve: az délrl észak felé

nyúlik és 130 öl (246-54 méter) hosszú
;
szélesssége a középs ud- ;

varnál 38 öl (72 méternyi,) mig a fels feljáratnál legszéle-

sebb: 58 ölnyi (110 méternyi) a küls körfalakat is beleértve; •

falai, melyek termés kövekbl épitvók és faragott homokkövekkel

szegélyezvék s fent a mellvéd alatt párkányozvák, a falakat kiálló

faragottk szalag futrán körül, az els kaput véd két kiálló négy-

szögü bástyán a falak a legvastagabbak : 2 öl, vagy is 3*80 mé-

tér szélesek, mi az ablak és ajtó mélyedésébl kitnik. Itt az át-
]

járást enged hid 12* vagy is 22.75 méter hosszú és 6.64 m.
^

széles, mig a második, bels kapunál a hid csupán 17-7 meter *

hosszú és 4*73 m. széles. A várfalakat környez mély árkok 15—19 i

m. szélesek s tégla falu fülkékkel bélelvék, A keleti szeglet- ^

bástya 38 m. hosszú és 26*55 m. széles, a vele dél nyugatról

szemközt álló 34*13 ra. hosszú és 20.86 m. széles; a középs ka-

punál lev keleti bástya 22*75 m. hosszú és 19 m. széles
;
mig a

vele nyugatról szemközt lev csak 19 m. h. és 15 m. széles. Az

elbbitl egy 3*80 m. széles kfal visz a fels vár feljárása felett

északkeletrl álló bástyához, mely 30*34 m. hosszú és 17. ra szé-

les. Az északi szeglet bástya, mely a hajdani palotákat védte, szin-

tén 17 méterhossza és 13*27 méter széless ezzel szemközti nyu-

gati szegletbástya 20*86 m, hosszú és 13*27 ra. széles
;
az ettl nyu-

got-délnek fekv középbástya 45*51 méter hosszú oly módon, hogy

a délfelé es része csak 7*58 m. széles, mig a többi 18 ra. szé-

les. Az els kapu eltt egy ferde négyzetü töltés áll a falak

és a keletrli 7*58 m. széles árok közt, mely 19 m. közép szé-

lességgel bir. A várbeli épületek átlag 19 méter szélesek, mig az

els kapu körül lev három épület csak 9 45 méter széles. A fels

vár köröndjén egy terebélyes h á r s f

a

n, mely 1848-ban szabad,
ság fául ltettetett oda.

A körte alakú hosszúkás kupalaku hegy alsó kiterjedése a

föídszinén dél-északi hosszúságában 408 méternyi, kelet-nyugoti

legnagyobb szélessége 265*50 m,, mig a déli végénél a tiszti la-

kok irányában csupán 193 méternyi. Az északi oldalról nyugat-

dél felé vezet lejts ut 7*58 meter széles. Leüt a sikon rend-

szeresen felhányt földsánczok és árkok környezik a hegyet, me-

lyek hajdan f erditósét képezték, azokat a Latorczából beszaka-

dó s gáttal elzárható viz töltvén meg.

E csillag-alakú kiszögellésekkel ellátott sánezok s illetleg föld-

töltések következ távolságbau állanak a hegy aljától: legtávolabbi
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a keleti részen leve, mely 284-47 raeternyire fekszik a hegytl;

délfelé ft köz keskenyedik, iigy, hogy lentebb 180, a déli szegle-

ten pedig már csak 117*58 nieíernyire nyúlik ki; az é«zak-keleíi

szögiet-töítés 250-33. a nyugati pedig 246*54, lentebb pedig a vár-

felügyeli lak irányában csupán 161.20 méternyire fekszenek a véd-

vonalak. melyek közül legszélesebb a keleti részek közepén lev

kiugró bástya, mely 45 in, széles s 3-80 ra. magas, mig a többi

6—34 m. szélességgel birnak. A küls védvonalok közt fekv .sima

tér községi legelül és gyakorló térül használtatik.

A vár alatti mezn túl a temetn a Latorcza balpartján álló

uradalmi roskadozó korcsmabáz az 1706. II. Rákóozy Ferencz alatt

itt alakított pénzverdének maradványa; a többi épületeket azóta

a Latorcza nyomtalanul elmosta: ennek is alapját ersen ingatja

már. A pénzverés itt akkor Ajtay Mihály, utána pedig Lányi

Pál felügyele alatt eszközöltetett, lévén a pénzverde példa metszje

Oesovay Dániel, kit késbb, 1710-ben Enyedy Dániel váltott fel.

Az 1710-évben kiadott tiszti utasítás szerint*) itt akkor arany,

ezüst és rézpénz nagy mennyiségben veretett. Érdemes az is a fel-

jegyzésre, hogy az itteni mhely igazgatója (Verwalter) volt 1710-

ben Fidler Salamon, kinek naponkinti élelméa kívül kijárt 3 iteze

bor, 4 font hús és havonkint 14 frt 40 dénár kész fizetésül ; szám-

vev volt Trebies Zakár, havi 25 frt fizetéssel; érezváiasztó Ven-

czel, 0 frt fizetéssel ; metsz Enyedy 8 frt havi fizetéssel, a gépész

kapott 10 irtot és 2 pénzver 8—Sfrtoí. A szénégetnek egy nagy

kas szénért adatott 87 dénár,

A ni u n k á c s i v á i* fnökei é s p a r a n c s n o k a i.

1321—1323. Tamás mester, munkácsi várragy és bereg

s ugoesai fispán. (Kállay-levéltár). Hogy a várnagyság díszes hi-

vatal lehetett, bizonysága az, hogy azzal gyakran a megyei fispáni

méltóság is egybe volt kapcsolva.

1327. P i 1 i s k e i Pál fi a D e z s , beregraegyei fispán és

munkácsi várnagy. (Budai kam. lev. 744. cs. 39. sz.)

1332. BereghiDezs várnagy, (Castellanus de Munkách)

és beregmegyei fispán, valószinüen ugyanaz, ki 1327-ben emlilte-

tik. (Ziehj-Codex I. 384. 1.)

*) Törtínelmi tár.^1881. 2. füzet, ?71«—376. lap.
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1364. B a g a D y a fi a János, várnagy, (ü. o. ÍIT. 233. 1.)

1391. Mihály, királyi alvárnagy (Bcnedikei határjárási ok-

mány a leleszi levéltárból ; L o s o n c z y Is tv á n, fkapitány (Siip-

rtmus Capitaneus.) —
14CO. táján E á e z M i k í ó s, várnagy. (Leleszi levéltár, 43.

jk. 446. I.)

1401. K e 1 e c 8 é n y i Mátyás, várnagy. (Századok 1873.

648. lap.)

1417. Kafí'ai Pán Endre és Helele. (Lelesz 54. sz.)

1433. Geszti László, György rácz despota alatt Mun-

kács, Tálya, Tokaj, Bodók és Eegécz varnagya. (Pesty Frigyes

közleménye.)

1450. Cs a h 0 1 i János, ugyanazon Györgynek tiszte. (Le-

lesz 44.)

1451. K e ü d e r e s i G e r g e 1 y, Hunyady János alatt (Mnk.
privileg.)

1454. Szó k 0 1 i P ó t e r és K e u d e r e s í J á n o s, várna-

gyok. (Leleszi lev.)

. 1463—7. Eeszi Balázs deák várnagy. (Blasius Literatus.

Ugyanott és á krajnai kiváltságlevél Szilágyi Erzsébettl 1466.)

1467. T e m e s k ö z i János és V a

r

j
a s i J á'n o s várna-

gyok (Búd. kam. lev. 423. cs. 6, sz.) Szilvái Miklós, Gyarmathy

László, üdvary Antal vártisztek 1466. (azonkoru guti adománylev.)

1472. V ar j a 8 i' J án 0 (ü. o. 29. cs. 52. sz.)

' 1475. Móré János. (ü. o. N. R. A. 1556. cs. 25. sz.)

1476., 1481., 1482. Csetneki János és Fornosi László

Tórnagjok (Budai kam. 1. 1556. cs. 36. sz.),' 1482. Verebély
György és Sáry Máté, (Szilágyi Erzsébet azonkoru adománylevele

Munkácson.)

1484. R a sk ai Balázs, várkapitány Mátyás király alatt (Mnk.
levélt)

1484. Verebélyi György és Sáry Máté várnagyok és be-

regi fispánok. (Pesty Frigyes közi.)

1507-ben R a s k a i már országos fkapitányul eraiittetik (Corp.

Jur, I. 321.), ki 1488-ban provisor castri budensis — a budai vár

udvarbirája — volt. (Hevenesi gyjtemény M. S. E. E. Tóm. XVIIL
118. lap); 1494-ben pedig UIászl(3 királylyal mint annak tanácsosa

járt Lcsére. (Buday P. Lexicon. 2. 23. lap.

1403. D erenesény i Péter és Pál^ Hollós JáuQ^. akit

fSurabicsi kenérievéL)
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1494. Balázsi Fereccz és Ábrán ffi Péter, alispánok és

várnagyok. Az 1495. 36. t. ez. szerint megrendelteíett, hogy min-

den várban két várnagy alkalmaztassék, kiknek egyike fbenjáró bün-

tetés terhe alatt mindig a várban tartózkodni köteles legyen. (Corp.

~Jur. í. 289. lap.)

1505—6. Bajnai B o Uh István és Tori ngi Imre. (Leim
31. sz. Krajnai kiváltság lev.)

*

1507. Osahoii Ferenc z, munkácsi várnagy és alispán.

(U.o.)

1512. Derencsényi Péter. (Ulászló kir. leirata Mánk.

városi adóügyben.)

1512. Várdai Ferencz, váczi püspök, várkormányzó; Ra-

komazi Gergely és Szentmíhályi András deák, várna-

gyok. (Felsvizüiczei kenézievél.)

1515—1518. Tomory Pál munkácsi és fogarssi várnagy.

E történelmi nevezetesség hs abaujmegyei Tömör helységtl vévé

nevét. Ö a XVÍ. század elején Erdélyben, majd a fellázadt Dózsa

György pórhadai s keresztesei ellen kitn hsiességgel hsrczoíván,

ezért jutalmul egyéb hivatalaihoz a fogarasi és munkácsi vámagy-

ságot is kapta. 1520. Ferencz-rendö szerzetes s a mohácsi vész

eltt 1523. kalocsai érsekké lett. Századok 1881. IV. 302.

1520. Szilágyi Antal; alvárnagy (Lelesz 91. sz) és Sze-

mere András (ü. 0 . 53. sz.)

1.520—22. Tömöri Lrinc z, várnagy. (Lelesz, Prot. AA.

535. lap 15. sz.)

1522. Berzenczei Bornemissza János, várigazgató. (U.o.)

1523. Bethlen János, Mária királyné alatt. (Több kivált-

ságlevél.)

1523. FornosíLászló és Csemeki János rámagyok. (Sztra-

bicsói kenézlevél.)

1526. Artándi Pál és Somlyói Báthori István kapitányok

(Szerencsfalvi kenéz!.), várnagyok : Tömöri Lrincz és Miklós. (U. o.)

1530. Zápolya János Artándi Pálról a kapitányi hivatalt

Büdy Mihályra és Ya lkai Mihályra átruházta. (Budai k. 1.

1019. cs. 8. sz.)

1533. Yalkai Mihály várnagy, Büdy Mihály udvarbiró.

1536. Büdy Mihály várnagy (Budai k. L 927. cs. 2. sz,), ki

jóllehet késbb fispánná lett; munkácsi királyi várkapitányai még
1558-ban is említtetik. (Csarodai beiktatási okmány.)

1550. Ugraí István. (Ldesjs Siatut 20. st*
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1551. Koz ár M ár t od várnagy. (Leleszi kiadvány, naely sze-

rint Büdy Mihály, László és György Kozárnak Badalón egy udvar-

telket adományoznak.)

1554. Nagyiaki Mátyás és Possodi Bertalan várna-

gyok, Csáky Ambrus deák udvarbíró. (középvizniczei, bubuliskai

kenézlevél.)

1556. N a g y I a k i M á t y á s és Ch e y t h y Péter várnagyok,

Csáky udvarbiró. (Petrovics Péter oklevele Munkácson.)

1557. Ugyanazok.

1562. Daczo Tamás fnk, Gáltövi (máskép Gálcséri vagy

Gálszécsi) Ferencz várnagy Mária királyné alatt. (Krajnai kiváltság-

levél.) — Ugyanazok Zápolya János alatt is azon évben. (Balog

mogyorósi kenéz részére Gyulafehérvárt 1562. január 3-án kiállított

kenézlevél.)

1564. Bornemisza Benedek fnök és Fejér Tamás deák

jdvarbiró Zápolya János alatt. (Hribóczi kenézlevél.)

1565. Nagy Ferencz. (Leleszi káptalan, 0. M. 36. sz.)

1567. Lúg si Luka János és Kerep eezi Dem eter vár-

]agyok, késbb királyi várkapitány Bay Ferencz 1570—1573.

1568. Szent Jánosi Lajos, beregi fispán és munkácsi fö-

lök. (Kisiványii kenézlevél.)

1569. Szent Benedeky János udvarbiró; 1571. Sok-

yósi István deák udvarbiró.

1673. M ág ó esi Gáspár, fkapitány.

1589. Komlósi Albert és Gyl aj István, várnagyok (Rá-

kóczy Zsigmond alatt
;
egy azonkoru okmány a mnk. lev.)

1593—95. Komlósi Albert udvarbiró. (Lelesz, k. 60. cs.

70. sz.)

1603. Szerdahelyi János, udvarbiró.

1613. Csatári Ferencz és K er epe czi Demeter várnagyok.

1614. Pósaházi János várnagy. (Lelesz, Eszterházy Miklós

részére kiadott beikt. parancs.)

1618. Fornosi János kapitány, Sárközi Kelemen és Pó-

saházi János várnagyok. A szálai Miklós udvarbiró. (Munkácsi

városi jkönyv.)

1625

—

44. Gelsei Ballingh János, tökapitány és ura-

dalmi fnök. Lá ez ai János, udvarbiró. (Több okmány a mnk.
urad. ás városi levéltárban.)

1630. Némethi János deák, kapitány.

1632. Bornemisza Zsigmond, alkapitány.
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1645. Kiiúljdaroczi Deb recze D i Tamás fnök, Löveí

Gergely alkapitány és íövcirnagy (Vice capitaneus et supremns eas-

tellaniis), Maxay György és Láczai János udvarbirák. (Mnk.
városi lev.)

1648. L ö y e i Gergely, fövárnagy (Munkácsujfalvi okmány Rá*

küczy Györgytl). F 0 mos

i

János kapitány. (1651-ki tanúkihall-

gatási jkönyv.)

1668. B orn e misza Zsigmond, iidvarbiró Báthory Zsófia

alatt. —
1682 Saarosi Sebestyén várigazgató; Radics András

kapitány. (Több azonkoru irat a megyei levéltárban).

1682. B a y M i h á l y fnök.. Bajom i János udvarbiró, K e-

r esz túri Miklós második várnagy. (Munkács városi azonkoru ur-

bárium).

! 1683. Radics András és G y ü r k i András kapitányok Thö-

köly Imre alatt. (Budai k. I. 927. cs. 28. sz.)

1688. a mun' ácsi vár átadása után Garaffa Antal gróf, cs.

tábornok.

i 1690. Kaizer, parancsnok. Ki obu si czky Ferencz jószág-

! igazgató. (Aspremonti Júlia szerzdése 1692.)

1694. körül S z ilv ay Mihály várnagy német rség mellett.

I

(Budai kam. lev. 730. cs. 45. sz.)

1699. £ dl Antal György cs. k. várkapitány.

I
1TÖ3. gróf Auersperg Farkas György. (Századok 1873.

16. lap.)

1704. Jármi Ferencz, majd Lüvéi Ádám, alkapitányok II.

i Rákóczy Ferencz alatt. (Századok 1867. 289, l.)

1706—1 1-ig fi ay László alkapitány. Km csay Márton f-

nök (Rákóczy Ferencz emlékirata.)

1710. V ay Ádám Yárparancsnok.

1711. Sennyey István tábornok. Azon évi junius 22-kén a

magyar (kuruez)- rség kivonulván, Behmer Antal, a cs. Sicking

ezred parancsnoka vette a kormányzatot. (Archaeologíai közlemé-

nyek XII. köt. 86. lap.) —- Majd nem sokára az átvétel után báró

Löifelholz cs. k. tábornok parancsnokolt.

1716— 18. Mathey, cs. k. parancsnok*.)

1730. Báró Behmer Antal, tábornok. (Meghalt itt 1730.

decz. 20.)

Az I716'tól 1848-ig terjed idszakban itt alkalmaztatott várparancs-
nokok neveit a munkácsi uradalmi levéltár irataiból kutattam kL
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1731. Báró Lilgeüau Gjörg}" Vilmos cs. kapitány, ideigle-

nes parancsnok.

1 73'J. V a II g e ii h ei in b.

1735. ii n s e lul 0 r fí'i J e n i c k h Frigyes tábornok.

1730. Báró Bternthal.

1744. Knorr, ideiglenes parancsnok.

17*15. Krainor. tábornok.

174H. Ce r r i D i.

174b— 1755. Wadreuas, spanyol; majd utána Heben-
1 a n c z, ezredes.

1750— 1767. Beli mid Ferencz, ezredes.

1774. liordon. ezredes.

1776. De 1) u V a 1 1 e, idegi, parancsnok, késbb 1775. nov.

l?74i 17hí2-ig F a r a c c i 0 1 i Viconie de Oh el in.

I782..áilanji 1‘ogliázzá alakittatván át, parancsnoka lett Ma-
rin! CvS. k. kajMiány.

1703—6. Szynn. alezredes.

1 7 08. F i t s c h D e r, rnagy.

1800. Van ka alezredes. •

1815. De Spinette.
1816— 1832. Bellosics Pál, alezredes,

1833. Rasko, kapitány.

1841. Zallár, rnagy.

1848-

ig Laube Ferencz rnagy a Hartmann-ezredbl
;

azon

évi november 13-ig pedig Benczecz kapitány, a ki a várat'a

magyar kormánynak átadván, Bölv.ös Tamás beregi kormánybiz-

tos és fispán felügyelete alá került. Majd

1849-

ben Mezsy Pál lett parancsnoka. Azon évi aug. 26-

kán átadatván a. vár az orosz seregnek, Karlovicz császári *

orosz tábornok lett parancsnoka, kitl azt Schvandtner es. k

osztrák alezredes átvevé.

1855-ben volt utolsó katonai parancsnoka K r a g u 1 i c s Adám
rnagy, kitl a várat, mely polgári fegyházzá alakittatott át, a cs.

k . osztrák polgári konmíny vévé át.

A munkácsi vár hajdani fegyveresei.

E vár lévén nem csak a kornyék ersége, hanem a nagytér-

jed^mü nradaiomnak feje íB| termésa^eavJkQgy annak egykori har
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talmas birtokosai résziDt öiivódolem, T&^jonuk biztosítása, részint a

fényözés és szolgálat é]dt4éb*'ii tarlollük rendszeresített fegyvere*

seket^ Különbep is a nagy birtok arai, háborúk alkalmával a telkek

aranyához képest kötelezve is voltak bandériumokat kiállitani; igy

az 1537. 13. és 1542. 32. t. ez. szerint megrendeltetett, hogy min-

den huszadik házhely után egy felszerelt kohnyü lovas (n hu-

szár) állittassék ki. j^zonban háborús idkön kivül is folyvást tar-

tottak a vár urai magán fegyveres csatlósokat és röket, kikkel nem-

csak sasfészkeiket riztették, hanem, alkalmilag az ököljoghoz lé-

pest, táZnadásokié^ a vett sérelem megtorlását is eszközlék. így

a fenmaradt vizsgálati adatok szerint, 1406-ban Tódor, munkácsi

berczeg, íjakkal és lándzsákkal fegyverzett szolgáival a Eerepeczy

család vagyonát feldulatta, 1667-ben pedig Báthory Zsófia a szom-

széd szentmiklósi birtokost több ezernyi népével zászló. és dobszó

mellett megtámadtatta és a megbasonlás okául szolgált malnsát és

vagyonát szélhányatta. A XTIJ. század közepén pedig I. Bákóczy

György Balling János kapitány alatt, mint Szalárdy 1644-rl a maga

siralmas krónikájában írja, mnnkáosi fegyvereseinek számát szük-

ség esetében háromezerre e m e 1 h e 1 1 e, kik a parancsolt órá-

ban helységeikbl megjelentek. E korrajz szerint, Baliing ötszáz

gyalog, számára tartott a várban készen kékposztós egyenruhát s

jó puskákat és egyéb szükséges fegyvereket, melyekkel a várbeli

szolgálatra berendelt válogatott férfiakat felszerelte, a tárházakból

kiadatván számukra a ruhát, melyet hazabocsáttatásuk alkalmával

ismét visszaadtak. Ilyen háromezer emberrel megszállotta 1644-

ben TJngvár városát is, az ottani szorongatott protestánsok védel-

mére.

A vár koronkinti fegyvereseirl biztos felviiágositást és ada-

tokat nyújtanak az illet uradalmi urbáriumok. így 1649-ben ál-

lott Lorántffi Zsuzsánna, Bákóczy Oyörgy özvegyének munkácsi

rsége 89 hópénzes, 200 hetes és 50 székely d r a b a n t o k b ó 1,

ezeken felöl volt a várban 7 puskás, 1 hadnagy, 1 porkoláb és 3

dobos, valamint az uradalomban 67 lovas százados, kik saját lo-

vaikon mindenféle szolgálatot tartoztak telje6Íteni. --- A dr ft ban-

tokr

a

nézve megjegyzem, hogy azok az uradalom területén el-

szórva laktak, s csak kirendelés folytán jelentek meg a várban

szolgálattétel végett. A mondott évben lakott Munkács városában

4 hópénzes közdrabant, névszerint: Nagy, Bácz, Csepregi és Tóth;

lakott továblá a hetes drabentok hadnagya: Panasz Tamás, Bere-

& 4rfibant a ^ tovább. Letoyfaiváii a héim,
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nev testvérrl mondja az nibér, hogy .ha köziilök az egyik tel-

Jesité a drabantságot, akkor a U Ibi- ollhon nyugodott. Fogara-

son >olt két {‘Zékely-drabant : Borda és Szirota nvü és 5 hetes

drabant : Sztánfalusi. Boriez, Képes., ^zalagan és Tolucskö; Sztán-

f a l Y á n 3 hópénzes, 3 hetes és 1 székely-drabant. Ardánházán

4. Drágabártfalván 5 hetes és 1 székely drabant: Komjáthy Já-

nos: Makarián 2 hópénzes, 2 hetes és 2 székely, Gáton 6 hetes,

Liicskán 4 hópénzes, "4 hetes és 9 székely.

Ez urbárium a nagylucskai szabadosok szolgálati tartozásai-

kat elóadván, a többi közt említi, hogy a vár lílpujára közönsé-

gesesen egy szekeht tartanak és hadakozás idején egy drabanttal

tartoznak. E szerint e drabantck váltakozva tettek a várban r-

ségi szolgálatot, különösen pedig jobbágyteleken laktak s dijiil 1

vagy félházhely után ,50 krt fizettek, st még a hadnagyok is

kint a faluban laktak, mint például a mondott évben Sztrabi-

c són Vidacs János, ki ott akkor egy félteiket, 1 lovat 4 ökröt,

3 tinót, 4 tehenet, 30 sertést és 5 méhköpöt bírt és 50 kinyi *cen-

sust" fizettek az uradalmi pénztárba. A Fuszkóczon akkor lakott

három A n t al ó czy-teslvérrl pedig iratik, hogy néhai Rákóczy

György felmenté ket a dézsma-adástól s n e m es ek k é te tt c

oly feltétellel, hogy egy lovat tartoznak a vár szükségére tartani.

Ez idben a helységbeli kenézek drabantpénzül 3 irtot tartoztak

évenkiüt fizetni, mibl 345 frt folyt be az uradalmi pénztárba. Ké-

sbb az ideiglenes drabantság megsznt; igy Báthory Zsófia ifj

Rákóczy György fejedelem özvegye alatt, volt az í672-diki úrbéri

jegyzkönyv szerint „Continuus drabant" 50, szabados 62>

és oly székelyek, kik a palánk-kapuboz és az udvarbiró házához

szolgáltak 166, mely szám késbb 60-ra szállitatott le; azonkívül

volt üdvarában 1 dobos inas, 2 muskatéros és 1 zöldpuskás. Em-
lítés törénik ugyanakkor kékes d rabantok ról, kik a városon

és falukon lakván, telket mveltek s szükség esetében fegyvert ra-

gadtak Innen magyarázható az, hogy például 1667. évben, midn
mint fonebb megérintém, Báthory Zsófia — Drugeth Máriával vi-

sziij\kodoU, Bornemissza Zsigmond nev munkácsi várfnöke lo-

vas és gyalog vár-drabantokat, jószágbeli fegyvereseket és jobbá-

ayokat, st a munkácsi polgárokat is 5 frt büntetés terhe alatt

kirendelvén, 3(X) emberrel megtámadta ellenét.

Thököly Imre fejedelem alatt volt a munkácsi uradalomban

s illéíüleg váiban, száz gyalog, kiknek fhadnagyok volt 1683. Tardy

István, és alhadnagyok Kárpit Pál; volt továbbá 9 Y e r e

s

németi
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100 zöldpuskás, kiknek .öltönjük zöld posztóból (septuch) készült,

haácagjok vala Bertóthj Adám
;
ezeken felül tartott még 3Ü g-j a*

logp aló tás t, kik remek posztóból dolmányt, mentét, süveget é^

kisniczi posztóból nadrágot' viseltek. A katonák egj óra hosszan

tartoztak rhelyen állani. Késbb megszapontá Thököly fegyvere-

seinek "számát, ennek következtében azonban a hadjáratokban az

uradalmi jobbágyság legnagyobb része elpusztulván, azok telkei

üresekké váltak, mely szomorú állapot az 1699-ki úrbéri öszzeirás

bi kitnik,, hol az elpusztult, elhagyatott telkek feles számmal for-

dulnak elé; azonban akkor is 11 Rákóczy Perencz jobbágyai csi-

nosabb fiait kiszemelvén, házánál p a 1 o t á s o k u 1 alkalmaztatta szol-

gálattételre, st egyesek e végbl Bercsényi Miklóshoz Üngvárra

mentek; nevezetesen balázsíalvi illetség Ballos Jánosról azt jegyzé

meg az érintettem urbárium, hogy „üugváron Bercsényi ur e
nagyságánál palotásul szolgál.

“

Négy évvel késbb kiütvén a szabadság-harcz, Rákóczy Fe-

rencz 1703. ezen saját jobbágyaiból alakitott palotásokból rendes

katonaságot szervezett, s számukat megbvitvén bellük egy szá-

zadot alkotott, mely az 1711-diki fegyverletételig oldalánál hiven

harczolt. Már az 1704. évi urbérben névszerint eisarolvák minda-

zon jobbágyok, kik ötszázan felül a magyar seregbe soroztatíak

S kik közt a (munkácsiak kivételével) 157 palotás volt. Ez idtl

fogva a drabantok, kik a vár fegyveresei közt kiválólag szerepei-

tek, többé nem emlittetnek; ezekbl kerültek ki azonban az akkori

hadjáratokban a karabélyos, gránátos ée hajdú-katonák, kik mint

gyalogos és lovas kuruezok egyaránt dicséretesen megállták helyü-

ket s e tekintetben az oroszok és magyarok egyaránt kitntek.

A szentmiklósi uradalomhoz tartozott 37 helységben szintén

voltak a XVif. század végéig drabantok, kik uraiknak fegyveres

szolgalatot tettek s a kenézek szintén drabantpónzt fizettek. így

1691* ben találtatott tiz ily drabant és a kenézek fizettek ily dijul

149 frt 40 krt, már akkor, midn a jobbágyság és telek felénél

több elpusztult.

Rákóczy bukásával a magán rség intézménye is végkóp meg-

sznvén, a jobbágyok munkára való hajtása s egyéb végrehajtói

teendk végett k e r ü 1 6 k (circulator) tartattak, annálinkább, mert

Mária Terézia alatt az úrbéri viszony rendezése alkalmából a ke-

nézek is a közönséges jobbágyok sorába helyeztettek. 1770-ben

megszüntettek a kerülk is és szerveztettek a hajdúk s illetleg

urasági huszárok, kik a munkácsi uradalomnál sárga dolmányt, ve-
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továbbá aozél kardot,, vállszíjas 'tölténjtáskát és szuronyos lfegy-

vert viseltek. 1788. évig a muokácsi és beregszászi gazdatisztségi

kerületben a tisztsé'geknél és börtönöknél alkalmazva volt két

káplár alatt 20 ily czifra hajdú, mely létszám akkor felényire le-

szállittaíott
;
1792-ben azonban ismét 20 hajdú és huszár szolgált

egy káplár mint bötonfelugyel mellett s beosztva voltak az ‘egyes

gazdatisztségeknél. Végre az 1848-diki rázkódtatás e hajdu-intéz-

mónyt is megszönteté. -

A mujnkáesii iiradaloúi,

f

Amunkácsi és illetleg azzal a XVíL században egye-

sül^ s z ö n t mi k l ó s i uradalom 42 raórtföldnyi terjedelm volt

hajdan, s így az országban a legnagyobb birtokok egyike. Ez ura-

dalmakhoz öt város és 180 helység tartozott *s határos kelet fell

Galióztával és Máramarosmegjével, délrl Ügoüsával és Kórodnál

Szatmármegyével ; nyugatról Szabolcs-' és északról üngrnegyével.

Itt is megvalósulva látszik a rege, mely a hajdani érdemdi-

jazásokról meseszeröleg szói, hogy t. 1. a fejedelem arra érdemüU

hívének oly nagy földteyöletet adományozott, mint a iegmagasabb

hegy ormáról átlátni lehetett. Az uradalmi birtok jelenleg az úrbéri

viszony nagyrészbeni rendezése és elkülönítése után 24 mért-

földet, vagyis 138,000 hektárt tesz.

Más helyen kimutattuk, hogy Munkács tája a honfoglalás al-

kalmával Árpád birtokába került s igy késbb is az Árpád királyok

korában fejedelmi és herczegi birtokul szolgált, honnan az urada-

lom még késbbi idben is herezegséguek — ducatus-nak —
czimeztetett.

IV. Bélának 1261-ki okmányából világosan kitnik,* hogy e

vidék I. Béla (1061—63) birtokában volt. Egy 1263. évben V. Ist-

vátx királytól kiadott okmányban pedig Munkács úgy eralittetvén,

mint Szeut-Miklós feletti hely (supra Munkács), ebbl következtet-

hetni, hogy e hely iriár akkor nevezetes pont volt a : vidékeír, kü-

lönben tájékozásul nem érintetett volna meg.

Még 1318-ban is úgy eralittetik Munkács, mint királyi birtok,
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ugyanis a mondott évben Ilsvai Léiiszuik nádor rendeleicböl Sc-rn

és Zápszony határai bejáratyán, azok a ninnkáesi királ} i bir-

tokhoz tartozóknak,, ny il yáhütatí ak\ Majd' Er/.-tb.ét. k-‘-;iíyué .bk ir-

kában taiiiijuk, ki iti kolostorokat alapiloit, sót b‘Ul2. rvbul iu;lr i

rnunkácsi vár — easinim — yáríingvani Dezs, ber^'o-i i'Ój.p-a ooi-
,

littetik
;
egy 1342. évben kelt királyi rendeleibea pedlú kn os 00 ^.'-

hagyja, hogy a Iampert(bereg)szászi polgárnk 1() ütvén kf'bl'- hordi)

bort tartozzanak az ó munkácsi várához (ad cis.rum MoDkr.eh)

szolgáltatni.

Ügy látszik, K o r i a t h 0 V i c s Tódor, po dói iái he rezeg

volt az els, kire a fejedelmi birtok szállott, kinek azt az 1354-ik

évben Braklaw nev várban kötött szerzdés folytán herczegl
czimmel adományözta Lajos király egyéb zempléni és máramarosi

birtokokkal együtt s ekkor éz uradalom a e r e z e g s é g e t kepe'

zett. 0 azonban nem sokáig birbatta azt, mert 1350 óta már kizá-

rólag Erzsébetet, Lajos király anyját látjuk ismét az uradalom te-

rületén rendelkezni s Munkács ngy emiittetik mint királyni bir-

tok (Villa regalís. Zicby-codex ÍÍI. 16.)

- 1395. Mária, Zsigmond király neje és Erzsébet leánya elhuny-

ván, e király átvette a munkácsi uradalmat. 1397-ben Ujvár-va

kelt rendeletében meghagy la a leleszi konventnek, hogy Csak Mik-

lóst (István fiát) temesvári grófot, enuek most nevezett atyját es

testvéreit Györgyöt -és Pétert az ket illet várü és beregi jószá-

gokba iktassa be. 1395. évben azonban ismét Tódor herezeg

tnik itt fel, nevezetesen 1398-ban a és rokonai Sarkad heivség

birtokába beiktattattak, 1401-ben pedig a király legfeisbbleg oda

utasítja a leleszi conveotet, hogy K 0 r i a t h 0 v i e s T 6 dór p 0 -

doiiai herczeg és Munkács ura panaszát a lürsanóiak

ellen vizsgálja meg.- Tódor herczeg, ki ez idben egyszersmind

beregraegyei fispán is volt, ez id óta folyvást bírta Munkácsot,

a szomszéd birtokosokkal gyakran viszály kodott s tisztei és loko-

uai, névszerit Kaífai Páu Endre és Helele váru agyai is voitak.

1414 óta pedig, midn Tódor herczeg eihuiiyi. ennek neje An-
nus (duci^sa de Mutikáes) birtokolt itt 1418-ig, a midn p á 1 o -

c z i Máté, majd nemsokára a/A)nban L a z a r 0 v i e s I s t \ a u

szerb despota lépett az uradalom birtokába, kinek l427-b',m be-

következett magtalan halálával, azt királyi adoinányu! ka[;l:L uno-

kája B ránk 0 v i c s G y 0 r g y, ülk fia, (1. l'esty Ev. Erankovirs. »

.

• Az adomány levél szerint (mely a biohii kinc>ián i.'fv.-Iiar-

ban, a 443. csomóban 8. sz. a. riztetik,) tartozott akkor a mán-
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kácsi uradalomhoz Munkács, Szász, Vári és Bereg mezvárosok, ^'

Rákos, Iváüi, Izsnyéte, Gut, Újfalu, Jánosi, Déda, Egrigy-Ujfalu, /

Ruszkócz, Gát, Lauka, Bubuliska, Lohó, Oroszfalu, Bjirtháza, Piszt-
'

rafalva, Medencze, Arthanháza, Lucska, Lány falva, Kerepeczujfalu,

Oiáhkerepecz, Kereczke, Dragobartfalva, Sztánfalva és Kusnicza .

helységek
;
a fornosi részek, a munkácsi, (bereg)-szászi, guti és ;

gáti vámok és a várii rév.

1439-ben Albert király alatt azon törvény hozatván*), hogy

idegenek jószágai belföldieknek adattassanak, ez alapon a György,

rácz despota birta munkácsi vár és uradalom is P á 1 ó g z i László/
királyi Ítél mesternek adományoztatott**). Ugyanis Ulászló király

Budán, julius 26. 1440. kelt rendeletében meghagyta a leleszi kon-

ventnek, hogy a Brankovics György htlensége folytán elfoglalt

birtokot Pálóczi Lászlónak életfogytáig birandót, ünnepélyesen át-

adja s abba törvényesen beiktassa. E parancsban királyi embere-

kül ajánltattak: Barlabási Vincze, Guthy János, Csarnavodai Kri-

zogon, Kölcsey János, Várdai Miklós és Domokos. A beiktatás el-

lenmondás nélkül történt meg.

Késbb viszálykodás támadt a Pálóczi család tagjai közt, ne-

vezetesen László, Pálóczi Máté fiának, Simon, Péter és Jánosnak

munkácsi, pataki és nj helyi birtokaikat, megyénkben pedig külö-

nösen Derczen, Csomonya és Dobrony helységeket feldulatván,

ennek következtében 1441-ben azon királyi parancs menesztetett

a leleszi konventhez, Pálóczi Simon, királyi flovászmester javára,

hogy a P. László (Imre fia) részére tett, Munkácsra vonatkozó be-

iktatásról szóló bizonyítványt ennek ki ne adja mindaddig, mig

felsége az ügy állásáról kellen meg nem gyzdik s máskép hatá-

rozni nem fog.***) Ez évben azután László az erszakoskodásokért

el is itéltetett.f)

Hogy e közben Munkács a ruszkai Dobó családnak adomá-

uyoztatott volna, mim azt némelyek alaptalanul állítják, kétségbe

vonom. E c.saiád bírt ugyan már 1394-ben e tájon, nevezetesen

Kis-]íbronybantt)
;
1499-ben pedig Dobó István fia János beiktat-

taiotl Mátyusban a magtalanul elhall Csabay Mihály után leikért

részbirlokbattt)r de Munkács birtokosául sehol sem emlittetik.

*) (’orpus juris lianír. 1. 202 Ihí.. 1430. 2. i. e.

. U'lesz. P. N 42."

‘ Lflesz, A. A. r í. No. 0. paü 70

j\ Buda; kam ievóltár, 702. 24 s/

ft; liolesz. Fíot, Met. i.’oiii. Bor N. 4i
-rt! r 0 l'roí iiitroi Vili. Lil. K N 7,
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A Páióczi családnál azonban Munkács csak rövid ideig voit,

mert 1446-ban már H u n y a d i J á n o s birtokában találjuk. 6

ugyanis ez évben egyik kiváltságlevelében Munkács mezóvárosát

magáénak, mondja. Az uradalomtól elszakasztott több helység azon-

ban még folyvást a Páióczi család kezénél volt s ennek folytán tör-

tént, hogy Brankovics György tiszte Csáholai János azért, mert ura

jószágainak égy részét, a Pálócziak bírták, boszubÓl ennek Ardó,

Derczen, Szerednye, Ignécz, Csomonya, Dobróka, Orlova, Horiyó,

Mogyorós és Lengyelfalva helységeit fegyveresen megtámadta és

feldúlta, miért 1453-ban Páióczi Simon panasza következtében el-

Ítéltetett. György Munkács birtokától örökre elesett ugyan, az Hu-

nyadiaknak adományoztatván, azonban az országban még tetemes

jószágokkal rendelkezett, mint az az 1454. 9. t. cikkbl kitetszik,

mely szerint megrendeltetett, hogy az és Czillei gróf jószágaik,

melyek után kincstári adó nem fizettetik, irattasaanak össze.’*’)

1454-ben Várdai Miklós és Daróczi István (törvénytudó), úgy

György, Márton és János perbe idéztetik malom vizi Kenderei
Jánost és S z 0 k 0 I y Pétert, munkácsi várnagyokat azért, mert i

daróczi erdrószeket Dédához foglaltatták, mely helység az urada-

lomhoz tartozott. A vizsgáiatnái királyi emberül mködött Borsvai

A.ndorka Endre**).

Hunyadi János 1456. aug. 11. meghalván, Munkács s az

ahoz tartozó terjedelmes birtok özvegyére, horogszegi Szilágyi
Erzsébetre szállott, ki azt haláláig, 1484-ig bírta, ó e tájon szemé-

lyesen is megfordult, mint az egy 1466-ki oklevélbl kitnik, mely-

ben mondja, hogy Munkácsra azért jött, hogy az e várhoz tartozó

jószágot megszemlélje s alattvalóinak elnyomottnak talált sorsán

könnyítsen,

1458-ban tiltakozott Szilágyi Erzsébet a budai káptalan eltt

az ellen, hogy testvére Szilágyi Mihály, Magyarország kormányzója

Munkácsot, Nagy-Bányát, az itteni arany és ezüst bányákat, To-

kajt, Beregszászt, Szatmár-Németit, Debreczent, Böszörményt, Da-

dát s más helyeket s birtokokat, melyek ennek eltte Hunyadi Já-

nos birtokában voltak, elidegenítse, elajándékozza vagy elcserélje a

maga, valamint érdekeltjei István rácz despota és Ilona, Lázár

özvegye joghátrányára és kárára; úgy szintén eltiltja Istvánt és

Ilonát is azok átvételétl és használásától és Mátyás királyt attól,

hogy ebez beleegjezésót adja***).

*) Corp. jur. I. 211.
*) Lelesz, Prot. C. II. N. 49. 363. lap.
**) Budai kam. levéltár 1525. cs. 6. az.

35
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1463. Beregmegye s7.olgabirái : Gecsei Márton, Hetei Ferenci,

Homoki Balázs és Bégányi László, valamint Cearnavodai . Egyed,

Nagybógányi Miklós és Lónyai András, kiküldött királyi bizottsági

tagok benyujták jelentésöket az iránt, hogy a királyi rendeletnek

megfelelöleg Szilágyi Erzsébet panaszára megtették a vizsgálatot az

iránt, hogy liosvay Karácson László a munkácsi várhoz

tartozó s az orosz határokig és Súgó patakig nyúló erdkben, a

munkácsi, lompertszászai, beregi, várii, ujfalvi, dédai és jánosii

jobbágyok és más vidékbelieknek ott makkolo sertéseit fegyveresen

és hatalmasan raegtizedeltette s ez által neki 1200 arany frtnyi kárt

okozott; az erszakoskodás az összehitt kikiáltott gylésen a királyi

és leleszi káptalani ember jelenlétében megvizsgáltatván, Erzsébet a

muDkáesvári erdk birtokába visszahelyeztetett és Karácson hatal-

maskodása miatt a királyi szék elé idéztetett*).

Nemsokára ismét a Dolhaiakkal keveredett viszálykodásba

Erzsébet, ugyanis 1466-ban Gu ti Ország Mihály nádor eltt Dol-

hai Szaniszló ai András és Mihály ellen foglalás miatt pert in-

4iiván, az határoztatott, ‘hogy jóllehet ü Dolhaiak, mint beigazolta-

tott, Kereczkét és Kusniczát erszakkal élném foglalták ugyan s

nzokat Makaria, Sarkad és Bománpataka. pusztáért cserében bírják,

.4e mivel e oaerét sem Hunyadi János 6ai, sem maga Erjcsébet jóvá

nem hagyták : ez okon a csere érvénytelennek kimondatván, a hely-

ségek a munkácsi várhoz visszakapcsoltatnak**). '
.

Általában Szilágyi Erzsébet itteni jószá^t nem csak uj szer-

zeményekkel gyarapitá, zálogul átvevén 1461-ben fcusali Jakcsi Já-

"Bofitól enne^ kaszonyi, kovászói, «zemye ujfalvi, almási, benei, nagy

és kis-muzsaji és oroszH részjószégait***)
;
beiktattatván 1465-ben a

Holhai Ambrustól testvérgyilkolás* miatt elkobzott doihai, zadnyai,

bronykai, kusniczai, kereezkei és rókamezei (beregmegyei) és szr-

doki, hopofizaljai, pdyanyai és sajói (máramarósi jószágaibat), va-

lamint 1464. Nagy-Gut birtokábatt); hanem a munkácsi uradalmat

uj kenézségek és helységek alakításává is öregbité. így 1466. nov.

1-jón. Munkácson kelt okmánya szerint, Butthy Dánielnek-adott ke-

nézi kiváltságot S z I r a b i e s ó r a és 1475-ben Budán kelt irata

«zerínt sztánfalvai Yajda Lászlónak és testvérei Tivadar és Gergely-

*) Budai kaa:. lev. 1525. csomó, 40. sz.

*) ü. 0. 1526. 08. 4. 8z.

Lelesz, Prot. Stat II. B. N. 29S.

t) ü. 0. XT. B. 93. 82.

tt) L. 0. 30. 82.



I nek £ r d 6 d nev, most teljesen ismeretlen helységre nézre.*)

I
1466. okt. 27. keU oklevele szerint, melyet szokása szerint ily be-

I
vezetéssel: „Nos Elisabeth, Serenissiml Prinoipis Domini Mathise

I
Dei Gratia Eegis Hungáriáé ete Genitrix, memóriáé commendaiaus*'

I
sat. állitá ki, a krajnai oláh községeknek adott különös kiváltságé-

I kát. Egy 1466-ki adománylevelében emliítetnek vártisztjeiül : Gyar-

I
mathy László (Balás a), Szilvay Miklós, Themesközy János h

í Keszi Balás deák várnagyok, valamint Udvary Antal, kinek Guton

I egy udvartelket adományozóit októberben, midn, ugylátszik, huza-

I mosb ideig itt tartózkodott.

I 1482. Erzsébet meghagyta Gsetheki János és Farnosi László

I
munkácsi várnagyainak, hogy az általok megkárosított szomszédos ne-

h mes birtokosoknak elégtételt adjanak s a Pálócziaknak azon 300

I arany forintot, mely az ^ardóból Beregszászba átment 24 jobb-

f ágyért nekik járul hajtsák be****).

í Erzsébet halála után Mátyás Pozsonyban 1484. kelt iratában

a munkácsi uradalmat dának Ho 1 1 ó $ Jánosnak és férdmaradékai*

aak anyja, Sz. Erzsébet végrendelete értelmében s neje Beatrix bé-

^ leegyezésévol adományozta. Ez adományozott munkácsi nradalom-

hoz tartozott a város és a városon kivöl Vári, Szász, Bereg, B.,

I
Újfalu, Jánosi, DédU; Gát, Gut, Nagy és Kis-Lucska, Sztrabie^,

I Kisfalu, Isnéte, Oroszváros, Iványi, Rákos, Bobuviska, Bu^zkóo:,

Kajdanó, Lohó, Lanka, Viznicze,' Makarja, Sarkad, Pisztrahá^,

SzánfalVB, Kis-?!erepecz és Dragabartfalva***).

I 1487«ben eljegyezteívén Corvin János Blanka^ Máris Galeaz

5 János milánói herczeg
.
testvérével, Má^ás király a Girsrdis János

r Antal közjegyz és herczsg-kanceilár által Becsben kiállított hitele

okmány szerint, a dáns^ adandó házasság ajándék fejében kkölé

•J
az ausztriai herczegséget és Ma^arprszágban a m u n k á e s i her-

I

ozegséget (ducatus de Monkách), Debreczent 8 tartozékait : Gyu-

lát, Marótot, Garat, Fntakot, Bajmóczot, Cseriogot, Turóczvárme-

gyét, Szklabina várát tartozékaival és Huhyadvármegyét A terva-

zett házasság azonban késbb elmaradót)

'i' Történt, hogy Hollós János, midn atyja halála után Budáiét

I alvidéki jószágaira utazott, Tolnámegyében, Bzabaton falu határában,

I Csoatmez nev helyen öt Kinizsi Pál fegyveres ké%tú megíA-
$

M . ) Mánk. arad. urb. 1049.

lH **) Bndai kam. le?, 1557. cs. 65. a*.

m ***} ü, 0 1094. ei 18. sz.

t) Századok 1870. IV. f.
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madrán, embereifel kötlTevéa 8 az Összecsapás után legyzvén s

xnegíutamitTánf több emberét megÖlé s minden nála talált tárgyak-

tól megfosztá
;

ezek közt voltak azon iratok is, melyekkel jogát a

Munkács, Sólymos, Lippa és Medve várakra, Rokonok és Loka-

vecz kastélyokra nézve igazolhatá és mikre annyival inkább szk-*

sége volt, mert birtoklatát Geréb László erdélyi püspök és Vingárt

Geréb Péter ellen kelle védenie, kik Munkácsot felkérték, valamint-

iiogy Bénffy Miklós Sólymost és Lippát, Tz János fiai Alfonz és

Miklós Medvét, Rokonokot és Lokaveczet követelték*) s kikkel id-

vel csakugyan meg is gylt a baja.

1495-ben Hollóstól a munkácsi birtok Ulászló királynak Bu-

dán kelt okmánya szerint Csáktornyái Ernuszt Zsigmond
pécsi püspök és testvére Ernuszt János (Ernuszt Bán besztercze-

bányai gazdag bányabérl fiai) részére zálogczimen adományoztatott.

A leleszi konventhez e tekintetben menesztett beiktatási parancsban

elfordulnak kijelölt királyi emberekül: Guthi Balázs és János, Ma-

tucsinai Miklós, Jakcsi László, Gyerken! Imre deák, Filpesi György

és Bessenyei János deák. Ez irat szerint tartoztak akkor a munká-

csi várhoz és illetleg uradalomhoz : Munkács, Lompertszász, Orosz-

vég, Lauka, Lohó, Bobovisese, Lipnicze, Ruszkócz, Kajdanó, Rákos,

Iványi, Nagy-Lucska, Sztrabicsó, Gorond, Isnéte, Gut, Gát, Jánosi,

Dóda^ Vári, Bereg, B.-üjfalu, Sarkad, Medencze, Ardánháza, T-
kés, Hátmeg, Závidfalva, Drágabártfalva, Sztánfalva, Lánfalva, Oláh-

Kerepecz, Makaria, Bsrtháza, Pesztrelháza és Kis-üjfalu. A beik-

tatáshoz megbivattak érdeklett és határos birtokosokul : Kisfalvi Já-

nos és Imre, Imre fia Lukács, György, János, Miklós és Mihály;

Kerepeczi Miklós, György és Imre, Klacsanói Galiis István, Dávid-

házi liéoárd, Mihály és Miklós, Pósaházi Bálint, Daróczi Márton és

István, Bégányi Simon (ki Pálóczi Antalnak ignéczi tiszte volt),

Guthi Balázs, Supán János, Guthi Pál, Madarász János (Perényi

Imre szentmiklósi tiszte) és Kovászéi Matucsinai Miklós. Az ünne-

pélyes beiktatás ellenmondás nélkül történt.**)

Ezek azonban az uradalmat nem sokáig birhatták, mert ez

évben (1495.) már Geréb László, erdélyi püspök birtokában ta-

láljuk Munkácsot, ki Lompertszászon (in fest ascensionis Domini),

könnyebb kezelés végett testvérére, vingárti Geréb Péter or-

szágbíróra ruházta azt át, ki azt tettleg birtokolta is. így 1498-ban

raegersitó a beregmegyei erddí kenézséget,Jmely iratban ö Szilá-

) Budai k. 1. 1520. ca. 48. sz.

**):Lele9r, C. N. 11.
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gyi Erzsébetrl igy emlékszik: „Matema costra felicis me-

moriae“; á Tárról pedig „Cas tr u m nostrüSD Mnnkács.“
Csakogyaa 6 az 1498. 22. t. czikkben elsorolt fónemes birtokosok

közt is emlittetikf kik birtokaik arófiyához képest, bizooyos számú

fegyvereseket kiálhlaDi köteieztettek. Geréb 1499-beB magtalanul ei-

hunyván, Munkács Ulászlóra szállt, ki abba 1504. évben a leleszi

konvent által zálogczimen bélteki Drágffi Györgyöt beiktat-

taita. Á Hetei Boldizsár királyi ember és Miklós áldozár által eszkö-

zölt beiktatásnál ellenmondott Csáktornyái Zsigmond püspök*) Ez

okmány szerint beiktattatott Drágffi Munkács, Lompertszász, más-

kép Beregszász, Munkács-Oroszvég, Iván, Eákos, Kis-Oroszíalu,

Svethe (most ismeretlen helység) magyar és Sztánfalva, Laál(Leány)-

falva, Brágabártfalvft, BomáDpataka, Medencze, Ardánfalva és Hátel

(ma Hátmeg) oláh és Kereczke és Kusnicza orosz helységek bir-

tokába.

1503-ban jóváhagyta Ulászló király a Zsigmond pécsi püspök

és testvére Csáktornyái Ernuszt János közt egyrészrl és másrészrl

Hollós János liptói .herczeg, Dalmát, Horváth és Szláv országok

bánja közt létrejött azon egyezséget, mely szerint Ernuszték H. Já-

nosnak s utódainak a munkáesi uradalomhoz való jog átengedéseérí,

a pécs-váradi konvent eltt tett bevallás szerint, átadják azon jogu-

kat, melyet k százezer arany forintban zálogczimen a vingárti kas-

télyra, fogarasi vár felére, Horogszegre, Telekre, Eszék város felére,

Drazadés Hagymás valpómegyei helységekre, Gara-kastélyra, Gsema,

Darócz és Szenímikiós krösmegyei falvakra nézve birtak
;
megál-

lapittatván, hogy mivel Valpó vára és a szombathelyi kastély, Bo-

dola (Baranyában) és a Valkómegyében fekv atyai kastély Gérób

Péter özvegyének kielégitéseül már is átadatott s azok csak ez öz-

vegyn magtalan kimultával fognának ismét rájok visszaszállani

:

ezekhez való jogukat is Jánosra ruházzák.**)

1505-ben volt Munkácson várnagy banjai Both István, kit

Nagybégányi Simon a nagybégányi határon fekv Uukahegye nev
kaszáló elfoglalása miatt megperelt.***)

Drágffi azonban alig vebeté át e terjedelmes uradalmat, mi-

dn azt Ulászló király ismét visszavette s királyi nejének Candalei

Annának jövedelmi forrásul adományozta. E franezia királyi házból

származott fejedelemn mindjárt birtoklata kezdetén, Budán, i5C^.

) Lelesz, D. No.m
**) Budai kam. levélt. 1527. oa 10. aa.

Lelesz, Prot. A. A. k. 560. lap.



(in domlDica Intocat.) megerösitelte Hollós János és Szilágyi £r-

ssébetnek Kozma nagy-lucskai kenéz, testvére Gergely és néhai Elek

gyermekeit illetó kiváltságleTeleii ;
valamint Budán, 1506*ban (Sa-

batho post fest. S. Georgíl Papae et Conf.) a sztánfalvai vajda ké-

relmére annak szabadalom leveleit s a krajnai oláhok kiváltságait

is. Ez évben a királyné iQan elhalván, Munkács Ulászlóra szállt,

ki azt várnagyai által kezeltette. Ez évben Komlósi Péter és Mi-

hály törvényszék elé idéztették Osaholi Ferencz munkácsi várnagyot

és kíacsanói Gallls Istvánt, beregmegyei alispánt azért, mert a kom-

lóéi határból, Liget nev erdbl 15 ökrét erszakkal behajtották.***)

1512-ben volt a munkácsi vár korinány:^ja Várdai Ferenci,

váczi püspök, mint az a Eakomazi Gergely és Szentmlhályi András

deák várnagyok által azon évi András napján Lázár nev kenéz ré-

szére Lázárfalva (Viznicze) nev helység alakítása végett kiadott
|

okmányából kitnik.**) 1

Az 1514 évi országgylésen (3. t. ez. 8. §.) elhatároztatott, -

hogy Munkács és Diósgyr koronát birtokokul szolgáljanak, a király

jövedelmét képezzék s a többiekker együtt elidegenithetlenek ma-

radjanak. E törvény alkotására alkaímul szolgált Ulászló király tó- ;

koilm, ki oda viite^a dolgot, hogy kamarája üres, egy falat enni

és e^ korty inni valója sem volt. Bizonyságot tesznek errl : Dufa-

mii Hist Bob. lib. 31. Joachimi Ourrei Annál. Silesiae; Hebersteio,

Heltai Gáspár, Istvánfi Miklós és más írók. Nevezetesen Dubraw

ezt mondja: *,Uladislaum regem per conniventiam et prodlgilitatem

auam ad eam non semel redactum fnisse egestatem, ut nihil in

penn esculenti, nihil in cella vini reperiret, cogereturque aiiunda

eibí prandium emendicare.***)“

Folytatólag az 1518. 14 t. ez. szerintf), a bácsi gylésen el-

határoztatott, hogy Munkács, Ó-Buda, Tata, Komárom, a Jászság

éa Kunság, úgy Kós és Csepel szigetek, Sámbok, Salmár és Kesz
mezvárosok a király udvartartására, konyhai szükségleteinek fede-

zésére fordittassanak, nehogy mint eddig hiányt szenvedjen és

hogy azok a budai felügyel által kezeltessenek. Itt egyszersmind

végeztetett (1518. 7. t. ez.), hogy a királyi javak, melyek nagyobb-

részt elzálogositva egyes urak kezén voltak, váltassanak ki, s mind
e végre, mind a végvárak jókarba állítására, két év alatt minden
telektl 2

—

2 forint szedessék adóul.

») Lelesz, Prot A. A. 847. lap. 44.) Mánk. orb. 1649.
«) Lib. 31. C. 3L id. M.
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Zsiradékot és bort Muokács szállitott a király konyhájára; 0

kintetben a munkácsi vár és uradalom' birtokosa, II. Lajos király

Budán, 1518. Szörény és Vida napján kelt okmányában, a munká-

csi, beregszászi és várrii bírák és lakosok azon panaszára, hogy a

TÓgtélen zaklatás folytán .pusztulnak, elrendelte: hogy evenkint két

szekérnyi terheu kívül több zsírt és élelmet saját költsógökön Bu-

dára szállítani ne köteleztessenek
;

meghagyja egyszersmind

a várnagyoknak és megyei alispánoknak, hogy a népet nagyobb te-

herviselésre ne szorítsák*).

1521-ik évben Munkács, Mária, II. Lajos király nejének bir-

tokába jött az 1515-ben I. Miksa császár és II. Ulászló király

közt keletkezett egyezmény alapján. E szerint elhatározták még

akkor a fejedelmek, hogy Anna, Ulászló leánya valamelyik csá-

szári herczeghez, Mária, Miksa unokája pedig Lajoshoz menvén

házastársul, jegyajándékul kölcsönösen kétszázezer aranyat kapjanak,

oly módon, hogyazt a házasok ne készpénzben egyszerre vegyék

át, hanem az e végbl kijelölend uradalmak jövedelmeibl éven-

kint 25 ezer aranyát húzzanak, sat. Ily jövedelmi forrásul megál-

lapittatott Mária részére Magyarországon a munkácsi váron s aho*

tartozó uradalmon kívül még Huszt, Máramaros vármegyében a

sókáraaráva}, Körraöczbánya és az ó-budai uradalom, Csehország-

ban pedig Duvor, Hradecz, Jeromir és Chrudin városok; egyuttál

megállapittatott a két ház örökösödése is itt és Csehországban, mi

késbb az ösmeretes mondatnak: „Bella gerunt aiii, tu feiix Aust-

ria nube“ — szolgált alapjául.

1522. II. Lajos király nejének fenntartására és fényének nö-

velésére adományozta Selmecz, Besztercze, Körmöcz, Bukancz, Diln,

Királyhegy, Libet, Breznóbánya és Korpona városokat, az ottan*

arany és ezüst bányákkal együtt, nem különben Zólyom várát,

ó- Budát, Csepel-Szigetet, Kevi mezvárost, a máramarosi sóbányá-

kat, Husztvárát és várost, Rónát, Szigetet, Técsót, Visket, Munkács

várát és várost, Beregszászt, Várit, Diósgyrt, Miskotczot, Mohit,

Mezkövesdet és Keresztest**). Ez évben volt Mária királyné mun-
kácsi várnagya Toraory Lrincz, kinek közbejöttével perbe idézték

Ilosvai Miklós és János berzenczei Bornemissza Jánost uradalmi
fnököt azért, mert a vár tisztei a bródiaktól a kilenczedet magok-

nak követelték s a Kisfalud felli fiát erdben! makkot felótétték s

ott önkényesen határjeleket emeltettek***).

*) Beregszászi városi levéltár.

*) Budai kam. levélt 1883. cs. 89. sz.

*) Lelesz, Prot. A. G. pag. 335. N. 16.



1523. cmiittetik ?árnagyul Bethlen János.

1523. megerósité Mária' a krajnaiak kiváltságait, vaiamint

Lásrlót a sztrabiosói soltészságban
,
melj okmányban*) alvárnagyo-

ko! Fornosy László és Csatneki János emlittetnek. Továbbá meg*

erósité a kvetkez soltészokat 1526. Orbán pápa ünnepén Budán:

a lázárfalvit és srerenesfalvit, mely utóbbit azon évben munkácsi

várnagyai (comites et castellani castri Munkacz) Arthandi Pál és

Bomljói Báthory István már elébb alakítottak**).

1529. Zápolya királyi adománylevél mellett a munkácsi ura-

dalmat Somlyói Báthory Istvánnak és örököseinek Szatmárnéme-

tién és hü szolgálatai díjazásául adományozta***). Báthory tetemes

javításokat is tétetett e várban, a felsó udvarban lev körfalat, me-

lyeu a Báthory-család kóbemetszett czimere ma is látható és a lép-

esót, mely a legfelsbb udvarba vezet, ó épitteté. Birtokosa ma-

radt ó a várnak és uradalomnak 1531-ig, midn mint erdélyi vajda

elhunyt. Akkor ismét Zápolyára esett vissza, ki még 1530. Artándi

Pálról a kapitányi hivatalt Büdi Mihályra és Valkói Miháiyra ru-

báziat). Tettieg azonban az uradalmat Büdy Mihály bírta zálog-

ezimen illetleg haszonbérben Máriától. Zápolyát Munkács 'birto-

kában az 1538. nagyváradi békekötés is találta, melyben elhatároz-

tatott, hogy egyelre mindkét fél birja azt, mit elfoglalva tart,

azonban 1540 Zápolya elhunyván, Ferdinánd az özvegytl, Izabel-

lától az ország átadását kieszközlé, oly feltét alatt, hogy mig en-

nek kiskorú fia János Zsigmoud berczeg atyai, Izabella özvegyi

jészágait átvebetné Ferdinánd nekik Pozsonyt, Nagy-Szombatot

és Nyitrát évenkinti 35 ezer forinttal adja kárpótlásul.

Hogy 1540. Ferdinánd csakugyan Munkács birtokában volt,

kitnik az azon évben a munkácsi várban (Sabatho proiimo [anto

dóm. Misericordiae) a leleszi Konventhez intézett parancsából, mely-

bén meghagyja, hogy a várhoz tartozó dédai birtokot Büdy Mi-

hály, beregi fispán és várínöknek hü szolgálataiért adja át, oly

feltét alatt, hogy azt elne idegenithesse, mig neki más hasonló jó-

szágot adományozand. A beiktatáshoz királyi emberekül kijelöl-

tettek Guthi András és Benedek, Ugrai István, bégányi Sárközy

(Zárkeuzy) Gergely deák, Klaosanói Gailis János és István. A be-

) Monkám 1649. arb.

U.
***) Huakáefii kon>iiai perben 26. sa. fielléklet, Bndai kavi. ler^ 746. et

Si. 8*.

t) u. •. 1019. C8< a tt.



iktatásnál ellenmoDdott Kovászói Mathuznsy Pál (Ferencz fia) atyíH >«

testvérei, György és Gábor nevében*).

1545.. Ilosvay János és Ferenci a Hát iránt ismét Bady M?-

báJylyal perelvén s ekkor a határt is Medeoeze és Tkés ? Tke
háza) közt bejáratván, végre 1546. a nádori szék eltt megegy6zi.*k',

hogy a régi állapot 200 frt kötbér mellett fentartassék.

János király végrendeletében kiskorú fia gyámnokául svakiiin

Petrovies Péter temesvári várnagyot és a sajóládi szerzetesbl leit

nagyváradi püspököt, ütjesenics Györgyöt (Maríinuzzit, köznéveTi

Gjörgybarátot) kinevezvén, ezek Ferdinánd titkos unszolására foii>

dorkodásaikkal Izabellát Elrdélybe költöztették, elébb Budát is II.

Szolimán kezére játszván. Itt azután Izabella késztetett nem

Erdélyt, hanem magyarországi birtokait is véglegesen FerdiDándiiik

átadni, ki Zsigmond Jánosnak si javain kívül, 1547. Oppeio. Ra*

tibor, Sagar és Préb herczegségeket adá si birtokul s leányát .1*;-

hannát igéró feleségül
;
Izabellának ellenben százezer aranyat

deli kifizettetni. A birtok átvételében a király részérl Werner

György sárosi várnagy és Dessewfify János biztosok mködtek, kik

1549. jelentést tettek arról, hogy a Munkács, Huszt várak és a

máramarosi sókamara vissszavétele körül, valamint Büdy Mihály

özvegye Artándi Anna, úgy Mária királyné biztosai közt nehézsé-

gek merültek fel**).

Izabella 1552. júniusban átadván PCassát is, Petrovies Péter-

tl és Csáki Mihály tói kisértetve, elébb Lengy elországba, azután

Sziléziába költözött. Ferdmánd ennek folytán P e t r o v ic s Péteruek

szolgálatai jutalmául Munkácsot s az ahoz tartozó uradalmat élte-

tartamára adományozta.

Petrovies birtokiatának idejében a munkácsi várhoz tartozó

középvizniczei kenézsóget 1554. és a bubuliskait 1555-ben Lúgoson

k«It okmányaival megáliapitá; ez utóbbi iratban várnagyokul Nagy-

laki Mátyás és Possogi Bertalan, tiszttartóul pedig Csák Ambrus
deák emlittetnek. Ez oklevelek bevezetésében a kiállító igy Írja

magát: Nos Petrus Petrovicz de Surakiyu, comes ae Domi-

DU8 m Munkacz etc. Memóriáé commendamus sat.***)

Mária, 2-dik Lajos özvegye, ki mint fönebb emiitém, még
férje életében Munkács jövedelmeinek birtokában volt, ettl az idó

folyamában eisodortatván, kárpótlás iránt Ferdinánd királyival egjei-

) Leim, sut B. Na. 138.
*) Budai k. L 412. os. 47. si.

*) Hankáoai 1649. urb.
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kedésbe bocsátkozott. Mária, 1552-ben egjik levelében*) tudatja me^ 1

bízottja Ejczing Ülrikkal, miként a munkácsi uradalom haszonbére ]
körül felmerült nehézségek miatt, kész azt más alkalmas uradalom- 1

. mai fölcserélni s öt ez ügy elintézésével meg is bizta. Az uj ura- í

dalomnak, mondja, legalább háromezer magyar forintot kell jö- |

védelmeznie, mert Munkács, noha azt a háborús id miatt jelenleg |

csak . 1800 frtért adta Büdyéknek haszonbérbe, közönséges idben í

4500, békében pedig hétezer magyar forintot is jövedelmez. Mire
|

Eycziüg azt tanácsolja Máriának, hogy cserében a munkácsi urada-
*

lonaórt a bajniczit követelje Ferdinánd királytól. Ez menti ma-
J

gát Mária eltt, hogy a közjó miatt kénytelen volt Munká-

csot Petrovicsnak adni, hogy bár az augsburgi egyezséget nem akarja
]

megszegni, kárpótlásul Munkácsért nem adhat mást, a li kávái
|

uradalomnál.
i

Hogy a munkácsi javakat ékkt még mindig Büdy Mihály ke-

zelte, kitetszik Ferdinándnak Pozsonyban, 1552. mártius 15. Büdy

munkácsi uradalmi fnökhöz, László, munkácsi g. püspük kérel-

mére intézett rendeletébl. Ó 1532-ben Ártándi Pál gyászos halála

óta viselte a megyei föispáni hivatalt is s bérelte az uradalmat; a

várnagy volt egyébiránt Kozár Márton, kinek a Büdy testvé-

rek 1551-böD Bodolón egy nemesi udvartelket ajándékoztak.

Ugyanazon évben biztositá Ferdinánd Büdy Mihály özvegyét,

Artándi Annát, hogy Munkács váráért, melyet Mária királyné neki

15 évre zálogba adott s Ferdinándnak átengedett, Bodókö váral-

ját vagy valamely akadály esetére a helyett másutt száz telekbl

álló birtokot adományozand.**)

Izabella e közben magát kijátszva látván, 1556-ban Szulej-

mann Ozmán fóvezérhez fordult, ki öt pártfogásába vevén, Zsigmond

Jánossal együtt Erdélybe visszahelyeztette és akkor ismét a mun-

kácsi vár birtokába jött. Ferdinánd a munkácsi uradalmat tartozé-

kaival Izabellának átengedni kényszerülvén, 1557-— 1558-ban ifjabb

Büdy Mihálynak addig, mig a megígért száz jobbágytelekböl álló

jószágot megnyerhetné. Várit és Bereg városát adományozá s t a

munkácsi vár bérletérl biztositá.

Nyoma van annak, hogy 1558. évben I. Ferdinánd király

ruszkai Dobó István, Domokos, János, László és Miklósnak a Lé-

vai János magtalan kimultával rajok szállott lévai uradalom he-

lyett a munkácsi vár és tartozékaihoz való jogot adományozta,

*) Hatvani, Monnmenta Hung. Hiat) Munkácei koronái per, 8. sz. melléklet
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mit azonban ok telileg sóba sem birtokoltak. (Budai. kam. levéli.

797. cs. 42. sz.) 1560-ben pedig számos bont- 8 bodrogmegyei hely-

eégeket adományoz Dobó Istvánnak addigi mig a munkácsi vár

visszafoglalásával neki ez uradalom adathatnék át.

Zápolya János a munkácsi uradalmat bir?án, 1562. áprll 23.

Gyaluvárban kelt oklevele szerint, megersité a krajnaiak régibb ki-

íl
váltságait, azon évi január 3. Gyulafejérváron keit iratával pedig ke-

I

nézi kiváltságot adott Balog Demeter mogyorósi lakosnak, a végbl,

hogy Balázsfalvát megnépesitse. Ez okmányban*), a munkácsi vár

fnökéül Dacso Tamás, várnagyul Galteowy Ferenoz és udvárbíróul

Kerepeczi Demeter emliltetnek. Ugyanazon évi április 24. Gyalu-

j|

várban kelt levele szerint, kovászói Mathuznai Péter beregmegyei

birtokait összes jogaival együtt azért, mert a császár érdekeit min-

den ügyekezetével elómozditá, elkoboztatta és Galteowy^Ferencznek

további jóakaratjáíg adományozta.**)

1564. (feria 2. post Dóm. laetare) Kolozsváron kelt okmánya

szerint, Berilla Gergely poroskói lakosnak szabadalmat ad, hogy a

Szalay Kristófnak határozatlan idre („usque adbeneplacitum") át-

engedett Búb ulisk a nev a várhoz tartozó helységbe telepitvé-

nyeseket szállítson. Ez iratban munkácsi uradalmi fnökül Bornem-

issza Benedek és udvarbiróul Fejérvári Tamás deák (Álbensis) emlit-

tetnek.***)

1567-ben Miksa király elfoglalá Munkács várát Zápolya sere-

gétl s azt ung- és beregmegyei közervel kijavittatá. 1568-ban igaz-

gatá az uradalmat Szentjánosi Lajos, fnök (praefectus) és beregi

fispán, ki azon évi febr. 4-én Munkács várában kelt iratában Ko-

czán nev kenézt féljogositá, hogy Dunkófalvát megnépesitse ; azon

évi szept. 5-én pedig Besi Andrást Kis Iván nev helységre nézve-f)

Sajátságos, hogy Szentjánosi is az oklevelek szerkezetét ily fenn-

hangu irálylyal kezdé: „Nos Ludovicns de Szent János, Praefectus

arois Munkacz, damus pro memória sat.“, mi úgy látszik akkor nem
csak a fejedelmeknél, hanem alantas hivatalnokoknál is dívott.

1573. évben Miksa király a munkácsi várat s uradalmat M á-

gócsi Gáspárnak, a közelebb lezajlott nehéz idkben Perdi-

nándnak volt gyulai és késbb Miksa király eg^i h kapitányának

8 egyszersmind hevesi, borsodi és tornai fispánnak adatta tizévre

) 1649. wb.
*) Pesty Frigyes közlése budai k. levéltár irataiból.) 1649. urb.

t) XJ, 0. 260. lapokon.
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42 ezer magyar forintért oly feltétel alatt, hogy a birtok haszonéi-
1

Tezete által évenkint 4200 forint törlesztessék a zálogösszegból s igy |

iiz é? múlva a jószágot és várat ingyen tartozzék ö felségének visz-
^

szabocsátani. Ez okmányban emlittetik; hogy a vár épületei ezer
|

forintra becsülvék s Mágócsi azokat csak a király engedelmével vál-
j

toztathatja vagy bóvitheti. Ha ellenség miatt rséget kellene a várba
^

helyezni, úgy Mágócsi köteles legyen bármily nemzetiség királyi
(

katonákat a várba bebocsátani, mit unokái, András és Gáspár, vala-
^

mint a vár tisztjei is esküvel elfogadni tartozzanak; úgy azt is,

hogy sem az ersséget, sem abba helyezend hadi szereket és lö-

vegeket, sem titkon, sem nyilván nem játsi^andják az ellenség ke-

zére, hanem minden tekintetben ö felségének és utódainak tánto-

rithatlan hséggel szolgáiandnak.

Minthogy pedig Nagy-Bereg és Vári e korban Büdy Mihály

és F'arkas kezein voltak, azokat 20 ezer forintért átengedték a ki-

rálynak', ötezerben adományul kapván a magtalanul elhunyt Guthi

Ország Kristófról a koronára szállt Atya, Adony, Helyen és Kere-

cseny helységeket. Büdyék 1575-ben felvevén a Szepesi kincstártól
,

a 20 ezer frtnyi zálogsom mát, teitleg visszabocsáták a nevezett két

mezvárost a királynak az azokra vonatkozó irományokkal együtt.*)

1578-

ban törvénykezett Mágócsi a szomszéd szentmiklósi ura-

dalom birtokosával, Telegdi Mihálylyal, némi megtagadott jobbágyi

tartozások miatt, mit Szentmiklós leírásánál körülményesebben el-

adandok.

1579-

ben II. Eudolf alatt czpborszentmihályi Czobor Imre,

nádori helytartónak Nagyidán (3. post. fest. assumpt. Máriáé virg.)

kelt adománya szerint, a munkácsi birtok 31 ezer forintért Mágó-

csi Gáspárnak és Andrásnak újabban tiz évre zálogul adatván, a

leleszi konvent által eszközlend beiktatáshoz kijelöltettek királyi

emberekül: Tarnóczi Simon, Bégányi György, Komlósi Gáspár, Bü-

kéi Máté, Halábori Pál és Kürtösi György* Az ünnepélyes beikta-

táshoz pedig meghivattak érdekelt szomszédosokul, munkácsi Nylas

Mihály deák, Póterházi Mihály, Halábori Pál alispán, Ormány Ist-

ván, halábori Kasza Péter, hites táblabiró, kisguti Fornosi György

fszolgabíró, Guthi Imre, girsanói Gyrseny Tamás, Kerepeozy Lu-

kács és György, Pósaházi Mátyás, máskép Csömöri Zay, pósaházi

Nyíri Abrahám, Kcrepeczi János, (Kerepeczi Demeter deák árvái-

nak nevében is), Szarka Balázs, Lónyai Péter, Pethus Péter, Bilke

*) Lelessi kiadvánj.



Máté
;
Klacsanórol : B^hiae IstváQ, Mihalka János, Gallis István

;

KerepeczrÖl : Csapó Márton, Kerepoczi Gjörgy, Ferencz Mátyás,

Fábián Bálint, Kerepeczi István bíró sat A beiktatásnál ellen mon-
dott Telegdí Mihály szent-miklósi birtokos, mert Mágócsi oly rész-

jószágokat és határokat is igényelt, melyek az 5 szentmiklósi kas-

télyához tartoztak.*)

1580-ban Rudolf ismét további négy évre íratja Mágócsira a

munkácsi jószágot, úgy, hogy ennek lejárta után összesen 49 ezer

forint törlesztéséig birhassa haszonbérben a jószágot.**)

Mágócsi 15T9-ben Kelemen és Puznyákfaiva, 1582-ben Rákos

és 1583-ban Jobbovicza uradalmi helységekre nézve állított ki ke-

nézleveleket, az illet magyar szöveg okmányokat Így kezdvén

:

»Nos Caspar Magóchy, Sacrae Caesar Regiaeque Mattis Consilia-

rius ac Cottus Torna et Beregh Comes s azokban megemliti^

hogy 6 felsége birtokát öregbíteni óhajtván, feljogosítja az illet ke-

nézt a helység megnépesitésére.

1584. junius 11-én legfelsóbbleg kiküldetett a munkácsi és

szent-mikiósi uradalmak közt peressé vált határok megülapitása vé-

gett egy bizottság, melynek tagjai voltak: Mathysi István, nagyvá-

radi püspök, gróf de Nagarolis Ferdinánd, felsÓmagyarországi f-
kapitányi helyettes, Nagyváthy Ferencz, a szép esi kamara tmácnom

Própostvári Bálint cs. k. kapitány és Barhócz Pál, királyi biztos.***)

1585. ismét vizsgálatok eszkezöltettek a munkácsi és szom-

szédos szentmiklósi uradalmak birtokosai közt az erdk haszná-

lata miatt felmerült viszáljkodás iránt. A leleszi konvent küldötte

által kihallgatott számos tanuk közt elfordult .Bay Ferencz is, ki

akkor 65 éves volt s állitá, hogy akkor, midn néhány év eltt ö

munkácsi várkapitány volt, akétjószág egyuridalmat
képezett.

1586. Mágócsi G. végrendeletileg nejének Horváth Annának

hatezer aranyat, hatezer tallért és Vátnosujfala helységet, a be-

regszászi
4
^uriát, a vizsolyi és bányáeskai jövedelmekkel együtt

hagyta; Kígyóst és kétezer forintot Kátai Ferencz nev szabado-

sának, kinek anyja volt idÓsb Mágócsi András leánya; Móricz Ba-

lázsnak hagyta Muzsajt és & szlket szintén kétezer forinttal;

Munkácsot, Tornát s egyéb vagyonát és összes ingóságait Gás-

) Leleszi levélt.

*) U. 0.

***) Budai k. 1. 1456. cs. 1 sz.



pár és Fereneznek, ifj. Mágócsi András és Alaghi Judit fiainak,

ezeket a Móricz és Eátai várómánjósaiul is tevén*.)

i588-ban már B á k o z j Z s i g m o n d birtokában találjak Mun-

kácsot, ki Mágócsy András özvegyét Alaghi Juditot nül vevén^

ennek kezével a jószágot is átvette; a kinek, valamint Mágócsi

Gáspár és Ferencznek Rudolf király az uradalmat 30 ezerben el-

zálógitotta, mely zálogpénz késbb szaporittatván, csakhamar 103

ezer forintra emelkedett.**)

1590. Rudolf biztosítja Rákóczy Zsigmond grófot és Mágó-

csi Gáspár nevezett jog utódait arról, hogy tólük a munkácsi vá-

rat 8 tartozékát addig el nem veszi, mig az azt terhel 125,550

magyar forintot, melyeket ók részint ó felségének kölcsönöztek,

részint az egri várhoz tartozott Vámos-üjfalu, Kenderes, Szent-

marja és Sajóhidveg kiváltása fejében kiadtak, nekik vissza nem

fizeti.***} St egy év múlva a király a fentebb emlitett összeghez

és 3000 arabhoz újabban 25 ezer forintot felvevén, a munkácsi

uradalmat n^ik 15 évre visszaválthatlannl lekötötte.f)

Az 1591-évben kelt záloglevélben emlittetik, hogy a 155,350

'írtra rugó zálogösszegben foglaltatik a 3 ezer aranyon kivül, a

zálogbirtokosok által lefizetett 7 ezer tallér és 17 ezer forint, azon

dtezer tallér, melyeket a szepesi kamara a vár javitásáért beszámí-

tott 3 azon százezer forint, melyeket 1589. a császári sereg zsoldjárs

fordítottak sat.ft)

1599. Fornosi Gergely, Oroszi Tamás, Bégányi György és

Hetei szolgabirák, valamint Péter deák hites jegyzóáltal összei-

raitak a Rákóczy Zsigmond munkácsi birtokához tartozó helysó.

gekben lev taxális jobbágyházak. E jegyzék szerint volt Munká-
cson 156, Beregszászon 185, Váriban 137, Beregen 73, Alsó Ve-

reczkén 48, Kaszonyban 50, Újvároson (Beregszászon) 12, B. Új-

faluban 33, Sarkadon 19, Dragabartfalván 46, Mocsárkán 1, Orosz-

végen 21, Munkács Újfaluban* 11, Kendereskén 7, Gorondon 20,

Isnótén 50, Lucskán 30, Sztrabicsón 83, Pisztraházán 36, Leány-

falván 22, Fogarason 27, Závidfalván 35, Hátmegen 1, Péterfal-

ván 2, Kelemenfalván 14, Tkésen 1, Szajkófalván 1, Szerencsfal-

ván 2, Deskofalván 2; továbbá elfordul: Feketepatak 5, Ardán-

háza 24, Medeueze 11, Nyiresíalya 13, Kassafalva 2, Kis Sarkad 1,

*) Budai kam. levélt. 746. cs. 19, íz.
*'*) U. 0 . 624. C9. 27. az. és 745. cb. 38. íz.

*'**) U. 0 . 612. C3. 25. 8z.

f ) ü. 0. 1750. 09. 28. ÍZ.

tt) U- 746. CB. 8. 8Z.
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I^apgyörgyfalva 1, Muzgafalva 1, Kút 6, Bábafaka 3, Babosfalva 1,

Delegánfalva 1, Kis Lucska 1, Vanikófalva 1, Uszkofalva 1, Klast-

romfalva 1. Korcsova 5, Sztánfalva 21, Dobrovicza 3, Szolanovics

4, Bukovinka 1, Yusnik 3, Bresztó 2, Paszika 3, Nagybisztra 3 ,

i Roszös 3, Plávia 7
,
Koziva 3, Meloicsna 6, Busnicza 3, Szolocsin

j

3, Kisbisztra 5, Olenyova 10, Izvor 3, Bergócz 2, Timsor 2, Uk-

lina 10, Rosztoka 1, Kicsorna 1, Hazugafalva 1, Nagy Iván 16,

Kis Iván 20, Rákos 21, Csürfalva 3, Kuliakófalva 1. Cserlenó 13,

Nagy Boboliska 1. Fejér Ágostonfalu 1, Kislányfaiva 2^ Csertész

Ij Romocsafalva 5, Nagy Balázsfalva 14, Vulsinka 1, Szerencs-

falva 4, Kis Mogyorós 8, Ilkofalva 1, Kosztrubácsfalva 1, Kislohó

4
,
Nagylohó 8, Kisdobrovicza 1, Pedelesfalva 2, Trosztánfalva 3,

Puznyákfalva 4, Herczfalva 1, Nagy Mogyorós 1, Lauka 9, Fels

Viznicze 13, Közép V, 6, Alsó V. 6, Kisbelebele 1, Kiocskó 3, Szi-

'dorfalva 1, Gévénfalva 1, Runofalva 2, Szakarka 1, Szaniosa 1,

Euszkababiaza 8, Hraboniczá 6, Kis Hrabonicza 1, Dunkofalva 7^

Balmusfalva Huczfalva 1, Zimbrilovs 3, Iglincz 1, Csabina 6,

Ülkovecz 2, Konnapaiak 1, Gát 20, Nagy Gut 6, Jánosi 13, Ardó

.12, Balazsér 12, Kisgut 7, Kerepecz 9, Derczen 34^ Fornos 11,

Pósaháza 9, Dávidháza 18, Klacsanó 9, Ignécz 26, Balázs 8, Be-

nedike 12, Káinik 24, Kuzmina 1, Gajdos 5, Medvefalva 10 ,
Faí-

kaoócz 37, Zsukó 6, Csapóczka 8, Podhering 7 házzal. E helysé-

gek közül azóta több nyomtalanul eltnt.

1603. május 28. Pozsonyban keit nádori beiktatási parancs

folytán*) meghagyato.tt a leleszi konventnek, hogy Szerdahe-
lyi János, munkácsi urad. fnököt iktassa be a Rákóczy Zsigmond-

tól és Mágócsi Ferencztl adómentesitett, pénzen vásárolt mun-

kácsi (Lövei-féle) ház és a beregszászi, a Nagymezn és Thora-

függn lev, két szl birtokába. Ez okmányban királyi emberekül

ajánltattak,: Nylas János, Kerepeczi István, György es Ferencz,

Grothy György, Szcs János,Dávidházi ístvánj Szabó Lukács, Posa

házi János és Kovászói Matuznai Gedeon. Meghívott szomszédo-

sokul emlittetnek: Kiss Mátyás, munkácsi harminczados, Szcs
(Zeoch) Péter deák, és János, Monda Máté és Lukács, Borbély

Balázs munkácsi fbiró (judex primarius,) Halász Máté oroszvégi

biró, Beregszászról; nemes Borbély Ferencz, Sornlyódi Balázs de-

ák és priberi Melith Pál, alispán.

Ez évben, április 24. Prágában kelt okmány szerint lí. Ru-

dolf intézkedvén a beregszászi bortized iránt, abban Munkács vá-

*) Leleszi levéltár.
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rát magáénak mondja; a birtok azonban tettleg Mágócsi Ferenez

használatában volt, a megelzött évben (1603.) Hákóczj Zsigmond

és Mágócsi Ferenez közt a befejezett gyámság iránt létrejött s Ru-j

dolf császártól jóváhagyott egyezmény alapján, mely szerint Mágó-|

esi 50 .ezer forintot tartozott Rákóczynak kielégítésül fizetni, a ter-|

jedelmes zálogbirtokot magának megtartván

1604, január 20-án Mágócsi F. megállapítja a szidorfalvi ke-i

nézséget. Ugyanezen évben bizonyitá Beregmegye, hogy a munká-

csi uradalom közereje soha máshová, mint a vár fentartására, nem
fordittatoít. (Budai k. 1. 748. cs. 36. sz.) 1605-ben Munkács vára.

Beregmegyével együtt Bocskay István birtokába kerülvén, en-

nek 1606. nov. 29-én bekövetkezett halálával, ismét Mágócsi Fe-

rencz kezelte az uradalmat, és pedig az 1608. 22. í. ez. alapján

háboritlanul ; ez ugyanis megersítvén az 1439. 16. t. czikkben a

korona-jószágok el nem idegenithetése iránti határozmányt, meg-

jegyzé, hogy Munkács, Zólyom és Diósgyr kivétetnek, azok a ki-

rályi szükségletek fedezéséül elzálogitva lévén; ellenben a murányi

és lipcsei várak a németektl visszaválthatók.**)

Magócsinak a korbani birtoklata kitnik több okmányaiból, <

melyek szerint az uradalom területén több aj kenézséget alakított.

Így 1607-ben a vorotniczait, vulsinkalt, nagy és kis mogyorósit,

alsó-vizniczeit, medenczeit; 1608-ban a nagy-lohóit, ilkóczit, gévén-

falvit és oblazit; 1610-ben a papfalvait, 1611-ben a kicsornait, nagy-

ábránkait, deskófalvit, szotoleczfalvit sat.***)

1609-ben Alaghi Ferenoz és Menyhért tiltakoznak az ellen,

hogy Mágócsi Ferenoz, akár szerzdés, akár végrendelet alakjában

a munkácsi és regéozi birtokokhoz való jogát az mellzésükkel

8 joghátrányukra Móricz Mártonra ruházza.!)

Mágócsi F. elhunytával, annak özvegyét Szerdahelyi Dersffi

Orsolyát galantai Rszierházi Miklós nül vevén, 1612-ben a mun-

kácsi vár és uradalom ezekre szállott s abba a leleszi konvent ál-

tal gróf Forgács Zsigmond alországbiró által kiadott parancsra még
azon évben ünnepélyesen be is iktattattak, A beiktatási okmányban

mint bevallók elfordulnak: sövényházi Móricz Márton és csege-

katai Kattai Ferenez fiai: Ferenez, János és Fülöp; Móricz Márton,

leányai Klára és Borbála, Móricz Kata, lomoiczei Kissevic^ Horváth

Mup>k. koronái por.

Corpus Jnris í. 65(5.

1649. urb.

t) Budai kam. 1. 540. ci. 36. »z,

!iál

hli

h
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Lászioné, Móricz Margit Palágyi Ferenczné, Móricz Anna Pohalni

Istvánné, néhai Móricz Lórincz leánya Erzsébet vajdai Bakcsi Mi-

hályné (ki leánya volt Hani Péternek Móricz Judittól) és Kattai

Mihály leányai Eufrozina és Mária Magdolna. A beiktatáshoz kirá-

lyi emberekül ajánltattak : ílosvai János és István, Gulácsi Kristóf,

Kisbégányi András és Sebestyén, Orosz! Tamás, Hártyán! Perencz,

Gulácsi Mihály, Kerepeczi Ferencz és István és Fornosi László.

Meghívott szomszédos és érdekelt birtokosokul pedig emlittetnek:

Guthi Boldizsár és Gulácsi Oroszi János alispánok, Kerepeczi György

és Bégányi András szoigabirák; Borzsvai Gábor hites jegyz, Pó-

saházi János munkácsi várnagy, Szalay Miklós udvarbiró, nagy-ió*

nyai Lónyai László, Kerepeczi Ferencz, klacsanói Horváth Ferencz,

kísguti Guthy Ferencz, guti Tarnóczy János, Földvári Imre, der-

czeni Kakas Pál, Munkácsi Sándor, Borbély István, Egresi Miklós,

Kigyósi István, Bei égrl Borbély Ferencz és Szabó Lukács, Lórincz

Gáspár, Kerepeczi István, Nagy András, Kerepeczi György, Oroszi

Gáspár, Pogány Ferencz Kerepeczrl; néhai Priberi Melith Pál öz-

vegye Csapi Krisztina nevében Bárta András^ Perényi Györgyért

Kopasz András, Czobor Mibályért Bakos András Derczenböi, Ger-

zsenyi Mibályért Pokol Bálint és Guthi Miklósért Nagy Antal Kis-

Gutról.; Pósabázi Abrabám özvegye nevében Székely István és Oláh

Nagy Miklós Pósaházáról; Sárközy János és Kelemen, Szabó ' Lu-

kács, Körösi István deák, Mester Bálint és klacsanói Horváth Fe-

rencz Dávidbázáról. A Vári mezvárosban történt beiktatáshoz meg-

jelentek ezek: balábori Halábori Pál, Oroszi László, Tóthímre Bor-

sováról; erdoteleki Szentmáriásy György, Petes László, Felesd! And-
rás deák, szentmártoni Nagy Bálint, valamint kölesei Kende De-

meter özvegye nevében Vitái Mihály, Béres István biró, Rákomazi

János özvegyéért Balázs Pál, Gecsey Ferenezórt Tar János és Nagy
Jánosért Veres Pál Haláborról

;
Székely Boldizsárért Varga János

biró, Lorántíi Mibályért Máté György, Károlyi Mibályért Király Já-

nos és Csapó János, Somlyói Szabó Istvánért Salánki Gáspár, Gu-
lácsí Mibályért Orosz Tamás Nagy-Muzsalyból, Barna Mihály

;

Kende Bálintért Nagy Lukács és kölesei Kende Demeter özvegye

nevében Barna Pál Kóródról. Beregszászon a beiktatás alkalmával

jelentkeztek : Bégányi Miklós és Tamás, Csapi Krisztináért Kalmár
Pál és Salánki Gergely biró, Czobor Mibályért Szabó Pál ArdóróL
Kígyósról Csapi Krisztina nevében Szarka György, Bende Gáspár,

Mártonyi János, Mester Gergely és Simon Pál; Tárkányi Istvánért

Némethy Demeter, Perényi Györgyért Bende Pál; Nagy-Bógányból

36
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Kása István Bégányi Ferenczért, Kocsis Gáspár, Dávid Lukács és

Cciomonyi András Mez Péterért; Juhász Péter Ilosvai Istvánért;

Nagy-Muzsalyról : Károlyi Mihály nevében Túri János, Madocsányi

Márton és Pap István
;

Czobor Mihályért Koralósi Lukács, végre

Baiazsérról : Telegdi Gáspárért Kovács János, Perényi Gáborért Cseh

György és devecseri Bornemisza Mátéért Bankó István. A beikta-

tás, melyet Bógányi Sebestyén királyi ember és Habardy László

leleszi prépost teljesitett, ellenmondás nélkül történt.*)

Eszterházy azzal kezdé az uradalom kezelését, hogy mindjárt

1613. január 1-én Körösi K. István nev udvarbirája által urbórileg

összeiratta tetemes birtokait, megállapittatván e mben jobbágyai-

nak köteles szolgálatait és fizetéseit, a beregszásziakat pedig meg-

tagadott bordézsma miatt kegyetlenül üldöztette.

1613-ban tiltakoznak lomniczi Kyssevith Horváth Kristóf, sö-

vényházi Móricz Kata és Palágyi Margit, Móricz Márton ellen az

általa Katai Ferencz, János és Fülöppel a munkácsi várhoz tartozó

birtok iránt kötött egyezmény ellen.

Az uj birtokosok 1613. január 1-én több- uj kenézséget is ala-

pitottak és némely régiebbet megerósitettek, az illet, latin nyelven

szerkesztett okmányok igy kezddnek :
„Nos Nicolaus Eszterházy

de Galantha et ürsuia Dersfíy de Szerdahely etc., Memóriáé com-

mendamus, quibus expedit universis^* sat. Azon idbeli kenézi ok-

mányok kiadattak Szolocsina, Uj-Bisztra, Kornapatak, Kis-Bisztra,

Izvor, Nagy-Bisztra, Kis-Rosztoka, Bukócz, Szkotárszka^ Kanora,

Szaszóka, Tibava, Leczfalva, Kendereske, Kelemenfalva, Medencze,

Nagy-Lohó, Vorotnicza, Vusnik vagy Vulsinka, Nagy- és Kis-Mo-

gyorós, Krösfalva, Puznyákfalva, Szidorfalva, Alsó-Viznicze, Kis-

Belebele, Runofalva és Obláz helységekre nézve.**)

. Eszterházi Miklós neje bevallása folytán 1614. áj)ril 15-én

gróf Forgács Zsigmond horknóczi kastélyában kelt parancsa szerint

meghagyta a leleszi konventnek, hogy t Munkács birtokába vezesse

be. Ez okmányban királyi emberekül ajánltattak Ilosvai István és

János, Lónyai László, Guthi Boldizsár, Oroszi János, Bégányi And-

rás és Sebestyén. Ez alkalommal elfordultak Kerepeczi György

mint szolgabiró, Kigyósi István harminczados, Pósaházi János vár-

nagy és Telegdi Gáspár mint podheringi birtokos. Azonban nem

sokáig bírhatta Eszterházi és neje nyugodtan az uradalmat, mert a

királyi ügyész perbe idézte ket a nádori szók elé, mint a Mágó-

) Lelesii levéltár.

*} im. urb.
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esi Ferenez és Gáspár, ug^ Bákóczy Zsigmond m^talan kimtiHa

íolytáo a királyi fiscusra szállt uradalom visszatartóit, egyszersmind

212 ezer forintnyi kárkvetelést is támasztott ellendk, mely kár még
az elbbi zálogbirtokosok idejében okoztatott; e per azonban nem
sokára kiegyenlittetett.’*') Jelesül '1615-ben Mátyás király, miután aa

esztergomi káptalan s a leleszi koQvent küldöttei megvizsgálták Mun-

kács táján a kár mennyiségét'*'*) felhívta Naprághy Demeter kalocsai

érseket is, adna véleményt az* iránt, váljon a zálogösszegbl azon

károkat, 'melyeket Mágöcsi Gáspár, Ferenez^ Eákóezj Zsigmond,

Eszterházy Miklós és neje az uradalmi jobb^okon az urbéren fe-

lül eszközöltetett zsarolások s a zálogokmány ellenére tett köpet-

lések által okoztak, mennyire- lehetne levonni ?***) Mindemellett,

Eszterházi hatalmas befolyásával oda vitte az ügyet, hogy 1618-ban

ötezer forintot ráfizetvén, az uradalom továbbra is nála hagyatotíf)
j

st azon évben némi ráfizetés mellett uj átirat czimen beiktattatnl

rendeltetett a király által Eszterházy fia István is, oly kitétellel,

hogy e család 150,350 frtnyi összeg fejében bírja zálogul a mun-

kácsi uradalmat.ft) Az 1619 évben eszközöltetett beiktatásra vo-

natkozó parancsban kijelöltettek királyi emberekül Ilosvai András

és János, Telegdí Gáspár, Mathuznai Pál, Lónyai László, klacsanói

Horváth György és Zsigmond.f|f)

Az 1619. és 1622-ki békekötés szerint Bereg több szomszé-

dos megyével s Munkács várával együtt Bethlen Gáb o

r

erdélyi

fejedelemnek élte fogytáig átengedtetvón s Eszterházy 1620-ban

Munkács helyett Fraknó várát kapván, késbb a Sopronyban tar-

tott országgylés végzései szerint (1622. 29., 30., 31. t. ez.), Mun-

kács 300 ezer magyar forintban Bethlennek örökösen átadatott.!)

V 1623, febr. elején Bethlen személyesen is tartózkodott a mun-

kácsi várban, honnan azon hó 10-én Petroniust itteni püspöki szé-

kébe^ megersité.

Az 1624. május S^-án kelt békekötés szerint, megersittetett

Bethlen a Bereg-, Szatmár-, Szabolcs- és ügo^saraegyéken kívül

még az 1622. évben nyert ^emplin, Ábaujvár és Borsod Hrmegyék

birtoklatában is oly módon, hogy a törvényes ügyek a nádor köz-

'

•) Budai k. l. 910. cs. 88. az.

••) ü. ó. 463. ca. 24. az. és 748. es. 44. 45. az.

•••) ü. 0 . 28. cs. 32. az.

U. 0. 743. CB. 12. sz.

tt) 0. 0.

ttt) Lelesz, Proi St&t \l k. 28. sz.

§) Corp. Jur. L 719.



bejöttével intéztessenek el s a fispánok és hadnagyok Ferdinánd

hségére is esküdjenek meg; a felségi jogok a királyt illessék; a

szabolcsi, szatmári és ugocsai tizedek a fejedelem kezéhez fizettes-

senek, ellenben azok, melyek Abauj, Bereg, Zemplén és Borsodban

szedetnek, a papságot (derst) illessék
;

Munkács és Tokaj zálog-

czimen, Ecsed, Fels- és Nagy-Bánya örökjoggal szálljanak rá.*)

1625-ben Bethlen Gábor Quilielm György brandeburgi fejede-

lem (marchis) nvérét Katalint magának Kölnben okt. 6-án és il-

letleg Gyulafehérvárott decz. 16-án eljegyezvén, annak hitbérül

szerzdésileg Fogaras és Munkáös várait leköté.**) Kz utóbbit

300,000 forintnyi értékben még azon évben Ferdinánd király jóvá-

hagyásával nejére át is ruházta.***)

Azon évben gelsei Balling János munkácsi fkapitány és tiszt-

fnök megállapítja a talamási és volóczi kenézséget, mely utóbbit

julius 20-án Gyulafehérvárott maga a fejedelem is megersitett.

Csakugyan Balling 1629. szept. 2. kenézségi kiváltsággal felruházta

Vaszkó Miklóst a végbl, hogy Szvalyorkára uj lakókat telepítsen.

A fejedelem e gondos tiszte 1629-ben a munkácsi várat is gyara-

pitá; erre vonatkozólag emlékkövet is tétetvén az uj épületre. (L.

„Munkács vára.“)

Gábor a tettdus, erélyes, történetünk egyik kiválóbb férfia,

1629. évi nov. 15-én elhunyván ; nejének Brandeburgi Katalinnak

hagyta Munkácsot, Tokajt és Fogarast.

1630-ban Rákóczy György, erdélyi fejedelem a többi me-

gyékkel egyetemben Sereget is megszerezvén, Katalinnal a Balliug

által zárva tartott munkácsi yár átadása iránt alkudozott, ki Foga-

rason 1631. április 13-án kelt, titkos pecsétjével megersitett nyi-

latkozatában keresztényi hitére íogadá, hogy a munkácsi várat jó-

szágostól kívüle senkinek másnak nem adja, sem annak átadása

iránt mással érintkezésbe nem bocsátkozik, elvárván a fejedelemtl,

miszerint t e tekintetben illen kárpótolandjaf) Majd azon évi má-

jus hó 26-án Medgyesen újabb egyezséget kötött Rákóczy Gyöcgy-

gyel, mely szerint nyilvánítja, hogy annak középs fiát R. Zsig-

fflondot örökbe fogadván, halála esetére a munkácsi várat s uradal-

mat reá ruházza, azon esetre pedig, ha férjhez menvén, gyermekei

lennének, Zsigraond 150 ezer forintot tegyen le azoknak s az ura-

*) Szalay M. 0. tort. IV. lap.
••) Budai kam. l. 1759^. cs. 9. sz.
*••) ü. 0. 743. G8. 11. 8Z.

t) A munkácsi koronái porben melléklet.
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dalmat ö birja; egjszcrsmiDd várományoiiokul Rákóczj legidsebb

esetleg- legifjabb fiát Ferenczet jelöié ki. A szerzdés Dagyobb

biztossága végett egyszersiicd R. ZsigraoDdiiak a inunkácsi urada*

lom területén 20 jobbágytelket ellegül átadott.*)

E szerzdések megtartására; valamint arra, hogy a fejedelem

özvegye iránt tántorithatlan bséggel fognak viseltetni, megesket-

tété Baliing János raiinkáesi fki^itányt, Palaghy István alkapitányt,

az udvarbirót, porkolábot; hadnagyokat, tizedeseket s az egész r-
séget és szolgaszeraélyzetet.**)

E közben Rákóczy György a nikolsburgi és pozsonyi egyez-

ségek alapján Munkáes várába, melynek kapuját eltte Baliing el-

lentáílás nélkül feltárta, bebeljezkedvén, ezt Brandeburgi Kata zo-

kon vévé és Csáky Istvánnái a munkácsi vár és tartozékai iránt al-

kudozni kezdett, st ez iránt egyezményre léptek, mirl Rákóczy

György értesülvén, 1631-ben a leleszi konvent eltt tiltakozást nyúj-

tott be az iránt, hogy a fejedelemn, a köztök fenálió egyezmény

ellenére Csáki Istvánnak jogszer Ígéretet vagy kötelezést tehessen.***)

Nem sokára azonban Rákóczy Györgygyel, a feléje fordult sorstól

késztetve, teljesen kibékülvén, Katalin Baliing János fkapitánynak,

Palaghi Istvánnak, Huszár Ferencz és Glósz Gergely várbeli tisztek-

nek engedetlenségökért megbocsáta, Ballingot a Bethlen által nyert

e hivatalában élte fogytáig megersité, a többi tiszteket Rákóczy

György hségére megesketteté ; a Rákóczy és kö 2íötte Fogarason

létrejött egyezséget megtarlani újabban ígérte; Baliing Jánosnak

Rákost 4000, Ruszkóczot 4500 és egy beregszászi szlt 1200 frt-

ban ráíratott; a fentebb nevezett vártisztek mindenikének 200 frt-

nyi, hai hét alatt kifizetend kegyeleradijt utalványozott s ezek szi-

gorú megtartására, valamint a fogarasi vár elhagyására magát a

gyulafehérvári káptalan eltt kötelezés)

Jóllehet Rákóczy, mint láttuk, a munkácsi várat még 163 1-bec

tettleg birtokába vette, mégis abba csak késbb, 1636-ban galaotai

Eszterházi Miklós nádornak a leleszi konventhez menesztett paran-

csa folytán 1633. évi febr. 5-én megkezdett eperjesi egyezség

alapján iktattatott be nejével Lorántfi Zsuzsánnáva! együtt; mely

egyezségben megígérte Ferdinánd, hogy a munkácsi birtok iránt

*) Ez érdekes okmány, melyet a budai kam. levéltár 369. es. és 24. 8z.

a. találván, lemásoltam, közöitetett a Történelmi tár 1878. 1. 195. 1.

••) Ez eskü-minta közöitetett u. o. 196. 1. egész terjedelmében. Budai k.

1. 369. cs. 23. sZi

•••) U. 0 . 767. C8. 24. sz.

t) U. 0. 743. C8. 8. 9. 10. sz.



566

küIöQ álHtaodja ki neki a szükséges adományt. £z tehát most 1635.

deczember 18-án Bákóczy György, küldöttei Chernél György és Rha-

bet Dániel közbejárása folytán megtörténvén*), a Bécshen kiállitott

adomány-levélben yilágosan megemlittetett, hogy a három év eltt,

tehát 1633-ban május 6-án Eperjesen keit és sept. 25. legfelsbb-

leg jóváhagyott egyezség foganatosításául adatik ki az. okirati E sze-

rint az uradalmat átengedte Ferdinánd Rákóczy Györgynek, neje

Lorántfi Zsuzsánnának és gyermekei : György és Zsigmondnak a

kincstárba fizetend 150 ezer birodalmi tallérért, vagyis 200 ezer

magyar frtért, minden a várban találtató felszereléssel, ágyukkal,

taraczkokkal, fegyvertárral, lporral és egyéb mszerekkel, oly fel-

tétel alatt, hogy k azt haláluk napjáig bírják. Kiköttetett továbbá,

hogy a fejedelem most letegyen 50 ezer frtot, hogy a várat nem
kapcsolandja Erdélyhez s a király híveinek mi kárt sem oko-

zand. *Az okmányban elsorolt egyéb helységek közt még mindig

emlittetnek Kulinkócz, Cserejócz, Búcsú, Bubuliska, Kis-Bubuliska

és Lauka faluk is, a vár tartozékaiul.

1635-ben II. Ferdinándtól a munkácsi uradalmat 200 ezer

írt erejéig, melybl 55 ezer felvételét Bercsényi Imre, a szepesi

kamara tanácsosa nyugtázta, továbbra is megkapta Rákóczy György

és neje**), kik 1636. évben a leleszi konvent által újonnan beiktat-

tattak. Az ünnepélyes átadáshoz megjelentek érdekelt szomszédo-

sokul: Simái Mez Gáspár, kis-bógányi Bégányi Ferencz, Munká-

csi Miklós deák, Szegedi Bálint, Morda János, Komlósi György,

ó-bégányi Bégányi György, Tegenyi János, badalói Bálintíi Balázs

sat. ; ez alkalommal eHenqiondottak Lövei Gergely, fia János, maga

és neje nevében is munkácsi udvarháza és szli iránt, melyeket

Sárközi Jánostól pénzért vettek ; Horváth Ferencz és neje Székely

Borbála és fiai Ferencz és László, Kulinkócz és Csörfalva iránt;

cseroeki Dessewffy László, Ferencz, Ádám, Klára (osztropani Per-

neszi Gáborné), Katalin (nagy-lucsei Dóczy Menyhórtné), munká-

csi udvarházuk iránt; Kiss Anna, Dobrossay Bálint deák, munká-

csi birtoka iránt
; Kigyósi Ferencz, szintén munkácsi háza és kú-

riája iránt; Balliug János kapitány, fia György, leánya Erzsébet

(özvegy kölesei Kende Ferenezné) és Anna (Lövei Györgyné) is-

nyétei, gorondi és timsori birtokuk és a' beregszászi szlre nézve;

Kigvósi Ferencz és István pósaházi. Mez Gáspár, László és Péter

deskofalvi birtokára nézve sat. Királyi emberül mködött ez alka-

•) Budai kam. ler. 767. cs. 35. sz.
*•) ü. 0. 372. C8. 15. 8z.



567

iomnial Kerepeczi István és törvényes bizonyságul Bégányi Tamat

szolgabiró és Dobray János törvényszéki jegyz.

A klacsanói Horváth Fereiiez által történt ralién mondás békéi

utón ki nem egyenlittethetvén, perre került az ügy ;
ennek azonban

csak az 1640. évben Rákóczy György, vajai íbrányi Mihály és Hor-

váth Mihály és Horváth közt keletkezett egyezség vetett véget: e

szerint Horváth Ferencz munkácsi nemesi udvarházát Ibránvinak,

cserejóczi és kulinkóczi birtokát pedig Rákóczynak í5Cki) magyar fo-

rintért és a fejedelemnek Klaosanón volt jobbágyaiért átadta. Fz

alkalommal Rákóczy György nevében eljártak tiszte Varja.ssy János

és meghatalmazott ügyvédei Bodo Lajos és Gczy László. Az illet

okiraton elfordulnak ezeken kívül Kisfalusy Péter alispán, Kerepe-

czi István és Gulácsí Ferencz szolgabirák, Kigyósi István, Kere-

peczi Márton, Hetei Zsigraond és Péchy István táblabirák és Bal-

ling János munkácsi fkapitány.*)

1636, Rákóczy György Mád felét Braodeburgi Katalinnak

30,979 forint és 6000 aranyban elzálogitja, mely Összeggel neki a

munkácsi és fogarasi várakért s egyéb arany ékszerekért adósa

maradt**)
;
minek folytán e fejedelemué irásilag elismer, hogy

Rákóczy és neje által Munkács, Bereg, Fogaras várakra, minden

arany és ezüst ingóságaira s egyéb követeléseire nézve teljesen ki-

elégíttetett***) Megjegyzem, hogy az érintett fejedeierané után a mun-

kácsi várban maradt drágaságok s ékszerek átvételére és leltározá-

sára még 1633. évben Katalin által Sennyey Sándor és Melith

kiküldettekj).

1642. a teljhatalmú Bailing Romocsa helységben Gojdau Mi-

hályt ^és Hátraegesi Pált tette kenézekké; a minthogy e buzgó és

erélyes tiszt mind béke, mind harczok idején egyaránt fáradhatla-

uul végzé ura ügyeit, miglen 1645. április 25-kén a halál raegsza-

kitá földi pályáját.

1645. megersítette Ferdinánd király Rákóczy Györgyöt a to-

kaji, regéczi, ecsedi várak, Nagy-Bánya, Szatmár, Felsbánya, Sze-

rednyo, Patak, Munkács és a hét fels vármegye birtokában akkép,

hogy féríiágára örökösen, leányágára- pedig visszaválthatási joggal

szálljontt).

*) Leleszi levéltár.

**} Budai kam. l. 772. cg. 6. sz.

***) U. 0 . 5 3z.

. t) ü. 0. 1022. C3. 49. sz.

tt) ü. 0 . 767. cs. 49. sz.
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Enüélfogva 1645. Kákóczv tisztei Vizakuai Mártoo és Cseh

Mihály nrbérileg összeírták az egész uradalmat.

1645. évbeo Rákóczy György több keuézséget résziut ujon-

uau alapitott, részint régiebbeket megerósitett. így április 6-án keit

levelei szerint Perekraszna, Csernipatak, Szuszkó, Sztánfalva, Bubu- **

iiska és Szerencsfalva községekben. 1646. aug. 5. Munkácsról meg-

erösité a nagy-lücskai szabadosok kiváltságait, mely okmányban

tiszteiül einlittetnek, király daróczi Debreczeni Tamás mint f-

nk (praeíecíus), Lövey Gergely alkapitányul, Maxay György ud-

varbiróul. Sept. 1-jéról szintén Munkácsról megersité a ruszkóczi

szabadosok kiváltságlevelét.*)

1647. május hó 12. kelt királyi leirat értelmében ismét meg-

ersiitettek Rákóczy György és Zsigmond a munkácsi uradalom

birtokl ntában oly módon, hogy azt a férfiág kihaltáig visszaválthat-

lanul bírhassák az eperjesi egyezmény alapján, a leányágtól pedig

visszaváltható legyen ;**) minek folytán 1648-ban ünnepélyesen is-

mét beikiattatott ;***) azonban e buzgó fejedelem még azon évben,

október 11-kén bevégzé földi pályáját s özvegye Lorántfi Zsuzsánna

a munkácsi és sárospataki váraiból tovább kezelteté s igazgatá

nagy terjedelmi! uradalmait. Mindjárt 1649. évben Cseh Mihály ud-

varbirája által összeiratta jobbágyai állományait, mely szép hetük-

kel 8 hibátlan magyar nyelven szerkesztett, 331 félivnyi lapból ‘

álló m, melyre oly gyakran hivatkozom, ily czimet visel: „Urbá-

rium seii nova connumeratio colonorum sive Jobbagyonum, Illmae

ac celssme pri ncipissae Dnae Dnae SusannaeLorántffy, Illmi ac

celssmi Quand. Principis Dni Dni Georgii Rákóczy, Dei Gratia

Principis Traniae, Partiura Regni Hungáriáé Dni et Siculor. Comi-

tis, relictae Yiduae eto. Dnae Dnae clementssae in bonis ad arcem

Munkacz pertinentibus una cum filiis, Equis, bobus, aliisqiie pe-

coribus, Itera censibus, Areudis et proventibus ordinariis, secun-

dum oppidorura, districtuum et possessionum ritura, per Egregiiim-

M i í' h a e 1 e ra Cseh, in Anno 1649, inchoaíum et conscrip-

tum.“ —
Ebbl lálhatni, hogy itt a jobbágyok, azok fiai, marhái; tar-

tozásai Osszeiratvák, mi azoukor népességi és vagyoni állapotára

nézve nem .érdektelen adatul szolgál. Nk nem jöttek számadásba,

ngy í» leány gyermek sem, a férfiak azonban és azok figyermekei

Mnk. 164U. urbartum.
l.cU'S.. ievólt.

Hudíú kftHL. lev. 742. C8. 38. si.



épen oly pontosan vannak jegyzékbe véve, mint külön-külöu tová-

tökban a telkek, lovak, ökrök, tehenek, tinók, juhok, seiiések. mé-

hek és végre a census és arenda, azaz a dij és bér, mely

pen a házhelyéktl fizettetett.

• P]z úrbéri összeírás szerint találtatott 1649-ben a miink;lfsi

uradalom területén Összesen szolgáló marhás jobbágy 76, aivu’

dás (béríizet) jobbágy 401, szolgáló gyalogszeres 580.' ároieia'

gyalog szeres 249. házzal bíró özvegyn 178, zsellér 454. 5Vci;r^:-

10, esküdtbiró 55, fk e néz 122, szolgáló kenéz li7*; itaíykn

(orosz pap) 84,- kerül 93, lovasszabados 67^ hópénzes drabam

hetes drabant 200, székely drabant 50, puskás 7, porkoláb 1. ii.üi'

nagy 1, aludvarbiró, gondvisel 2, számtartó, íródeák 3, is})an 7.

sáfár 1, kulcsár 2, magtárnok és hordómér 2. „alummisok" gaz-

dája 1, harangozó, egyházfi 2, vendégfogadós 1, vámos 3, k'U' v-

maros, égettbor fz 2, dobos 3, hegeds („hedegüs'*) 1, port -ré

1, szakács 1, vadász, méhész, kertész 3, vinczeHér 1, béres a var-

hoz 31, béres Sárospatakon alkalmazva 15, juhász a varhoz 25,

Patakon 5, kondás 16, csordás 4, ménespásztor 2, kocsis 7. huicé>z

22, virasztó 12, „exeraptusT* és nyomorult íadómente.S' i:!

17, kmves 7, fürészmalommester 1, fazekas 9, (‘scrcrM-^iaáló

téglavet 3, kvágó 6, molnár és ács 19. asztalos 5, kcrckiur'o 2,

bodnár 16, szabó 5, szcs 6, szíjgyártó 2, csizmadia 3. varc-.i ,5.

mészáros 4, csiszár 1, lakatos 8, borbély 2, ü.veges 1 ^//,éii7';\v>

1, tányércsináló 2, teknováj 2, rostaköt 2; pusztát elek. mik-

tl fizettek 347, melyeket a várhoz használtak 99. Összesen m-it'

pedig telek 23830b fiú 4147, ló 1256, ökör 6731, tinó 1978. i-

hén 6044, juh 7155, sertés 14043, méh 2148. Adóz á.s;

2193 frt 17Vií dénár, bér (arenda) 2217 frt, 50 d.. nyesi 2(’3 da-

rab, tyuk 2323, tojás 9289, császármadár 178, karoly 70, dralmüi-

pénz 345 frf, strongapénz (juhváÚság) 78 frt: malmokod 13, Ol.

lasnak 49, pokrócz 13 darab, z 26.

Pisztrangos, kövi- és koplialas patak volt a várhez 7t>

rángtartó tócska 4. A tilalmas erdkben 40 ezer darab st-iif s nj, ; .

kolhatott. Állott pedig a mimkáesl uradalom (a - szcnim-kiosii: ch

nem értve) összeseu 4 város és 142 heljségbi. A városok-oi

volt az uradalom felosztva hét kerületre: a fels vidéki

*) Fkenéz volt a helység és iijetlog családjának iioi r.
vv. .

volt egy helységben, ott az sorszeriní évenkiíd keruic l-:-:

síkra; a fkenéz ment volt a jobbágy-inunkátöl. a íí,V!.í :d
kenézek) pedig azon idre nem, melyben a sor ntíok, n.-.-., . ,
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leiben volt 49, a k r a j n a i b a n 33, a b á r t h á z i b a n 9, Uik

kaiban 6, kajdanóiban 6. bubuliskaiban 19sa vizniczeí-
b e n 20 helység. A szerednyei vár után tartozott Lorántíi Zsu«

zsáiina részérl a munkácsi uradalomhoz í Korlova, Dubróka, Ba-

csóvá. Trióvá, Iglincz, Köblér, Csomonya, Szerednye, Lehócz és Ig-

nécz. Azonkívül voltak a s z e n t m i k 1 ó s i külön birtokos alatt ley
uradalomhoz tartozó felvidéken némely helységek, melyeknek la-

kosai a munkácsi várhoz tartozott erdkön tevén irtásokat, ott íe-

teicpedtek s jóllehet a szentmiklósi jószág urainak voltak jobbágyai,

mégis a váiiioz is koteleztettek a hegyek lejtin termett vetéseik

után tizedet, a vár erdirl hordott tzifáért pedig úgynevezett

„k € m e n c z e-z ab 0 a’dni, mely megszokott követelés és viszony

késbb sok viszálykodásra és perlekedésre nyújtott alkalmat a két

szomszédos birtokos közt. Ez idben ily viszonyú helységek voltak

:

Medvezsa 4 házhelylyel, Kotilnicza (máskép Kundraiovics) 9,

Borszucsina 9, Miskarovicza 10, Kisbiszíra 17, Koltunok 11, Za-

gyilszka 18, Jalova 11, Serbócz 19, Romanócz 9, Paulova 5, Po-

lena 6, Holubina 6, Olexandrovicza 9, Rozgyila 3, Jobovicza 4,

Nagy-Dubrovicza 8, Uklina 9, Putpolócz 6 házzal. Hrabouicza, Alsó

és Fels-Vereczke, Laturka, Zavatka, Zsdenova, mivel a Nagy és

Holicza nev Munkácshoz való begyeken vetettek, évenkint ezer

köböl zabot adtak s azonkívül tüwfáért minden házas ember kü-

lön egy-egy kemenczétl egy köblöt szolgáltatott be. Minden két

évben szántás és vetés idején adtak még zabot Repede, Szuszkó,

Szolyva, Hársfáivá (Nelipina), Hanykovicza, Ökörmez (Volócz),

Verbiás, Aimamez, Kis-Martinka és Duszina falubeliek, kik 1649-

ben, „Telegdi-uríié“ voltak, a két utóbbi kivételével, melyeket Lö-

vey János birt zálogul. A szerednyei várhoz tartozott fönebb el-

adott helységekben lev 4^^ telket, 10 jobbágyot és 3 paszta he-

lyet Bákóczy György szerezte vétel utján Barkóczy Lászlótul.

1650-ben ismét felmerültek viszálykodások a munkácsi és

szentmiklósi elkülönített urudalmak birtokosai: özvegy Rákóczy

Györgyné és Lónyaí Zsigmond közt az erdk és másnem adózá-

sok élvezete miatt. A munkácsi kapitány levelileg felhívta Patkós

Fcrencz szentmiklósi tisztfónököt (praefectust), nyilatkoznék, miért

állított ki a határoknál röket, kik a munkácsvári jobbágyokat csak

úgy bocsátják át, ha azok termény tizedet adnak? Ez okmány sze-

rint voltak akkor munkácsi tisztek Lövey István és Vizáknál Már-

ton
;
podheringi birtokos pedig Telegdi István*). Azon évi decz. 19*

’) Budai k. 1. 879. cs. 53. sz.



gróf Pálfi Pál nádor Lorántfi Zsnzsánna psDaszára meghagyta a le-

I leszi konventnek, hogy ez ügyben vizsgálatot tegyen ; ehez nádori

emberekül ajánlotta Lövey Jánost, Kigyósi Istvánt, P'öldvári Jánost,

Horváth Györgyöt, Szerdahelyi Pált, Garay Ferenczet sat.*) A
helyszinén megjelent bizottság a tanukat -16 nehéz márka-íizetés

I

terhe alatt megidézvén, a vizsgálatot keresztül vitte, azután pedig

i

feljegyzései alapján a leleszi konvent eltt élszóval tette jelenté-

!
fiát (prout in libello eorum relatoris conscripte habentur).

A munkácsi várban 1651. febr. 5. tett kihallgatásnál 1-s

tanú Kigyósi István, 60 éves, munkácsi lakos vallá : „A szentmik-

.lósi jószágbeliek fizettek némi taxát a várba, de á hegyektl vagy

;

völgyektl-e, nem tudja. Az i z v o r i pusztán Balling János

;
praefectus (életében) épittetett egy korcsmát, de Nyári István Szení-

miklós possessora addig futott Bethlen Gáborhoz; mig Balling a

, vendégfogadót 1—2 hajitásnyira felebb áttétette." Mondja tovább:

I „Tudom azt, hogy egykor Balling János ur felvitt engem haiá.szni

I

arra az isdeméri pisztrangos patakra s hallottam szájából ott Bal-

I

ling János urnák, hogy mit a szentmiklósi urak,- Nyári István ur,

I

kapdosnak ezen a patakon, az Munkács várához való, ez pedig,

mint emlékszem, Catharina fejedelemasszony idejében volt." A
3-dik tanú, Dobrosóczki György, 25 éves, vallá : hogy apja

Bálint a munkácsi jószágban 25 évig a felsvidéken ispán lévén,

megvette a dézsmát a szentmiklósi jószágbeliektl. A 23-dik tanú

:

Trilkovics Máté, rosztokai lakos, a Huszla havas oldalában lev

!

K 0 1 ü m fa 1 V a nev helységet emliti mely erdk közt feküdt,

i Kis és Nagy-Bisztra mellett, Telegdi János leven Szenímiklósnak,

I

Mágócsi Ferencz pedig Munkácsnak birtokosa, kinek dézsmát ad-

^ tak a felsövidékiek. Ez alkalommal Skurnik Máté dragabartfalvi

vári ispánnak emlittetik. A 61, tanú Volosin Maxim,, tirasori lakos,

55 éves vallja, hogy atyja, ki kenéz volt, szedte a dézsmát. pénzt

és sajtot a vár részére, a Beszkiden innen való havas oldalán pe-

dig, mig ott uj falvak, u. m. Kis és Nagy-Bisztra, Kotumfalva, Med-

;

vézsa, Zagyiszka; Jalova és Serbócz nem kéletkeztek, nagy erdség

volt, melyet lengyelországiak béreltek pénzért és sajtért, mit atyja

beszedvén, fglvitt a várba. Ö (a tanú) nem engedte a závadkaiak-

nak, hogy a várhoz való völgyben ‘telepedjenek le, de miután egy

nyerges lovat adtak neki, megengedte ezt nekik s s igy a települk

i
nem a szentraiklósiaknak, hanem a várhoz tettek szolgálatot.

\

^

•) Leleszi lev. t.
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1651. május 20. a stomfai kastélyban kelt irat szerint, meg-

hagyta Pálfi Nádor ismételve a leleszi kon ventnek, hogy a vizsgála-

tot folytassa. Ez alkalommal Joó Mihály kihallgatott tanú eladta,

hogy Eszterházy Miklós idejében, Forposi János munkácsi kapi-

tányságában ö drabant lévén a várban, hallomás után [tudja, hogy

Bethlen idejétl folytonosan adtak a várhoz kemencze zabot és ti-

zedet a szentmiklósi felsvidékí jobbágyok.— Túri János, mun-

kácsi lakos, 38 éves mondd, hogy 1648. várbeli számtartó volt és

Turóczi János, 45 éves 1639. és 40-ben magtárnok. Komárniczky

íTorgeiy, zsupáuyai birtokos vallotta, hogy Nyári István, szentmik-

íósi birtokos, Bethlen idejében sok, tisztességes embert hozott Ve-

reczkere, söl Vas Gábor, bercgmegyei alispán is vala akkor Nyá-

rival jelen a viszályos ügy elintézése végeit; hogy a szentmikló-

siak birtokához csupán az alant fekv helyek tartoznak, a magas-

latok és hegyoldalok ellenben Munkácshoz, úgy a Vicsa és Pinye

patakok között fekv erdségek sem. á Bantius Dávid, leleszi kon-

vent küldöttje ós Kisfalusi György királyi ember által folytatott

vizsgálat alkalmival kihaligattatott összesen 151 tanú.

A -nagy keserséggel folytatott perben 1651. kiküldetett szem-

lére Ajtai János béli apát is, megbízván a nádor az egri kápta-

lant a vizsgálat folytatásával. A most kihallgatott uj 76 tanú kö-

zölt az 1-s, Vasziki Jakab, Drvigeth György gróf bisztrai jobb-

ágya vallá: „Tudom azt nyilván, hogy a mely hegyek és bérezek

mi velünk az ungvári krajnaiakkal határosok, azoktól mind erdbér

mind egyéb jövedelem Munkács várába járt eleitül fogva.** 5-dik

tanú Krajoik Pócs Lukács, 70 éves, poroskói lakos mondd
:
„tudom

azt, hogy a hegyekrl és bércekrl, a melyeken a veszekedés van,

az erdbért a náunkácsi -várba adták, mióta emlékezem azt is tu-

dom, Pinye és Vicsa közt való erdkrl a munkácsi tisztek behaj-

tották a Nyári István disznait és megtizedelték; azt is hallottam

atyámtól, hogy a szent-miklósi jószágbelieknek tovább nem terjed

H határok, hanem csak addig, meddig a Latorcza közepébl az em-

ber egy szán tó vassal elhajíthat; azt is tudom, hogy a

szentmiklósi jobbágyok a kemenczezabot Munkácsra szólgáltatták

;

viiiamiiir .hogy Haukovicza, Serbócz, Roraaiiócz, Nagy- és Kis-Bisztra

Zavutka ii munkács-vári határon fekszenek; Vadrusovicz ívánko

pluviui lakos pedig nyilván ersité, hogy az isdeméri patak mindig

Munkácshoz tartozott.*)

E^ri káptalan kUdványa.



1652-beD még mindig folyt a per, st átment Eszterházy Dm-
get Máriára is 1667 körül, midn ennek felhívására közbeveu ma-

gát Topos Ferencz, a kassai jezsuita eoliegium (társház) reetora.^

Ez idben a munkácsi uradalom területén volt helységek

kenézségek mindinkább népesedtek és gyarapodtak, annyira, hogy

a Lippai esztergomi érsek által 1654. Rómába küldött jelentése

szerint, az itteni orosz papok száma a

150*

et felülhaladía
;
a

sok és jobbágyok számát nem kis mértékben szaporiták az alföld-

rl felköltözött idegen jobbágyok, kik a török ell menekültek ide:

Lorántffy Zsuzsánna 1658-ik évben végrendelet által fia, Rákóezy

György fejedelem örökös nélküli kibalása esetére a munkácsi vá-

rat és uradalmat Forgách István és János férfi örökösének lia-

gyományozza, ha ezelt állhatatosan a helv. evang. hitvallásban meg-

maradnak; ha pedig ezek is örökösök nélkül kimúlnak^ vagy a hel-

yét hitvallásban meg nem maradnak, akkor Kemény János és

Kemény Simon utódjai — ezek után Bakos Gábor, utána Dániel
János következzenek az örökségben hasonló feltételek alatt. A ha-

gy ományozottak 225000 írtban vehetik át az uradalmat,*’®')

A lengyel királyságra vágyott Rákóezy Györgyöt, Lorántft

Zsuzsánna fiát megbosszulandók, 1657 évben e tájra berontott len-

gyel fegyveres csapatok Munkácsot, Beregszászt s az uradalom szá-

mos helységeit felégették s kirabolták, mind magánosoknak, mind

a várurnnek tömérdek kárt okozván. Végre a Rákóezy ellen fel-

ingerült törökkel vívott ütközetben kapott sebeiben maga az alig

40 évet élt fejedelem is 1660. jun. 8. elhunyván s annyját, ki né-

hány héttel elbb meghalt, a s.
.

pataki sírboltba követvén : ifjú

özvegye somlyai Báthory Zsófia , felváltva tartózkodott Munkácson

és Sárospatakon,
.
erélylyel s szilárd akarattal a magyarországi jó-

szágok igazgatását kezébe vévén, de a fiát Rákóezy Ferenczet il-

let erdélyi elkobzott javakat siker nélkül igyekezett visszaszerezni,

daczára ann^k, hogy 1661-ben fiával együtt a kath. szentegyház

kebelébe nyilván visszatért és Leopold pártjához csatlakozék, miért

ez 1661. nov. 13-ki- levelében örvendezését nyilvánitá s t és fiát

kegyelmérl és oltalmáról biztositá,^”'*) mely szándékában azonban

t a törökök gyztes elnyomulása akadályozd.

1666-ban a királyi udvari kamara felhívta Veselényi Ferencz

nádort, adna véleményt arról, niikép kellene a Rákóezy családnak

•) Budai k. 1. 879. «s. 53. sz.

•*) Pesthy Frigyes köziem.
•••) Budai. k. 1.16 cs. 14. sz



a munkáasi, sárospataki, ecsedi, tokaji és regéczi várakat s ura-

dalmakat újabban adományozni, hogy az adott királyi szó mag-

tártassék 8 a fiscus igénye se veszélyeztessék; e tekintetben azu-

tán különféle ellenkez véleményeket terjesztettek be az eszter-

gomi érsek, udvari kamara, a magyar kincstár és Selb Gábor ka-

marai tanácsos és királyi jogigazgató.*) E közben azonban Eákóczy

Ferencz belebonyolódván az ismeretes Zrinyi-Frangepán-féle sze-

rencsétlen összeesküvésbe, fejét anyja közbejárására egyedül tete-

mes pénzbüntetés megfizetése által mentheté meg; miért is, hogy

a szükséges 4Ó0 ezer nemes forintot elteremthesse, 1671. május

27. a borsii kastélyban kiadott kötelezvénye szerint, birtokait el-

zálogitá, különösen felvevén a- munkácsi uradalomra és a bor-

sii kastélyra 100 ezer forintot, anyjától oly feltétel alatt, hogy ha

anyja e zálogjószágokat végrendeletileg másnak hagyományozná,

Eákóczy Ferencz és illetleg örökösei feljogosítva legyenek a zá-

logösszeg felének letétele mellett azokat visszaválthatni; ha pedig

R. F. örökösök nélkül elébb halna meg anyjánál, ez a két ura-

dalma^ bárkinek hagyhassa 100 ezer forintban. Az ecsedi várat s

tartozékát szintén -anyjának adta át zálogul.**)

1667 és 8-ban Báthory Zsófia birtokháborítás miatt viszály-

kodásba bonyolódott a szomszéd birtokosokkal, névszeriut homon-

nai Drugeth György özvegyével Eszterházy Máriává^ kinek kérel-

mére gróf Nádasdy Ferencz országbíró és Zala, Sümeg és Vas

vármegyék fispánja 1668. junius 24. Kassán kelt iratában meg-

hagyta a leleszi konventnek, hogy a vizsgálatot eszközölje. Éhez

királyi emberekül ajánItattak : Kende András, ifjabb Ilosvai Péter,

Gergely és János, Kisfaludy György, Lónyai Gábor és Bay Fe-

rencz.

Vaskovies István leleszi prépost, és Ilosvai Péter kirá-

lyi ember, kiküldetésök folytán Munkácson, juníus 27-kén meg-

kezdték a vizsgálatot, melynek tárgya volt azon erszakoskodás és

hatalmaskodás, melyet Báthory Zsófia rendeletébl annak udvarbi-

rája Borneruisszá Zsigmond elkövetett. Erre nézve a kihallgatott

1-s tana, Lövey János ezt vallá: „a várbeliek a hegyekrl

vették régóta a tizedet a szeatraiklósi jobbágyoktól, de a lapálytól

nem. Tudora azt bizonyosan, itthon is voltam, mikor a mostani

udvarbiró Bornemissza Zsigmond uram a praesidiummal és Mun-

•) Budai k. 1. 679. C3. 51. fi,

Leleaii leréltár.
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kács városával, valamint több jószágbeliekkel (jobbágyokkal) a pód-

heringesi malomra fényes nappal, dobbal; reá mentek és elbány-

ták ;
tudom azt, mikor regi us voltam, öregebb fejedelem asszony

Loráütíi Zsuzsanna részérl, a lapályt oda engedték és azon van a

podheringesi malom, a. szent niklósi malom is ott vagyon minden

kétség nélkül, ezekrl a malmokról soha azeltt veszekedés nem

volt, hanem mostan kezdetett. A szentmiklósi malom épittetése ki

által történt, nem tudom, de megtörtént.**

2-dik tanú Szabó máskép Romp Pál munkácsi lakos valiá:

„hallottam, hogy a széthányt podheringi malomból a munkiicsi

német és magyar gyalogok hátukon hoztak volna életet a vár

felé és holmi vasszerszámot, mint csákányt sat. vittek. Láttam

szemeimmel a munkácsi rség és a város közrendü népe leeresz-

tett zászlóval kiment Pódhering felé.

. 3-dik tanú Módra Pál eladta, hogy 40 forint birsággal z-
ték a munkácsi köznépet a podheringi malomra, melyet széthány-

tak s megjegyzé hogy úgy ment rá az embert mint a füst, az

eltt pedig mindig a szentmiklósi urak birták
;
gróf jHomonnainé

jobbágyait a várban fogva tárták.

5-dik tanú Görög György munkácsi lakos vallotta, hogy látta,

midn a munkácsi gyalog drabantok Szolyva határáról vagy száz

marhát béhajtottak, egyet a szolyvai kert alatt megöltek a busát

elosztották. A podheringi malom elhányatásánál volt vagy ezer em-

ber, közöttük Lázár Tamás, munkácsi porkoláb. Bornemissza Zsig-

mond uduarbiró, Miklós deák a krajnyai ispán, Vásárhelyi Jakab

és Antalóczy István ispánok az rség zászlójávál. A gyalogok szét-

hányták a reped ei malmot is, a malomból égy embert, molnárt-

e vagy mást, nem tudóm, de kihozták, verték, taglalták, dolmá-

nyát, nadrágját eltépték, a gabonát, búzát széthordották, úgy a

vasakat is. „Láttam, folytatá tovább a tanú, hogy a gyalog és vá-

ros népe a p o d h e r i n g i kastély t körülfogta, a mely marha

,

ökör volt a kastélyban, azokat a podheringi tisztek kényteleoség-

bl féltkben kiadták és ide Munkács alá hajtották. Láttam, hogy

a német és magyar gyalog bent volt Repedén a szentmiklósi jó-

szágban és a vasköveket ott rzötték. A malmokat a szentmiklósi

birtokosok, még Telegdi Gáspár idejében is békeségben használ-

ták. Tudora azt is, hogy Duszinai Lukác.s podheringi jobbágyot há-

zában megkötözték s a várba fogva vitték, utána marháját hajt-

ván./ Mórda Gáspár 6-dik tanú vallá, hogy Dimkófaiusi And-

rás nev vizniczei ispán Szentmiklósnál egy hegyre felállott s on-



caa kiáiiolta
:

„gyújtsátok meg a malmot, most az ideje" s így i
jj

a/oimal meg is gyaladott.

i'écliy János, szolgabiró, 40 éves, munkácsi lakos eladá, hogy 1

j.únyai Zhigmond szentmiklósi birtoklásának idejétl eredt a vi-
jl

|

szúivkodás, akkor kezdték a podheringi és szentmiklósi jószágot
| j

báborgatui. Tudja, hogy a dobbal és, zászlóval kivonult
| j

n é p K e n d e r e s k é n él hált s másnap rontott a malomra. Tudja, k
hogy mig Kepédénél nem kezdték csinálni a vasháraort, e határ i

Szentmiklóshoz tartozott, azután pedig foglalgatták Munkácshoz több

faluval együtt. 1

ígnéczi András, 60 éves, vallja, hogy , valamint az atyja
j

István, Szeutmiklóson udvarbiró volt s igy tudja, hogy Nyári Ist-
|

vánne és Telegdi Gáspár is legeltette juhát a vicsapinyei bérczeken,
|

a háborgatást pedig csak Bethlen idejében kezdette Balling
;

6 ki- ^

zárt mindenkit a bérezekrl s gyalogokkal riztette; az izsdeméri '

patak is Szentmiklóshoz tartozott, Nyári István békésen halásztatta, il

de Balling azt is elfoglalta. |i

Á többi vallomások szerint vagy háromezer ember rohanta ji

meg Podhöringet; ezek közt voltak a nevezett vári tiszteken ki- j-

vül még Kérepeczi Ferencz, Gulácsi István, Kun Zsigmond, Túri
j:

Mihály és Dunkofalusi András, kit ezért el is fogtak, hogy a szent-

miklósi malmot fel nem égette, de kibocsáttaíván, másnap csaku-
|j

gyan felgyújtotta, .kiáltván: „no szentmiklósiak, most menjetek
|

rleni a malomba!" Szentmiklósi, Verbiást, Perekrasznát s más i

számos felsvidéki falukat szintén elfoglalták ez alkalommal, jólle-
|

hét azok Podhcringhez s illetleg Szentmiklóshoz tartoztak. i

A támadás okául szolgált az, hogy a gróf Drugethné tisztei

a fejedelem asszonytól is követelték az rlési vámot. Vallották

többen, hogy midn a podheringi kastélyt körülvették, kiabáltak,

hogy porrá égetik, ha a behajtott marhát ki nem adják; hogy Ho-

lovács nev jobbágyat elfogták s a várban tartották s hogy a repe-

dei kbányát a szentmiklósiak bírták. Szolocsinán szintén ersza-

koskodtak a várbeliek, úgy Holubinán is, honnan Szabó István és

Bereskanics János jobbágyokat elhurczolták, házaik ajtaját hevag-

dalván. Tolcsvai Nagy János munkácsi udvarbirósága idejében

Borbély Ferencz munkácsi porkoláb Homonnai grófné zabját

elfoglalta a fels vidéken. A 43. tanú, Ilniczki Timót, lengyelor-

szági visznegói lakos vallotta, hogy a szentmiklósi uradalom ha-

tára lerjedett Szinyák, Rozgyila, Koma, Kószák, Osztra, Huszlya



és Beszkid közt Zsupánja feló, innen pedig fordult Máramaros

fele a Borsova nev havasnak és onnan Priszlopnak.

^ A nevezett nádor parancsára az eljárt bizottság a történt

I károk iránt is tett szemlét a heljszinén, bejárván Drugeth grólnó

;

elpusztított birtokait* a leletrl magyar nyelven tevének azutáu je-

: lentést a leleszi konvent eltt, mely iratból kijegyzem e következ ér-

I. dekesebb mozzanatokat. A szemle 1668. jun. 28. kezdetett Podhe-

I

r ingnél, hol a malmot szétrombolva találták, a malomkövek és ke-

: rekek összevagdalva a vízben feküdtek vasaiktól megfosztva
;

a falu-

tól napkelet felé a hegy tetején állott egy czerkvo (orosz fatemp-

lom) és a papháza, melynek lakóját kihallgatták. Másnap, juniui

29, Repedén szemlélték meg az elpusztított malmot; ettl keletra

állott egy vaahámor s a hegyoldalon vaskotörés. A jelentés sze-

rint éppen akkor Báthori Zsófiának két embere volt a gyár egyik

olvasztó üregében, onnan vizet meritvón. Az elégett malom gát-

ját gallyakkal behányva s tuskóyal elrekesztve találták. Jurus 30.

Holubinára, Polenára {„Polyánya“) és Uklinára mentek ; Pudpoló-

czon az elpártolt lakosok panaszkodtak, hogy a várbeli gyalogok

prédálással, öléssel és veréssel fenyegették ket, ijesztvén, hogy

nejeik emlit felmetélik, gyermekeiket karóra húzzák, ha az ó ha-

tárukra, t. i. a magasabb helyekre nem szálianak. Bor-

nemissza Zsigmond udvarbirótól egy ily czédulát is mutattak, me-

lyen ez volt Írva: ,Beregócz, 1668. junius 7. Szolgálok kigyeime-

teknek. Pudpolócz falubeliek kiszállván és kegyelmes asszonyunk-

nak ó nagysága szárnyai alatt letelepedvén, Hadnagy uram látván

ez Írásomat, ne háborgassa kigyelraed azon embereket, más dolog-

ban én is szolgálok kigyelmednok. Bornemissza Zsigmond/* Julius

1-ón Alsó-Vereczkére ért a prépost és Ilosvai Péter, hol a várbeliek

által megriasztott lakosok csoportosan állottak a hegyoldalra felvitt

gúnyhóik eltt s csak nagy nehezen lehetett ket lehívni, hogy ki-

halgattassanak. Ezek is panasziák, hogy erszakkal hozták ket fel

az uj tanyára, -st Báthory asszony drabantjai lövöldöztek is rajok,

egyikét golyóval lábán találván. így kénytelenek voltak, elpártolni

szentmiklósi uraiktól s az alantas völgyet elhagyni. Ekkép pana.sz-

kodtak a fels -vizniczeiek is, Zavadkán szintén lttek a katonák a.

lakosokra s úgy hódították meg. Juíius 2-án Izvoron tettek vizsgá-

latot s innen még aznap Ploszkóra .s Paülovára értek, hol a falat

I
üresen találták, a kiköltözött jobbágyok a magaslatokon s hegyol-

dalon állottak s mondák, hogy a lapályon fekv faluból, mely Sz.-

I

Miklós uraihoz tartozik, kénytelenek voltak fel a dombra, mely Mun-
'

' .‘3T
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kácshoz tartozik, szállani s meghódoli
;
az uap még Holubinán ebé-

deltek s innen ebéd után megindulva, miként a jegyzék mondja,

midón utunkat Szentmiklós felé continuáltuk volna, érkezénk a szoly-

Tai és szuszkói határra, láttuk szemeinkkel, hogy a határról a la-

pálytól gróf' Homonnai asszonyom ö nga tisztei többekkel együtt a

méit. fejedelem asszony ó nga jószágabeli embereknek marhájokat,

teheneket, ökröket meginditották
;

a mi dón hajtották volna Szent-

miklós felé, mindgyárást két felöl a hegyeknek oldalain lev mélt.

fejedelem Báthory Zsófia asszony ó nga faluiból nagy sikoltás lón,

valaki jöheteft mind férfi és asszony ember a ki mit kaphatott,

fegyvert, hosszú puskát, hajitó fát, követ és botot, úgy jött és ment

utánok a lapályra, marhájoknak és azoknak, a kik hajtották, hogy

peniglen mi lassan mentünk utunkat continuálván, elnköt vette a

parasztság és utunkat a Latorcza partjánál a szoroson el állották, a

szekeres fulajíár mellett való lónak száját megfogták, rut szitkokkal

illettek, szemtl szembe szittak bennünket, és ugyan énhozzám úgy
mint ifjabb Ilosval Péterhez, mint király urunk Ö fge sze-

mélyét visel emberhez, egy bokor melll lttének, csak az

egy Isten oltalmazott bennünket, hogy azon helyen meg nem öltek

;

eleget mondottuk nekiek, hogy mi nem azon dologban forgolódó

emberek vagymik, nincs nekünk ahoz semmi közünk, de k azzal

semmit sem gondoltak.*)

1669. február 10-én Leopold^ király szabadalmat adott Báthory

Zsófiának, hogy munkácsi uradalma területén sóbányákat nyithas-

son s azokat tiz évig tehermentesen, azontúl pedig tized-adás mel-

lett élvezze, mely tized a szepesi kainarának természetben vagy

pénzül beadandó.**)

1672-ben Báthory Zsófia tisztei Dévai János és Thuránszky Já-

nos által összeiratta a munkácsi uradalomhoz tartozó jobbágysá-

got és jószágot. Ez urbárium szerint találtatott az uradalom terüle-

tén összesen 28 fbíró, 50 esküdt bíró, fó- és alkenéz 144, székely,

kapur, szolga 166, egy feleség báty ko (pap) 84, második
feleség 9; orosz deák 5, (innen eredt az orosz oskolaraes-

ternek maiglan dívó „gyak“ elnevezése); ispán volt 7, kerül 115,

állandó drabant 50, szabados 52, állandó pallér 3, porkoláb 1, va-

da.?- és csürbiró 1, kondás 10, juhászgazda 2, J>ojtár 28, béres 26,

fiscus 1, jegyz 2, kevtész 2, korcsmáros 3, lovász 6, kocsis 2, aj-

tónálló 2, .‘íáfár 1, szakács 3, szakácsinas 1, fellajíár (Vorreiter) 2,

*) Leleszi levéltár.

**) Budai kam. lev. 762. cs. 33. sz.
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dobos 1, mustatéros 2, zöldpuskás 1, méhész 1, peczór és agár-

hordó 2, szappanos 2, rletó 4, halász 36, tehenész 5, conventiós

szolga 8, vadász 10, molnár és ács '19, kerékgyártó 8, kötélveró 3,

cserépcsináló 13, fazekas 6, kvágó 5, kmives 6, lakatos 4, üveges

2, SZCS 5, csizmadia 5, varga 8, szabó 5j kovács 6, süt 2, .tégla-

vet 4, portör 1, szénéget 4, hutás 1, szíjgyártó 2, képiró 1, fü-

részmester 2, asztalos 3, bodnár 18, teknvájó 4, vincellér 14, mar-

hás jobbágy 516, gyalogszeres 575, marhástaxás 132, gyalogdijas

181, özvegy díjas 134, bérfizet marhás 465, gyalogbérfizet 353,

zsellér 374, nyomorult 25, díjas zsellér 90, adómentes 63, puszta-

telek Ml Ys* Mindezekbl befolyt következ j ö v e d elem az ura-

dalmi pénztárba: adó' 1670 frt 6Vt dénár, bér 2695 frt, kenézpénz

1339 frt 50 d., taxa 3748 írt 20 d,, konyhapénz 336 frt 83 d,,

a bátykók nyesi dija 404 írt, túró ára 29 frt 43Va ajándék 10

frt 37 d., összesen 10,233 .frt. Ekkor fizetett az uradalom a néme-

tek által mindenkire egyaránt kivetett adó fejében 1672. évre 1710

frt 60 dénárt, miként ez a Gneiz Jakab szatmári adószed njng-

tájából kitnik.*)

Báthory Zsófia tetemes vagyonát az által bvité, hogy 1680-

ban a Homonoai Drugeth családtól 33 ezer magyar forintért ma-

gához váltotta a szentmiklósi és podheringi jószágokat, melyek ké-

sbb a Eákóczyakra esvén,. íolytonosan a munkácsi uradalom tulaj-

donosai birtokolták.

Ez erélyes fejedeleran végre 1680. junius 14-én a munkácsi

várban elhunyván* következ évben, mártius 16-án temettetett el

Kassán, az általa alapított jezsuita társház templomában ;**) az ün-

nepélyes temetésre a vármegyék rendei is, menye, Zrínyi Ilona

által meghivatván. Még 1680. junius 22-én történt, hogy Zrínyi

Ilona és Luplovska, máskép Liptovska Hedvig Bencze-rendü apácza

(t. h Báthory Zsófia idsb nvére Erzsébet) és Kiss Imre jezsuita

közt szerzdés keletkezett az iránt, hogy Zsófia teste a munkácsi

és szentmiklósi uradalmak jövedelmeibl illen takarittassék el. Ez
ellen azonban csakhamar tiltakozott Ilona, kívánván, hogy Kiss a

sírbolt és síremlék költségeire szökséglend kiadást a megmaradt

ezüst iögóságokból fedezze, mi végbl az ékszerekkel telt ládákat

önkényt ki is nyitá, melyeket mégis késbb páter Kiss ervel el-

vitt;**) mely. önkényes tette késbb bírói vizsgálatokra is nyújtott

alkalmat. »

*) Budai kam. 1. 773. cs. 36.

**) ü. 0 . N- K- A. 770. es. 47—48. sz.
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Báthory Zsófia körül élte végs napjaiban Dvére Erzsébet
Itíngjel apácza karöltve Kiss Imre jezsuitával forgolódván, ezek arra

törekedtek, hogy menye, Zrínyi Ilona a vagyonból minél keveseb*

bet kapjon, mit azonban ez erélyes n szilárd felléptével meghiu*

sitott. Még 1679. deezember 19-én tett az elhunyt fejede lemné vég-

rendeletet, melyet 1680. évi április 10-én megtoldott s melyben

Ilonát az örökségbl kizárá s azt unokáinak, Eákóezy Júliának éa

Ferencznek s tetemes részben a jezsuitáknak hagyta.*) Azonban,

mint késbb kiderült, a fejedelemn halála eltt másfélévvel, dög-

halál idején, egy oly végrendelkezést is tett, melyben, mint Csit-

kovicz Mihály nev tanú (helyesebben Czvetkovich, munkácsi kir.

harminezados) vallá, Ilonáról sem feledkezett meg
;
azonban még a

fejedelemn éltében, , páter Kiss és Erzsébet apáczával együtt régi

ezüst tálakat, poharakat, kannákat, mosdómedenczéket s egyéb ér-

tékes mszereket olvasztottak össze s azt égy ládába zárva a ki ncs-

tárban helyezték el, melyet bekövetkezett halála után nagyobb

biztonság végett Ilona lepecsételtetett
;

azonban ezzel nem gondol-

ván Kiss jezsuita, a kincstár ajtajáról önkényesen nem csak lesza-

kította a pecsétet, hanem az ajtót sarkából kitaszitváu, midn ebben

páter Or4ódy t megakadályozni akarta, t is nagy mérgesen az

ajtón kilökte s a ládát egyéb drágaságokkal együtt a várból magá-

val elvitte. Ilona e hatalmaskodás folytán panaszt emelt, melynek

megvizsgálására’ Sebestyenyi András erdélyi püspök és leleszi pré-

post kiküldetett gróf Forgács Ádám országbíró által, kinek nevében

Mokri Pál leleszi áldozár Keresztúri Miklós, országbírói emberrel

(homo euriae regiae) együtt még 1680-ban Mária fogant, napján

Munkácson megjelenvén, itt több tanút hallgatott ki. Ezek vallomá-

saiból kitnt, hogy Báthory Zsófia, páter Kiss és a nevezett apáca

kisasszony elótt tett végrendeletet, melyben felségét kérte fel vég-

rehajtónak és unokái gondnokának. Különösen Ráthy Zsigmond
azt vallotta, hogy a fejedelemasszony két végrendeletet tett: „aa

egyik olyan volt, hogy ha accomodálja magát Zrínyi Ilona, a mel-

lett maradnak, ha nem, a másikhoz nyúlnak.'' E tanú szerint Kisa

azt is mondotta, mikor a kiucsház ajtaját feltörte s a pecsétet róla

leszakította: „ha megboszaut (Ilona), minden jószágát elveszti e

még a feje is elesik." — Lázár Tamás elöadá, hogy 106 gira ezüs-

*) fí végrendeletében ugyanié záradékul megállapitá, hogy Munkács vá-

rát és borsii kastélyát mindaddig a királynak hagyományozza, mig'
azt a végrendelkezÓ fejedelemasszony unokái 50,000 rónus forintbaa;

ki nem váltják.
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töt olrasztottak - össze mszerekbl, melyet a neTezett páter két

arany és egy ezüst-ládával együtt magával elvitt
;
hogy Csatlós Ger-

gely vitte a ládákat a szekérre s ugyancsak izzadott alattok. E tanú

vallja, hogy felindulásában Kiss, midón az ajtói feltörte s a ládá-

kat a szekerekre rakatta, hogy azokat Lengyel földre vigye, ekkóp

nyilatkozott haragjában: „tiszta volt még eddig ez a vár a nómet-

tól, de félek rajta, hogy nem lészen üres tle." Midn Báthory Zsó-

fia halála óráján volt,* éjszaka idején éjfél után két óra tájban Er-

zsébet apácza kisasszony szolgálójával Zuzkával, páter Kiss párán-

esolátjára a tárházba ment és Fábiányi Mihály az aranymves lá-

dát, a szolgáló pedig egy málha ruhát hoztak ki onnan. Lakatos

János vallá, hogy a fejedelemné csak azon éjjel tett végrendeletet,

a melyben meghalt. Krucsay Miklós, várbeli lelkész 32 éves vallá,

hogy a kincses szoba lepecsételésére Kiss szerfelett haragudott;

végre Bornemissza Zsigmond szerint, Báthory Zsófia kedden tett

volna végrendeletet és pénteken virradóra meghalt*)

Annyi bizonyos, hogy ezen erltetett végrendelkezésekben,

melyeket páter Kiss és Luplovska Erzsébetnek az egri káptalan eltt

eskü alatt tett vallomása szerint, Báthory Zsófia elttök tett,**) B.

Zsófia .vagyona legnagyobb részét a jezsuitáknak hagyta, így s sz.-

mikíósi uradalmát is ezer birkával akkép, hogy azt Eákóozy Ferenc

felnttéig használják, ki azt azután 10 ezer forinton visszaválthatja,

i Munkács várát 6 felségének hagyományozta oly módon, hogy az

! uradalomért a Rákóczy gyermekek 50 ezer forintot fizessenek.

I Dacára annyi intézkedésnek, Ilona nemcsak hiven megórzé gyer-
' mekei örökségét, hanem a munkácsi vár rségét a maga és gyerme-

kei hségére megeskettetvén, még Caprara Aeneas császári hadve

zér unszolását is meghiusitá, ki a várba német rséget óhajtóit be-

helyezni. Végre 1682c junius 15-én Munkácson nagy pompával meg-

Urtván egybekelését Thököly Imrével, ezentúl ennek oltalmában

osztá meg vele a kezelés terheit.

Még azon évben összeiratták a munkácsi uradalmat s a íehet

intézkedéseket teltek jövedelmeik biztosítására, mire annál inkább

volt szökségök, mert Thököly hadat vezérelt a király ellen s a ha-

zát már* régóta rombolá a harcok emészt tüze.***)

j

Hogy Thököly erélylyel és szakismerettel igazgatá gazdásza-

jl

V* *) Budai kam. lev. 770. cs! 52. sz.

f *) ü. 0. 47-48.

f **) Aa 1682. évi úrbéri összeirás §z«rin4 volt a munkáosi uradalom jove-

^ delme 22,746 frt 20 deuár.
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tát, erre kétségtelea adatul' szolgál az általa 1684. julius 10-én Muu-

káoson kibocsátott gazdasági dtasitása, mely terjedelmes iratban

tiszteit a gazdaság minden legcsekélyebb ágaira és nemeire figyel-

mezteti s ket szerény és erkölcsös viseletre inti. „Az Isten szent

nevének megkáromlása, mondja egyik pontjában, e megveszett vi-

lágban majd közönségessé kezde lenni ; valaki azért abban megta-

pasztaltatik, úgy büntettessék tiszteink által, hogy az Isten harag-

jának elcgtétele legyen megoltására és a károrakodóknak az b-
nét az 6 lelke ne hordozza (Lev. Oap. 5. 1.).“. Inté a fbb tiszte-

ket, hogy a szegény népet nyuzatni ne engedjék, hogy a tiszti szá-

madásokat évnegyedenkint beköveteljék s a fkimutatást öszszel és

tavaszszal nyújtsák be, midn minden tárgy leltárba foglaltas-

sék. Majd szivekre köti az udvarbiráknak, hogy a várat, mivel a

vár mindenkor vár, jó idben lássák el mindenféle éléssel; gaboná-

val, liszttel, sóval, darával, gombával, munitióval sat., nehogy szük-

ség esetében fogyatkozás álljon be, mert boldog ember, a ki min-

denkor készen találtatik. A várbeli kézi malmok, kút és csatorna is

jó karban tartassanak. Csebrek, dézsák, kupák, tekenk s más apró

edények mindenkor bven álljanak, hasonlóképen öreg, középszer

és apró égetett fazekak, hogy szükség idején legyen mihez nyúlni.

A boreczet ba nem egyébre,' ágyutisztításra* jó. A künn lev adós-

ságok, bérek,, dijak addig hajtandók. be, mig nagyobbra nem nnek.

A káposzta jól sózassék be, nehogy ismét kárba menjen. A csiz-

máknak, saruknak, czipelöknek, talpaknak való bor elegend kész-

letben legyen, úgy béllés és más fejér brök is, nehogy szükség

esetében fogyatkozása tapasztaltassék. A munkácsi fejérházunk (mos-

tani kastély) alatt lev puszta boltok kószittessenek el s béreltesse-

nek .ki sat.“*)

Egyébiránt mily fényes udvart tartott Thököly ez idben, az

a fenmaradt azon korú számadásokból kitnik. Pénz- és élelem-tá-

raiból tömérdeket adatott ki tisztei és szolgái tartására, mennyiben

az akkori szokás szerint, az évi illetékek csekély készpénzen felül

leginkább é!('lmi és ruházati járulékokból állottak. így például 1683-

ban Géczy István udvari fkapitány fizetése volt: 600 frt, 10 bordó

bor, 4 ártúny, 100 frt ruhapiínz, 54 köböl búza, szolgái számára

praebenda (ellátás), lovainak széna, abrak természetben vagy pén-

zül, asztala a palotában avagy másutt „tisztességes^^ és szállás.

Az uradalmi tisztfnök (praefectus) fizetése volt 4—50 j frt.

*) Munkácsi urad. lev.



köntösre 1(X) frt, bor 10 hordó, búza tíz köböl, szolgáinak és lo-

vainak ellátás.

‘ A foélolmi biztosé: 400 fii, 7 sing posztó, 5p kassai köböl

búza, 4 hordó bor a javából, fzelékre 100 fit, szabad asztal és

5 szolgája és 7 lova számára ellátás.

Udvurnoké (ex precipuis aulae nosírae familiáris): 60—300

forint, 7 siug angol posztó, 3—8 szolga és — 10 lova számára

ellátás.

Rádiós A üdr ás, munkácsi kapitánj évi járadéka: 300

Írt, 7 siug angol posztó, szabad asztal, T szolgája és lovai számára

ellátás.

Az alkapitányé : szabad asztal, 200 írt, 7 sing posztó, 2 hordó

bor, 18 köböl búza, 2 sertés, szolga- és lótartás.

Az uradalmi felügyel (iuspeotor), például akkor Jósa Miklós

fizetése: 200 frt, asztala tartására 50 írt, 4 hordó bor, 30 köböl

biiza, 4 hordó lére, 30 köböl zab és széna.

Fókonyhamesteré: 150 frt, 10 k. búza, 7 sing angol posztó,

4 h, bor, 4 k só, szolgái számára czipó, abrakra 17 forint, saját

asztala.

Nemes apródok fizetése: 40 frt, 7 siug ang. posztó, 12 köb.

búza, 2 hordó bor, 2 szolgának praebeoda, 3 lóra széna, abrak

vagy pénz.

Lovászmesteré: 62 frt, 7.sÍQg faiíondis posztó, 2 szolga, 3

ló-tartás, asztala a konyhamesíerrel. Egyik kapott még rÓkabéllésre

20 frtot, naponkint 2 ezipót és 2 itcze bort.

Udvari zászlótartóé: 60 frt, 7 s. {)03zió, 2 szolgájára prae-

beada, 3 létartás, asztal.

^ámtartóé: 50 frt, 15 k. búza, 50 akó bor, 2 ver disznó

vagy e helyett 6 frt, 2 véka, 100 font túró, 25 forint posztóra, 10

k. zab, 8 bárány, 2 véka lencse, annyi köleskása és méz, 1 akó

eczet, 4 ksó.

üdvarraesteré: 200 írt, 7 sing ang. posztó, 20 k. biiza, 2

sertés, 3 hordó bor, 5 szolgára praebénda, 9 lovának széna, abrak

vagy pénz.

István deák török tolmácsé: 200 frt, 7 sing posztó, béllésre

20 frt, 5 lovának széna, abrak, 3 szolga tartás, asztala az udvar-

mesterrel.

Az ifjak közöl, például a fbej áró; nagyságos Pongrácz Fo-

rencz évi fizetése volt: 200 frt, 7 sirig angol posztó, 7 szolgái szá-

mára bor, hús, Czipó, 8 lovának széna, abrak, neki magának sza-
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fead asztal, az ap ró dóké; 80 írt, napoDkint 4 czipó, litczebor,

6 f?ÍDg angol posztó és asztal*

Az étek hord ó-m e s t e r ó

:

160 írt, 7 siog ang. posztó, asz-

tala, szolgáinak praebenda, lovainak széna, abrak. Az asztal kórül

járó iíjak annyit kaptak, mint az apródok.

Müiler Ferdinánd órásmesteré ; 180 írt, 1 hordó bor, árpa és

dara 4 köböl, 1 dézsa túró („borondza"), 1 véka kása, 10 k. búza,

1 ártány vagy két oldal szalonna, 10 vanna vaj, 2 véka borsó, 2

kó só.

K 1 e i n Z a c h a r i á s szíjgyártó fizetése : 150 írt, 6 k. búza,

20 k. árpa, 1 ártány, 4 vanna vaj, 6 sing íajlondis posztó vagy 18

frt, 20 k. rozs, 1 k. borsó, 2 kÓ só, 2 dézsa túró.

Galiö Lórincz szabó fizetése: 40 frt, 7 róf posztó,

Berko.Donát gombköté: 100 frt, 6 k. búza, 10 k. rozs, 2

vanna vaj, 1 dézsa túró, 1 sertés. Ily módon dijaztattak a többi

udvari iparosok is. A kovács fizetése azonban volt: 20 frt, 2 k.

búza, 8 sing posztó, csizmára 3 frt, 1 k só, 1 véka borsó, 1 ser-

tés vagy 3 frt, 2 hordó lre vagy ser, 1 véka búza és kása, 25

iónt túró és naponkint 4 czipó.

Á pohárnok járandósága: 100 frt, 7 sing ang. posztó, 3

szolgára praebauda, 4 lovára ellátás. Egy másiké : 25 frt, 1 sertés

vagy 3 frt, 1 báránybr béllés, 8 sing közlöndis posztó, 4 k. búza,

1 ksó, naponkint 4 czipó és 1 itcze bor.

A tálmosóé: 36 frt, 1 báránybörbéilés, 1 csizma, 8 sing

közlöndis és 3 kiszniezir rf posztó, étek a konyháról, naponkint

1 itcze bor és 6 czipó.

A zenész ek, különösen a trombitások káptak fejenkint 24

—

220 frtot, 4 ezipót, 1 itcze bort naponkint, 7 sing posztót
;

a sí-

posok 40 frt, 2 pár karmazsin csizmát, köntöst, magoknak és szol-

gáinak praebenda, lovainak széna, zab.

A fszakács fizetése: 100 frt, 9 sing posztó, 4 hordó bor,

2 véka lencse, 2 ksó, 4 czipó, 3 pár kordován csizma vagy 5 frt

40 dénár, 10 k. biiza,' 1 bordó lre, 2 véka borsó, 1 disznó, na-

ponkint 1 itcze bor. A kisebbeké: 40 frt, 7 sing posztó, naponkint

4 czipó,, 1 itcze bor. A süté: 40 frt, 8 sing posztó, naponkint

4 czipó, 1 itcze bor. A csatlósé: 30 frt, 1 báránybéllés, 8 sing

posztó, nap. 4 czipó, 1 itcze bor, heti pénz vagy praebenda, né-

melyik kapott étket a konyháról. Ajtón állóé: 30 frt s a többi

mint a csatlósé.

Udvari k á n t o r járandósága ; ^ frt, posztóköntös, 1 fekete



báráDjbéllés, 4 pár csizma. Egy másiké (Tapolcsányi Ferenezé) 30

frt, béllésre 5 frt, 7 sing posztó, í köböl kása, 1 köb. asszugjü-

vmöícs, 6 itcze vaj, 1 iteze bor, 4 czipó 'Naponkint
;
azonkivöl 3 pár

csizma vagy 2 frt:72 d., nadrágra 1 frt 80 d.; 7 köböl búza, 1

k. árpa, 1 sertés ós asztal az énekesekkel. Az orgonista és sekres-

tyés is ily formát húzott.

A vadászmester fizetése: 20 Írt, 8 sing posztó, l bá-

ráaybéllés, naponkint 4 cipó ás 2 iteze ser vagy lre, 10 frt heti

pénz, 1 sertés, 1 k. búza, 5 k. zab és 1 lóra széna, zab Szentmi-

hély naptól Szentgyörgyig.

A peezér és agárhordozóé: 10 frt, fehérruhára 2 frt, 8 sing

posztó, 1 báránybéllés, 10 font túró, 4 cipó és 1 iteze ser ?agy

Í5re naponkint
;
4 saru és lótartás. A madarász mesteré; 40

frt, német sarura 9 frt, 1 ksó, másfél mázsa hús, harisnyára 1

.tallér, egész köntös és naponkint 2 iteze bor.

A lovászé: 8 frt, hetipénz 12 frt, 14 rf posztó, 1 bárány-

feéllés, 3 csizma, 1 sertés, nap. 4 cipó, 2 iteze ser vagy lre.

Kocsisé; 18 frt, hetipénz 12 frt, dolmány, mente, nadrág, 4

pár saru, 1 báránybéllés, í sertés, nap. 4 czipó és 2 itoze ser

vagy lre.

Más kocsisok járandósága: 7 frt, hetípénzül 12 írt, 14 sing

posztó, 1 báránybéllés, 3 pár csizma, 1 pár czipeil és nap. 4 cipó

és2itceser vagy lre. Ugyanannyit kapott a„fellajtár“ is, ellenben

a czimeres postás 100 magyar forintot ós három pár csizmát.

A gy alogh adnagy járadéka volt 50 forint, 7 sing

posztó, 6 köböl búza, 6 bárány, 2 ártánj, 2 hordó bor és asztal

A lovas hadnagyé : 80 írt, asztaltartásra 36 frt, 5 siog posztó,

12 bárány, naponkint 6 czipó, 2 iteze bor, asztala az udvarnál a

konyhamesterrel. A kis vagy alhadnagy kapott havonkiat 5 írt,

nap. 4 czipót, 1 iteze bort és 8 rf posztót, szabad asztalon kivöí.

A zászlótartó fizetése: havokint 5 frt, a dobosé, sípos és dudásé

4-:~4 frt, és ezeknek, valamint a tizedeseknek járt veres posztóból

mente, fehér dolmány
;
a közsiposok egészen veres mentét és dol-

mányt viseltek, mig a fsipos mentéjének mindkét eleje sárga posz-

tóval volt béliéivé. A közlegények kék posztóból készült hosszú

mentét és dolmányt hordtak. A száz fnyi gyalogra való kiadás tett

évenkint 4020 frt.

A 30 palotás-gyalog 3 tizedese kapott havonkint 4—

4

frt, a 22 legény hav. 3 frt, dolmányt, mentét, süveget, nadrágot

posztóból. Mindezekre felment készpénzben : 25,956 frt, angol posztó



661 sing (3305 fri), fajlonáis posztó 215 sing (860 frt), közlondis

126 sing (2016 frt értékben.)
|

Mezei hadakra kiment évenkiut: Ovarmaihj István sere-.
|

gére 5496 frt, Oláh András seregére 5496 frt, Szke Oyörgy csa- |

patára 5136 írt, Gyönge seregére 5136 frí, András deák seregére- !

5136 frt, Jeney Sámueléra 4416 frt, a Dragouy századra 2880 frt, 1

muskatélyosokra 33,052 frt, összesen 67,300 frt. Posztó felment a

gyalog és lovas hémetekre 750 vég, 12,(XX) frt énékben. Az sz-
\

szes udvari és hadi sereg évi kiadása volt 111,647 frt.

A zöld puskás seregbeli közlegéuy kapott havonkint 3 frt
'

30 dénárt, a tizedes 4 frt, s igy száz legényre felment 4260 frt

és 60 vég zöld (septucb) posztó, 960 frt értékben.

Ez állományba nincsenek befoglalva még a gazdatisztek, fel-

ügyelk, udvarbirák várnagyok, számvevk, kulcsárok, ispánok,

magtárnokok, majorosok, kertészek, méhészek, vinczellérek, bodná-

rok, pásztorok, béresek s egyébb ily alkalmazottak, kik egy-raásik

„provisoratus“ alá tartoztak. t

A provisornak (tiszttartó vagy udvarbiró) járandósága

volt. 160 frt, 6 sing ang. posztó, 25 köb. búza, 4 hordó bor, 3

ver disznó, 3 malacz, 6 ksó, 20 köb. abrak, 20 itcze eczet, 60

font olvasztott fagyu, 2 szapu borsó, lencse, kása, 5 öl széna, 4 -

kötés papiros, 10 bárány, 10 göde, 30 tyuk, 3Ö csirke, 10 lúd,

18 frt tehénhusra, 12 itcze vaj, 100 káposztafö, 6 itcze méz, 4

hordó lre és szolgája számára naponkint 4 czipó.

Egy várnagy illetménye volt : 40 frt, ruliázatra 20 frt, te-

hénhusra 10 frt, 2 hordóbor, 6 köböl búza. Egy küls várnagyé

:

110 frt, 12 k. búza.

Egy állandó tüzér (pattantyús) fizetése : havonkint 6 frt, 6

köb. búza, 1 disznó, 1 hordóbor, 2 hordó lre, 2 ksó.

Egy közönséges kocsis járandósága: 12 frt, egy aba-

dolmány vagy 3 frt, 1 abanadrág vagy 1 frt 20 d., 1 szr vagy

2 frt, heti pénz 5 poltura, 15 dénár, nap. 4 czipó, 1 itcze lre, 1.

szekernye saru, 4 fejelés, 1 disznó, 1 malacz vagy 3 frt.

Egy b é r e s é : 8 frt, ingre, lábravalóra 2 frt, rozs 8 k., 1 szr,

1 darócz vagy 4 írt, abanadrág 1, disznó 1, ksó 1, hasábos ká-

poszta 1 cseber, lencse, borsó, kása, 1— 1 szapu, vagy búza ugyan-

annyi, 1 tehéubr bocskornak, 30 font túró és 2 hold szántóföld.

• A tömlöcztartó húzott havonkint 3 frt, a serfóz minden 10

hordó ser után kapott 2 frtot, azonfelül 4 köböl rozst, 2 itcze va-

jat éó 1 d'szsót. A korosmáros minden kimért bc^rdóborért kapott
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10— ló poliuiát (30 dtijáiH) átalányiil 5 köbö^ búzát, 15 font

gyertyái. A kéinébyíiepr minden kémén} tisztiiásórt 8 polturát

24 dénárt) ;a vinczellér lOfrt, 5 köböl rozst, 2 pár csizmát, 1 szrt,

?agy 1 frtüt
;
a szölpásztorí 4 írt, 2 pár bocskort, heti pénzül 10

polturát, némelyik D8p»onkÍDt 4 czipót.

Á hordócsiiiálö bodnár, kapott 10 hordótól 1 frtot. húsra való

pénzül százától 81 pénzt és borsra 8 polturát (24 dénárt); azon felöl

százától :
2* köb. lisztet, 9 font szalonnát, 1 dézsa káposztát, 1 ksói,

5 font túrót, 1 itcze eczetet, 1 iícze vajat, félfoní hájat 2—2 iícze

lenesét, borsó vagy kását és naponkint 2 itcze lórét vagy sert.

A donga (hordófal) vájó bodnár kapott minden ezertl fene-

kével együtt 3 frt, 2 itcze eczetei, 2 itcze borsót és lenesét, azon-

: felül minden hatezertl 2 köb. lisztet, 2 ksót, 18 font tiirót és

annyi szalonnát.

Az udvari hitszónok (prédikátor) Lipóczi Miklós járandósága

volt: 15Ö frt, 1 rókahátbéllés, 3 pár kordován csizma, 2 hordóbor,

2 sertés, 2 edény túró, 20 itcze vaj, 1 köb. borsó, lencse és kö-

leskása, 10 sing angol poszto, 1 pár nyesi süvegre, 10 frt köníös-

csináltatásra, 25 k. búza, 4 juh, 8 itcze méz, 5 ksó és „becsüle-

tes asztala."

Talán nem lesz érdektelen ez alkalommal a fejedelem udva-

ránál alkalmazott íÓbb személyeket névleg elsorolni. Pkapitáriy

volt Ea dics András, urad. tisztfnök (praefeetus) Eapi Gábor

és Saárosi Sebestyén, féielmi biztos Dolinái Gábor. Udvari oem^rs^

apródok, kamarások (aniae familiarés praecipui): Csáki István,

Felh László, Nyáry Ferenez, Pongrácz Gáspár, Melith Gábor,

Révai Adám, Andrásy István, Eödönffi László, Péchy Gáspár
;
ud-

varmester, Hidi György, udvari alkapitány, Csató Gáspár
;

titkár

Guttii Dániek jószáffelügyel Józsa Miklós, udvari ftiszt Marin

István, Márezy János, Madpesányi Imre, Bödöskuthy Samu, Bes-

senyei ZsJgmoná, Szenezy István, Saarosy István, AntaM Tamás,

Dohai Mátyás, Egri László, Emeská! Gáspár, Záborszki János, And-

rási Ferenez, Slgmonái György, Bodiöji János, Okoliesányi And-'

rás, Tury Áámv Bossányi István^^^ Nemes iíiak: Pongrácz Fereaoz,

Pothiirnay liereac, fbejárók és pohárnokok : Skrobák ístván, Boday

Gábor, Csáíó Sándor, Csaló Gábor, Báranovszky András, Csernellj

György, Miller György, Vetési László, Lázár György, Orosz Adám,

Bay László, Bicskej István, Malatiüszky (iíábor, Vér Gábor, Ko-

vács Péter, Majos János, Róth János, Kiobusiczky András, Péchy

Imre, Nagy Zsigmond, Palatics Islván. Benyiezky Gábor, Gillányi
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Fereocz, Bogády Adá®* SuíyoFszky István, Görgey Jób, Kellemesy 1

János, Hatász Márton, Sárosy Márton, és Kozák László. Étek-fo-

gók: Keczer Gábor, Dobay Mátyás, Bocsko Ágoston, Kéry István,
j

übriczy Pál, Soldoa Mihály, Demény János, Gombköt Miklós,

Pogány Zsigmond, Lengyel János, Vetés Zsigmond, Repcsényi

Sándor, Viczey János, Keinecsey György, Buday Zsigmond, Új-

helyi Ferencz, Pongrácz Boldizsár, Czeke Ádám, Boczko János,

Görgey Vilmos, Bohns Márton, Roskoványi Zsigmond, Vitkóczy

Ádám, Csemnyiczky Imre, Temjei Miklós, Okolicsányi György,

Jób András, Berthóty János, Porubszky György, Gyry András,

Sulyovszky Imre, Munkácsy István, Lehoczky' Imre, Jenei

Mihály, Sembery István, Szepsi István, Pestes János, Kért Tamás,

Horváth László, Mattyásovszky Ferencz, Borbély Mihály, Szokolo-

vics Demeter, Görgey Imre, Petneházy György és János, Pápay
|

István,. Gjüri Ferencz, Gáli Márton, Vitenczei Borbély Mihály,
[

Borbély György, Szabó Dániel, Eökros György, Szijjártó János,

Szabó András és Illés, Berzeviczy László, Fejérpataki Mihály, ud-
j

vari kamarás Telenik András. Konyhamester Badányi Ádám, lo-
|

yászmesterek : Rimái János, Répás! András, zászlótartó : Nagy Mik-
|

jós, Györky Ádám, udvarmester Ubriczi Pál, török tolmácsmeste-
j

Írek: István Deák és Bogdán ovics Péter. Udvari trombitás volt 15,

sípos 6, hegeds 8, szakács 12, konyhaajtónálló 3, konyhasáfár 2,
|

stH 5, csatlós 8, ajtónálló 4, szekérmester 1, kántor 2, orgonista
j

1, sekrestyés 1, mellékpohárnok 6, peczér 8, agárhordozó 4, ma-

darász 3, kovács 5, lovász 28, szekeres 5, kocsis 44, fellajtár (elö-

Ipvagló) 9, czimeres postás 3, fegyveresek sat.

Érdekes tudni, hogy Thököly fejedelem elaggott tisztviseli-

nek nyugdijat is adatott. így az 1683. évi számadásokban elfor-

dul e tétel: „Tekintetbe vevén üdvözölt (I. Rákóczy Ferencz) úr-

hoz való jámbor szolgálatját nemzetes Görgey Vilhelm urnák,

rendeltünk házához kegyelmének esztendnkint holiiglan való

fizetést, hogy megjárjon kézsmárki vagy scsavnyiki tiszteinktl,

mely következik az alább megirt módszerint: készpénz 60 frt, 12

köböl rozs, 1 köböl borsó, 2 dézsa túró, 4 köböl búza, 16 köböl

árpa, 2 vanna vaj, 1 ksó, 1 ártány és 1 vagy 2 oldal szalonna.
“

Bérk Tóbiás szintén élvezett ilyetén nyugdijat*).

Az 1682-dikí úrbéri összeírás szerint**) tartozott a munkácsi

várhoz és illetleg uradalomhoz: 7 ispán, 1 aludvarbiró, 1

*) Monum. Hiig hist. 24. köt. 63—136. lap.
**) Munkácsi urad levéltár.
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gyalogbadiiagy, 4 kaioaa 3 palotás gyalog, 2 ud?ari sípos, 1 csat-

lós, 1 peczér; 1 agárhordozó, 5 várbeli sötó, 1 szakács, I konyha-

ajtónálló, 1 sütóajtóálló, 1 tömlöcztartó, 6 kocsis, 21 zöldpnskás,

49 szabad legény, 84 székelj (kapus) drabant, 3 karabéljos, 71

muskatéros, 3 gyalog hajdú, 13 kékgyalogos, 64 hópénzes drabant,

9 veres német, 2 lovász, 2 konyhasáíár és 35 lovas és gyalogsza-

. bados, 144 mester ember, 41 virasztó, 1578 különféle jobbágy, 32

halász, 1 tatás posztó csináló, 8 tatás jobbágy és 235 zsellér.

Népes telek Jtaláltatott 1506 pusztatelek 972 ®/4 , kivéteies

54 ®/4 ,
inscribált 7, paroehiaiis 8, oskolai-telek 4, ispotály4elek 1%^

adómentes 2 taias paraszt-telek 5, ispáai-telek 1Ys »
birák-telke

14, templomhoz való szabad-telek Vs» hatykoi-telek 50 kenéz-*

telek 129®/*, éneklészi 1, városház-telke 1, kárim-teiek Kajdanón 5,

Beregen 3.

Jövedelem volt Thökölynek és neje Zrínyi Ilonának a

munkácsi uradalomból azon évben (1682) következ ; telekadó 1272

frt 84 kr., pusztatelkek adója 767 frt 90 kr., jobbágybér 2264 írt,

pusztatelekbére 1434 firi, drabantpénz 420 frt, kenéz<^erfzés dija 40

frt, pálinkafzés dija 24 írt, erdbér 31 frt, pénteki halért járó

pénz 31 frt 24 kr., járulókpénz 10 frt 75 kr., kenézmalom-dij 29

írt, nemesemberek dijai 21 frt, parasztemberek dija lOi frt, posz-

tóesináló dija 5 frí, makkbér 200 frt, várhoz való gereadaszállitáa

megváltása 20 frt, hiávám 150 frt, bolláij 87 írt 64 kr., égettbor,

pálinka, ser, méhser dija 650 frt, városibérek 2600 frt, palánkbcll

korcsma jövedelme 3874 frt^ munkéesvárosi korosmajövedelme 3482

írt, az oroszvégi hasonló jövedelem 1735 frt, podheriagi BÓ9 írí,

vágómarháért dij 820 írt 37 kr., vidéki bor ára 439 írt 26 kn,

mészárosok dija 100 frt, kishuta bére 40 frt, nagyhuta bére

frt, összesen: 20,478 frt, 96% kr. Különféle járulékul
szolgált: batykok nyeste 108, kenézek nyeste 144, oroszdeák

(éneklész) nyeste 5, aáónyesí 1, dij-nyest 1, összeses 259 darab

;

császármadár 280, karoly-madár 71, kenéz-z 31, kenézmalom iss-

naka 104, kalló-pokróez 14, csizma 6 pár, hárskötól 120, kender-

kita S2Vft rókabr 1, kenéz malom-bora 2 hordó, vám só 1016

k, (ebbl esett 16 Lucskára, 300 Munkácsra, 700 Yárira), skó-

buza 50 köböl, akó-zab 116, kemeneze-zab 9 köböl, taxa-hordó

285, csikó-zab 129 köböl, széna 65 szekér*), keskeny remek

posztó 58Vs vég, adómalomk 3, jobbágyi adójáradéki ty ú k 4272,

) T. i..a jobbágyok >idékenkint az urasági csikókat nevelni ét idomi,-

tani i$ tartozván, ezért késbb természetben adtak zabot és szénát.



lúd 1069, tyúktojás 8542, vaj 1067*/3 iícze, olaj 231, túró 23Í ^

vesüüg, szurok 231 kazup, adózsindel 37,750 darab, 231 hárscsomd,

VHslámpásba való fáklya 231. Azonfelül jövedelmi szolgált a várhoz

való 14 malom ból 671 köböl élet, 1 elpusztult malom, 1 lóporma-

lom, 1 posztó kalló, 8 kásatör vízi köllyü, ennek jövedelme volt 3

köböl kása, m a
j
o r s á g i s z 1 9'/* ,

termése 402 hordóbor, öröklött

szl 2, termése 20 hordó, vásárolt szl 2, térmóse 22 hordó, számki-

kivetettektl elfoglalt 0 szl, termése 43, összesen tehát 487 hordó

bor; majorsági szántóföld fels nyomásban Munkiícson 583 hold,

termése 127 i köb., alsó nyomásban 5Ö3 hold, termése 1099 köb., sze-

gény emberektl 167Ó-ben Munkácson elfoglalt 166 hold,* termése

éveiikiüt 118 köböl, összesen 20 táblából állott e földbirtok. Ti-

lalmas erd 53, Búcsúban 2. Halászó viz 11, p i s ztr a ng o a

patak a íéLs kerületben 21, bubuliskaiban 4, vizniczeiben 6, sz-

szesen 31, kövi halas patak a bubuUskai kerületben 6, halastó Mun-

kácson l jó és 2 elpusztult a Pálhegy alatt; pisztráng tartó tócska

a vizniczei kerületben 2, majorsági rét 12 tábla, termésé 847

szekérszéna. Téglaéget kemeneze Újfaluban. Szltized 24 ;
vámos-

hid 7, (3 a lucskai, 1 a kajdanói kerületben, 1 Munkácson, 1 Bereg-

szászon és 1 Váriban), folytonos korcsma 12, üanepes korcsma 27,

limitált korcsma 19 hordóbor kiméréssel. Tavaszi vetéskor tartozott

a felsvidék 500 köböl zabbal ;
Berégszász tartozóit 8 marhát kimé-

retni. A 7 ispán tartozott évenkiat 80 rókabrt beszoigáltatüi. Jve-,

delmet nyújtóit még az oWazi üveghuta s a seleszti vashámor ;

komió bejött 184 köböl, mogyoró 14 köböl, külön még gomba,

vadai I a, körte, kökény; minden malomk után hizlallátott az ura-

s.ág részére porból és ocsuból 2-r-2 disznó. * A kenézek fizettek

Bztronga pénzül 3—3 irtot; a nyesi számíttatott 4, az z 1 frt és

a karoly 50 krba. A majorsági marhiit és juhokat a jobbágyok te*

leltették; saját juhaik után sajtot vagy váltságdijt 12*—24 dénárt

adtak.
'

1688.. január 17-kén a munkácsi vár Zrínyi Ilona hsi vé-

delme daczára feladatván, Leopold az akkor 16 éves Júlia és 12

éves Fereti' z fgyámuokuJ Kollunies Lipót bibornokot, algyá-

mul és jószagkezoiül pedig iilobusiezky Forencz zemplénmegyei

alispánt kinevezvén, ezek a Kákóczy-féle vagyon igazgatását átvovék.

Iü9l-ben Klobusiczky meghagyásából Szentiéíeky Péter munkácsi

udvarbiró és Bajomi János számtartó a szentmiklósi kastélyhoz óa

a podheringi kúriához tartozó jószágot is összeírták
;

szerfelett elsze-
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gényedett állapotba vala akkor ez éo a muakácsi uradalom, mely a

hosszan tartott háborúk következtében tömérdeket szenvedett. így

1691. január 21. Zéténybl irta Kiobusiczky a vármegyéhez, hogy

a Rákóczy-árváknak gyámj i Kollonics érsek már csak azon tekintet-

bl is, hogy 40 uradalmi falu porrá égett, elengedte azon

helységekbeli jobbágyainak tartozásait. Azon évi sept. 20-káD kell

rendeletével pedig Kollonies Bubuliskát és. Lankát, a munkácoi ura-

dalomtól elszakasztván, a cseroekhegyí monostornak visszaadatta,

mi Nagylohón 1692. január 21-kén eszközöltetett is.

1693. márczius 10. Bécsben Rákóczy íTerencz és nvére Ju-

liána Borbála, gróf Áspermont Góbertné ezer arany kötbér mel-

lett elosztották magok közt a Rákóczi, Báthori és Lorántffy-féle

vagyonokat, nevezetesen az
.
ecsedi, makovlczai, sárosi, szerencsi,

ifedniczei, ónodi, dobronyi, helmeczi, dobóruszkai, borsii, gyarmati,

csetneki és szentmiklósi uradalmakat s az Összes hegyaljai szl-
ket; ellenben a munkácsi, sárospataki, regéczi és tokaji négy ura-

dalom, a kizárólag íiágat illet jogtermészeíénél fogva, Rákóczy

Ferencznéi meghagyatott mig nagy koruságát eléri*).

Az iíju Rákóczy, ki felváltva Mtinkácson, de leginkább Sá-

rospatakon tartózkodott, az öröklött vagyont csopkitatlanul meg-

rizni óhajtván, minden alkalommal érvénye.sité jogait. így 1606.

nov. 13-káról irta sárospataki várából Beregvármegyének, hogy cso-

dálkozik azon, miszerint a vármegye akadályozta tiszteit abban,

hogy a munkácsi uradalmálioz tartozó Vári területén inegrabolt és.

megölt görög ügyében megtegyék a vizsgálatot, holott üt pal-

lós joggal bírván, felkéri a rendeket, hogy az eperjesi egyez-

mény erejénél fogva t jövben e jog gyakorlatában ne hábor-

gassák***^).

1699. Rákóczy Hagara Mátyás nev tiszte által összeiratta

uradalmi' jószágát. Ez urbáriumból kitnik, hogy a verchovinaiak

(hegylakók) ez esztendben folyamodtak urukhoz, hogy azon okból,

mert a lakosság a hagy távolság miatt az igás és kézimunkát ktd-

len nem végezheti,, e helyett pénzváltságot ílzesset>, mi nekik meg-
engedtetvén, elhatároztatott, hogy az 1700—1702. évi idközre ad-

janak a hegyvidéki jobbágyok munkaváltság és bérpénzül öSsSzeseu

3000 irtot, konyhapénzül 300 frt, azonfelül a szokás szerint 450
tyúkot, 200 ludat, 200 font vajat, 3000 tyiiktoj:'ist, G borjút és

150 császármadarat. MégállapiUatott az is, hogy Sárospatakon tár-

*) Budai k. iev. ao.5, es. 8. sz. és 775. us. 37 sz.

*) Beregmegyei lev.
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toznak 200 köbölDji vetést betakarítani, miért 10 köböl gabonát |f

kapnak élelmezésükre, Munkácson pedig 50 köbölnyi szi és ugyan-
p

li

annyi tavaszi vetést learatni és keresztekbe rakni, miért 20 köböt
|

gabonát kapnak, Tartoztak még évenkint 300 tkét a fürészmalmok-
|

i

hoz szállítani. Á pénzfizetést Szentgyörgy, Szentmihály és mind- '

szent napján teljesítették.
|

Megjegyzem, hogy 1649. óta, a folytonos hadakozások és i

más viszontagságok miatt az uradalomban a jobbágy- és marha-
|

állomány a felén túlra leszállott,' st itt-ott az egész lakosság ré-
|

szint kihalt, részint elköltözött vagy elbujdosott, pusztán hagyván l

telkét. Ellenben nyoma kezd feltnni annak, hogy a földes- a

uraság fél vagy negyed pusztatelket rendelt orosz paroobialis (lel-

készi) alapnak
;
továbbá, hogy a papok fiaiból (popovies) nóptani-

ték, éneklészek, a jegyzék szerint orosz deákok kezdtek válni

s alkalmaztatni a pap (batyko) mellett, kik azután, valamint a pap

egy-egy nyestet vagy a helyett 4 forintot tartoztak évenként be-
|

szolgálni. Ez alkalommal hasonló okból megváltotta robotját (urdoU
|

gát) aduszinai ispáni kerület jobbágysága is 3 évre, oly !

módon, hogy munkaváltságul 2100 frt., konyhapénzül 300 frt. fi- i

zessen
;

azonfelül tartozott 250 tyúkot, 150 ludat, 200 font vajat,
, j

3000 tojást, 5 borjút, 66 császármadarat és 10 font viaszt gyertyára

évenként adni; kötelezték magokat továbbá a lakosok Munkácson

200 szekérnyi szénát lekaszálni s betakarítani és 100 köbölnyi ve-

tést learatni; Nagy Bisztrán pedig tiz száz hordó-tartalmú kemen-

oze meszet kiégetni s Munkácsra hefuvarozni.

Testvére Júlia már elébb megperelvén öcsosét Rákóczy Fe-

renczet a mindkét ágra szóló jószágok és zálogbirtokokra vonatko-

zó irományok megmutatása és közlése végett, végre 1797-ben uj

osztályra léptek, hivatkozással, az 1793-ban létre jött bécsi egyez-

ményre*)
;

azonban ez sem vezetvén czélhoz, 1699. évben sept.

18. köztök ismét uj egyezség létesült, mely szerint a megállapított

választott bíróság eltt 3000 arany kötbér mellett Rákóczy nvéré-

nek végkielégítésül Makoviczán bizonyos részeket, Zboró, Orlics,

F. Polánka s egyéb sárosmegyei helységeket, Kereszturt Zemplin-

ben, Nagy Tornyát, Borsit, Nagybárt, Izsópét, Istvánt, XJport, Do-

bor úszkál, Bezt, Zahart, Radics-pusztát, pinkóczi részeket és To-

kajon s Tarczalon szlket átengedett, ellenben Júlia Munk^^csot,

Regéozet, Tokajt, S. Patakot, Helmeczet, Dobronyt, Vadászt és

*) Budai k. 1. 704. cs. 33. SZ;
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Telkibáayát Ferericzíiek juttatá, azokhoz egyedül a királyi ésürok-

lési jogot magának és utódai szánaára fentartván*).

1703 kiütvéu a szabadságharcz, annak vészei többször aehe-

ztiltek az uradalom területére is; a harczok fölyaraában sem visel-

tetett egyébiránt Rákóczy Ferencz fvezér közönyösen birtokai ke-

zelésére nézve s különösen midn koronkiut Munkácsra érkezett,

szabad idejét jószágainak és kezeléseinek állapotáról való meggy-

zdésére fordította s a szükséghez képest azonnal erélyes intézke-

déseket is tett így 1704. évben Hagara Mátyás tiszte által össze-

iratta herczegsége (miként a munkácsi uradalom akkor kiváló-

lag czimeztetett) tetemes birtokait s gondot fordított arra, hogy jö-

j

védelmei, mikre a fejedelmi fényes udvar tartás mellett nagy szük-

sége volt, rendesen befolyjanak. Érdemes itt a megemlítésre,

hogy a számos udvari fméltóságokon kivül, Ottlik György udvar-

mester és Kröasy György fkamarás alatt udvarának többi sze-

mélyzete 486 polgári egyénbl állott, kiknek évi fizetése 43,726

frtnyi készpénzbl s a természetbeni járadékokkal együtt, 64,654

írt 85 dénárból állott. Tisztfnökeül mködött Krucsay Márton, ki-

vel gazdasági ügyékben értekezett, aminthogy Bulyovszky Dániel

és titkára Beniczky Gáspár szintén befolytak az ügyek kezelé-

sébe; —
*

He He

1711. évben a munkácsi vár és uradalom Rákóczy hódolat-

lansága miatt elkoboztatván, a koronára szállt, hasonióul elfoglal-

tatván Vay Adám, Visky Sámuel és Krucsay István birtoka is. Az

elszegényedett lakosokkal s elnyomorodott jobbágysággal ellátott

munl|ácsi, uradalmat a szepesi kincstári igazgatóság kezeltette, de

oly mostohán, hogy némely évben, úgy szólván, mi tiszta jövedel-

met sem látott belle; Mily keveset jövedelmezett az késbbi évek-

ben is, kitnik az 1717—-1722-dik évi idköz hat évi jövedelmé-

nek átlagos kiszámításából, mely nem tett többet 7260 frt 40 kraj-

ozárnál, megjegyezvén a számadó tiszt, hogy 1728-ban detemes

javitások és beruházások megtétele után 8510 frtra reméli a jöve-

delmet emelhetni!

1724. évben haszonbérbe vette a munkácsi, szentraiklósi, di-

ósgyri és a Bercsényi Miklóstól hasonlóul elkobozott ungvári ura-

dalmakat 8 évre báró altensteigi flager, ki azoiibon azokat nem
sokáig használta, mert a munkácsi és szentmiklósi uradalmakat,

) Budai kam. l. 768. es. 26 sz.

38
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melyekhez egyházi kegyuri; királyi- és pallós jogok tartoztak, a

Krucsay, Vay és Viskitl elfoglalt csekély birtokrészekkel (hová leg-

iokább néhány beregszászi és muzsaji szólók tartoztak) már 1726-

ban VI. Károly császár-király gróf Schónborn Lothár Fe-j
rencZ; mainczi érsek és választó fejedelemnek s a német biroda-

|

lom kanczellárjának az uralkodó ház iránt tanúsított hsége és a
\

császári seregeknek tett nagyszer áldozatai jutalmazásául addig is,

mig illendbbet adhatna, adományozta, a munkácsi várat azonban a ki-

rály maga és utódai számára fentartá. E gróf különösen a XVIII. szá-

zad elején dühöngött török-háborúk alkalmával saját költségén szer-

veztetett egy dragonyos ezredet, mely Schönborn-ezrednek ne-

veztetett s az 1717-ki belgrádi ostrom alkalmával is ezer fnyi
'

létszámmal tevékenyen mködött;*) lévén az ezrednek parancsnoka

gróf Schönborn Anselra Ferencz.

A gróf Schönborn-család hitbizományáról érdekes tudni, hogy

Lothár Ferencz érsek és választó fejedelem Bambergen 1711.

január 3-kán tette az els hitbizományi alapitványt, egyetlen élet-

ben lev fivére gróf * Schönborn és Eeichelszberg Menyhért Fri-

gyes javára, mely okmány 16 czikkból állott. Ezt akkor a (jsalád

részérl aláírták az alapitón kívül Menyhért Frigyes s ennek fiai

Frigyes Károly mainzi prépost, János Fülöp, Bernjén Hugó, Fe-
]

rencz Ervin Eudolf, Anseim Ferencz, Ferencz György trieri és

kölni kanonok és Marquard Vilmos szintén kanonok.

Mindjárt^ az I. czikkben sszeföggleg a megállapitott családi i

lendszabályzattal, kiemeltetett, hogy az elsószülötíségi jogra alapí-

tott hitbizomány két fágra, az osztrák és németbi-
rodalmira osztásáé k, az egyikbe Menyhért Frigyes, a má-

sikba Ferencz Ervin helyeztetvén
;

kiköttetett, hogy a család bi-

zományosai elégedjenek meg .a birodalmi grófi méltósággal s azon-

túl többre ne vágyakozzanak, mert tapasztalás szerint, a herczegi

rangra való vágy a családok romlására szolgált; megállapitatott,

hogy az eisszülött nagykorúsága elérése s a vagyon átvétele után

két év alatt rangjához illen megnsülni, azaz csak oly nt, ki

tizenhatnál több st kimutatni képes, elvenni tartozzék, valamint

ismételve akkor, ha gyermektelenül özvegyen maradna.

M. Frigyes azonban 1717-kén elhunyván, a hitbizoraányi szer-

vedet módosítást igényelt, miért is 1717. szept. 30-án a heiszen-

stammi várban az megváltoztatott, az ott kiállított okiratot Lothár

) Monuiii. Hong. Hist. 27. köt. 594. lap.
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Fereocz érseken kívül, János Fülöp Ferencz, Frigyes Károly, Fe»

rencz Ervin és Anselm Ferenez es. k. tábornagy aláírták
;
azonban

a rendes szerzdés csak 1719. nov. 17-én állittatoít ki Bambergen
Lothár Ferenez által, elhunyt fivére M. Frigyes hét gyerinekei kö-

zül már csak az öt életben lev, u. m. Frigyes Károly, Ferencz

Ervin, A. Ferencz, F. György és Yiimos írván azt alá, valamint

János Fülöp vürczburgi püspök, Bernjén Hugó és Marquard Vilmos.

Az osztrák és német birodalmi két ágra osztott hitbizománj

élére gróf Sehönborn Buchheim Wolfsthai Ferencz Ervin és gróf

Schönborn Buchheim Wolfsthai Anselm Férencz helyeztetett; meg-

állapittatott az örökösödési és kezelési rendszer, valamint az, hogy

a vagyon birtokosa egy év és nap alatt tartozzék rangszeröleg meg-
bázasodní s hogy a birtokban senki se örökösödjék, ki nem a ró m.

katholikus szentegyház igaz hive; hogy az elsszüiött

vagy utána következ birtokos a megszabott esküt a rend és szabá-

lyok lelkiismeretes megtartására letenni köteles sat. E hitbizományi

módozatot megersité Bécsben VI. Károly császár 1720. junius 25.,

valamint az 1728. sept. 29-én módosítottat Boroszlón Ferencz La-

jos választó fejedelem 1731. junius 18-án.

1740. julius 22-én gróf Sehönborn Hugó Bernjén bibornok

százezer íorintnyi alapítványt tett aranyban a végbl, hogy a tkét

az osztrák hitbizomány kezelvén, évenkinti kamatai a német ágbeli

fi és leány növendékek közt elosztassanak
;
hasonló alapítványt (C a-

det ten-Fond) tett 1844. augiist. 28-án pomersfeldi várban gróf

Sehönborn Frigyes Károly bambergi és vürczburgi püspök is. id-

vel azonban a család két ága közt az örökösödés és vagyonkezelés

felett yiszálykodás keletkezvén, 1766-ban sept. 4-én Viesentheidban

gróf Sehönborn Viesentheid Bernjén Ervin és József Ferenez és

gróf Sehönborn Heiszenstamm Jen Ervin közt családi szerzdés

jött Jetre, mely 35 pontból áll s melyet II. József császár Bécsben

1767. március 13-án raegersiíett.

Ezen s az 1731. junius 4-én Laxenburgban kelt adománylevél

szerint, a munkácsi és szeutmiklósi uradalmakhoz tartoznak az ura-

dalom feje, a király számára fentartott munkácsi vár helyett a mun-

kácsi kúria és város, ehez pedig következ városok és helységek:

Kendereske, Kustánfalva, Kocsova, Kerepecz, Sztánfalva, Papfalva,

Szundakovicza, Kis I Fosva (puszta), Kis-Leányfalva, Nagy-Leány-

falva, Fogaras, Kis-Lucska, Klastrom falva, Bábafaiva, Kutkafalva,

Kelemenfaiva, Gálfalva, Papgjörgy falva, Kis-Abrahánka (igy), Ivasko-

falva, Nagy-Abrahánka, Krajna-Martineza, Feketepatak, Hátmeg,
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Nyiresfaka, Medencze, Deskofalva, Závidfalva, Ardánháza, Tókés,

Dragabartfalva, Sarkad,‘ Remete, Ramocsa, Bisztraháza, Makaria,

Bartháza, Beregujfalu, Bereg, B ere gs zás z (Újváros és Véguteza

nev két városrész kivételével, melyek ezentulra is a helybeli r. k.

lelkész és kóroda — Xeuodochium — birtokában meghagyattak)

;

továbbá Vári, Jánosi, Nagy-Gut, Isnyéte, Lucska, Gorond, Gát, Mun-

kács Újfalu (most Alsó-Schönborn), Oroszvég, Bukovinka, Egereske,

Dubrovicza, Leczfalva máskép Kis-Dubrovicza, Czolánfalva, Ploszki-

novieza, Kis-Bresztó, Paszika, Jobovicza, Osernipatak, Martinka más-

kép Gyilok, Szolocsina, Plávia, Roszos, Duszina, Paulova, Bruszto-

patak, Sztrojna, Nagytíbáva máskép Busicsna, Ploszkó, Kis-Mel-

nicsna, Kis-Bisztra, Olenova, Izvor, Diczkovicza, Uklin, Nagy-Bisztra,

Szaszóka, Runofalva, Gévénfalva, Kis-Belebele, Klucskofalva, Dubina,

Ci'abiua, ívoczkaszállás, Zirabrilefalva, Kis-Viznicze, Obiáz, Selesztó

máskép Alsó-Vizuicze, Dunkofalva, Alsó-Hrabonicza, Iglinez, Nagy-

1 váüi, K i s-I V á n y i
,
Ruszkócz, Rákos, Kajdanó, Cserlenó, Nagylohó,

V^orotnicza, Balázsfalva, Nagy- és Kis-Mogyorós, Vulsinka, Krös-
falva. Fedelesfalva, Puznyákfalva, Hilkócz, Szerencsfalva, Hiibóez,

Trosztyanicza (praedium), Herczfalva, Timsór (máskép Kimsor), Ver-

biás, Petrusovicza máskép Kotilnicza, Uj-Rosztoka, fílubokapataka,

Lázárpataka, Beregócz, Nagy- és Kis-Abránka, Volócz, Kis-Rosz-

toka, Nagy-Rosztoka, Kicsorna, Perekraszna, Bukócz, Paskócz, Szva-

lyovka, Veretecsó, Nagy-Dobrony, Búcsúban 2 puszta telek, Nagy-

Muzsalyban két fél pusztatelek utáni rész (Vay Adámtól) és két

szóló Kis-B[egy és Vasbika nev
;

Beregszászban Sarok szóló, jDá-

vidházán 6 telek, Kerepeczen 3 Vs telek utáni rész. Sztrábicsó
;
Sze-

rednyón IV4 telek utáni rész. Hukíiva, Talamás, Szkotárszka, Ka-

nora, linóvá, Kis-Lohó, Bablyuk, Uj-Bisztra, K 0 z i v a , K i s-

Szvalyovka, Nagy-Me Inic sn a, Hinkócz, máskép Hikó-
falva, Fels-Hrabonicza, Delegánfalva, (puszták), Koma-
patak, Isdemór, Ivánfalva, Mocsárka, Trojánfalva,
Muszgafalva, Csertószfal va, S z vatelec íalva és Szlop-

kófalva*) A szentmiklósi kastély s ahoz tartozó hely-

ségek az adománylevélben igy soroltatnak el : Szentmiklós, Podhe-

ring; Külcsin, Repede, Hankovicza, Szolyva, Szuszkó, Háfsfalva (Ne-

lipina), Holubina, Polyánya (Pülena), Paulova, Hrabonicza, Roraanócz,

Pudpolócz, Alsó- és Felsó-Voreczke, Laturka, Kis-Bisztra, Biiaszo-

*) A ritkított és 1728- baii már nem létezett helységek nevei, ugylátszik,

az 1649-ki urbáriumból vannak az adománylevélbe felvéve. Kia-
Lohó ellenben egészen kimaradt.
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Ticza, Borí-zucsÍDa, Miskarovicza, Kotiltiicza, Medvezíia, Tibova. Za*

Tadka, Pereszirova, Jalova, Almamezo, Zagyilska, Drahu^ócz. vSer-

bócz, Zsdenova, Zbuo, puszták: Ökörmez (ma valoszinüleg

.

'Dorosó), K a r

i

1

0

V IC z á ,
R 0 z g y i ] a,

Az adományozott gróf Schönborn Lothár Fereücz 1729-ben

elhunyván, a királyi adomány a családnak 1728. sept. 29-én kelt

és felség! megersítést nyert egyezménye, hitbizományí szervezbe

és örökösödési rende szerint, mely szerint Lothár i'erencz felkér

ez uradalmakat még 1728-ban Frigyes Károly grófnak átengedé:

ezen gróf Schönborn-Buehheim Wolffstlial Frigyes
• Károly bambergi és berbipoli píispökre s a grófi család férfi

ágára terjesztetett ki az 1731. junius 4-én kelt királyi adományle-

vél értelmében a hitbizomány oly módon, hogy élte fogytáig a ne-

vezett püspök élvezze annak hasznát, tihuny tával pedig els szül tt-

ségi sor szerint elbb néhai gróf Schönborn Buohheim Wolfstbal

A n se lm Ferencz fiai, ezek kihaltával pedig gróf Schönborn-

Bucbheim Wolffsthal Faron ez Ervin fiai szintén elsszülöttségí

joggal bírják a hitbizományt.

Az 1728. okt 13. kelt udvari intézményben meghagyatott,

hogy a felkérnek az uradalom adatiassék át, mely átadásra azután

Frigyes Károly meghatalmazottjául Bauer Albertét küldé Munkácsra.

Minthogy pedig a munkácsi vár a felség részére megtartatott,

azon viszonyt, mely az uradalom birtokosa és a katonai kincstár

közt megállapittatott, egy Becsben 1730. nov. 27-én kelt tíz pontú

határozatban rendezte a bécsi cs. k. haditanács: mi azután, külö-

nösen a 300 ölnyi várterölet, Váralja helység alakítása, a várpa-

rancsnok számára követelt 25 szekér széna, építési és fürészanya-

gok -szállitása, végre az rség részére való gabona-rletés miatt sok

súrlódásra nyújtott alkalmíft a várparancsnok és uradalom közt. Az

1729. aug. 2-án kelt királyi adoraánylevél szerint Ví. Károly azon

okból, mert az els adománylevélbol a Vay Adáintol elfoglalt nagy

-

muzsalyi két fél pusztatelek s a kishegyi és vasbikai két szl, va-

lamint a szerednyei IV4 telekbl álló birtok kimaradt, ezeket utó-

lagosan adományozta a Schönborn családnak.

1731. junius 4-én VI. Károly császár-király Laxenburgban kelt

8 a leleszi konventhez intézett parancsában meghagyta annak, hogy

gróf Schönborn B. W. Frigyes Károlyt a neki adományozott ura-

dalmak birtokába iktassa be. E leiratban királyi emberekül kijelöl-

tettek: Szeuczy Ferencz, Püspöky János. Kende László és Beniczky

Péter. Az ünnepélyes beiktatás augustus 21-én történt, mely alka-
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lommal ellenmondottak Bizanczi Ger György, munkácsi g.k. püs-

pök a monostor nevében, Püspöki János Munkács és Kislohó, Szen-

ezy Ferencz munkácsi birtoka és Nyíresfalva, Keresztesi László Nyi-

resfalva, Kende László, Szabó Pál, Kádas Mihály máskép Andrássy,

Pattay Samu, Jánosi é^ István, Bornemissza Ferencz munkácsi ud-

vartelkeik, Apostol Mihály, Szentléleky János pósaházi, Lövey Adám,

.

Samu és László, Berthóti Gergely^ revistyei Reviczky János, mint

Kossovics Máriától született fiának Antalnak gyámja; Kossovios Már-

ton és Ádám, Boronkay Ferencz mint Csomaközy Judit árváinak

gondnoka, Újhelyi Mária, Berthóty Lászlóné, Szobránezi Józsa Mi-

hályné, Szkárosi Anna és ludányi Bay Ferencz özvegye született

Kende Katalin.

Ezen ellenmondások feletti törvénykezés 1737-ben befejeztet-

vén, az ellenmondók elutasittattak és VI. Károly Pesten, azon évi

január 17-én kelt visszahelyezési és beiktatási .rendeletén felül, az

adományozást és az elsbb szülöttségi örökösödési rend szerint bír-

toklandó hitbizományt is megersíté és ennek folytán^ a nevezett

gróf újonnan beiktattatott.*)

E tájon valamint már elbb, nevezetesen 1730-ban, tervezte

a grófi család az ungvári uradalom megvételét, melyet akkor Szent-

iványi ungi fóispán ötezer frtért haszonbérelt.

A Bécsben 1729. január 20-án legfelsbbleg kelt oklevél sze-

rint, a Sebönborn család a magyar honosítottak sorába vétetvén fel,

gróf Sebönborn Frigyes Károly érsek a honpolgárl esküt az arra

meghatalmazott Koilhund Ferencz Ágoston uradalmi ffelügyel ál-

tal tette le. 1741-ben mindkét ágra terjesztetett ki az indigenatus

és az azzal járó mágnásí (frendi) jog, miért dijul háromezer db.

aranyat fizetett a család.

Az 1741. 69. t. ez. szerint Frigyes Károlynak néhai testvére

Anselra Ferencz, schöuborni, buchheimi ps wolffstháli gróf s még
1729-ben honfiusitott aranygyapjas vitéznek fiai és testvére Fe-
rencz Ervin és ennek utódai szintén a honfiak sorába ország-

') Az uj beiktatási parancsban kijelöltettek királyi emberekül Zombori
Imre, Semsey Boldizsár, Szlukovényi György és Eötvös Miklós. A
visszahelyezést eszközlé a leleszi konvent részérl gróf Kunitz és

Vei.si rí biirg Károly, a premontrei rend fnöke
,
és leleszi prépost

Munkácson 1737. június IT-én, jelen lévén az okmány szerint ak-
kor munkácsi r. k. Icikész páter Szabó János, fesperes, bíró Szerny
Márton, jegyz Bákosi Pál, tanácsos Tasnádi István. Beregszászi
biró Sas István, jegyz Losonczi Samu, ÍQszolgabiró Bornemissza
Ferencz, esküdtek Patai Sámuel és Szentléleky János, jegyz BeL
lor Frigyes.
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gylési határozat folytán felvétettek/^ i, s a esaláiioak az '-r-f.-

föispáni. méltóság adományoztaíott, minek kuveikeztébon grófsi.- ii*

bora Frigyes Károly a föispáni székbe behejyezleteu, iiolyeue>í'/,l

Péchy Imre neveztetvén ki. A szokásos beiktatást báró Szeiitiva-

nyi Jánosnak keilendett végeznie, ó azonban idközben meei/u-

ván, Mária Terézia királyn által báró Berényí Tamás zem|ö.-!;:

fispán neveztetett ki királyi biztosul, ki a beiktatást 1741. jamiiír

30-káü teljesité. Ugyanakkor Mimkáeson a nevezett heíyt.uíu

beiktattatott s a szokásos lakmározás, melynél, a jegyzék szerint

busz tál étel adatott fel, részint a kastélyban, részint a kúria szo-

báiban tartatott, st a néposztály a szabad ég alatt vendegeiteteu

meg.

Frigyes Károly gróf birtokaihoz tartozott akkor az 172S-ban

neki adományozott zimonyi uradalom is, melyhez tartoztak

Zimony mez város, a szurdok! kerületben: Tusa, Beilegisch, Vojka,

Golubinczti, Popincze, Pegincze, Dobanovcze, Pesanja, Surezin, Ja-

kowo, PoliewGze, Progár, Dolinczé, Drinovácz, Obress, Witoieze.

Ogar, Karlowziz, Berthovvo, Kereck és Sakula helységek, valamint

e következ puszták: Mihalovácz, Kernesefczi, Kersinczi, Lesíauí.

Arsanja, Parin, Obeda, Milesevácz, Oruvácz, Mikuia, Kerentiu, Po-

barnisz, Moratowcze, Sivácz, Grabováez, Kumfa, Wesztmen, Mit-

rofesiez, Tvertenavo, Werbasz, Maletinczi, Zervenja, Kamendia,

Uglincz, Petrinczi, Belavicza, Odasefcze, Witakorics és Losinezi,

összesen 208

V

2 telek, melyeknek értéke 5 százalékkal számitva

85,709 frt 33 krt tett. Ez a pallós és kegyúri joggal együtt,

'60 ezer forintban Íratott gróf Schönborn Frigyes Károlyra 23 évi

kanczejlári és más hü szolgálatai jutalmazásául. Egy azonkoru

jegyzék szerint jövedelmezett ez uradalom évenkiut hadi és földes-

úri adóban 6903. frt, 49% d., accis fejében 2040 frt, puszták bé-

réül 485 frt, nagytizedül 3050 frt, kistizedül pedig 1030 írt, osz-

szesen 13,508 frt 49 % Azonkívül bejött 508 mér búza. 254

árpa, 128 zab, 128 tengeri, 1022 öl tzifa, 1022 boglya széna. E

kimutatást Bardies Mihály János fgazdaispán (Ober ispán) Zi-

monyból 1740. január 9-kén küldé be a püspöknek, megjegyezvén,

hogy Belgrád ostroma s az
.
1738-ban dühöngött dögvész miatt

(meghalván e kerületen 1024 jobbágy) sok kár történt, de Ali pasa

• nagy fegyelmet tartván katonái közt, reméli, hogy jövben a jöve-

delem emelkedni fog. Azt is tudatá, hogy a háború folytán a bel-

*) Corpus Juris Hung. II. *206.



grádi feretczreDdü szerzet íoDöke rquardiao) Zimonjba meneküli s

oti letelepedni kívánna, miért is kéreti a püspököt, iiogj részére

alkalmas szállást engedjen. E kiviinalába azonban a gróf nem
egyezett, sót 1741-ki kedélyes válaszában egyenesen megtiltá, hogy

a barátokat befogadja az ispán, mert mint megjegyzé, azokat on-

nan, hová befészkelüdnek, mint a poloskákat, kiirtani nem lehet. A
ziraonyi uradalmat késbb 1751. a grófi-család az államnak áten-

gedvén, azért kárpótlásul 76 ezeret kapott.

Gróf Schönborn Ervin Jenó teljes czime 1765. ez volt:

„Szentséges római birodalmi gróf, bucheimi, wolffsthali, reichels-

bergi és herrenheimi gróf, Wiesentheid> Göllersdorf, "Wegesburg,

Mantern, Heusenstanz és Weylerm-uradalmak, úgy Munkács és

Szentmiklós ura, valamint Payberg sat. jószágokr birtokosa, cs. k.

valóságos kamarás, birodalmi udvari tanácsos, a szentséges római-

birodalom és ausztriai örökös herczegségek s országok bárója, fels

és alsó ausztriai herczegségek örökös tagja, nemes Magyarország

nemes Beregvármegyéjének fispánja.” (Azonkoru bivatalos irat a

mnk. urad. levéltárban.

Az adományos fpap az uradalmakat néhai Anselm F. fiának,

Ervin Jennek még 1740. évben átengedvén, ennek nagykorúságáig

azokat Ferencz György, trevisói érsek és anyja Monteforti Mária

Therózia grófné kezelte; végre 1746-ban a nevezett gróf teítleg át-

vevén a munkácsi és szentmiklósi uradalmak kezelését, 1747-ben

kihirdettetett fóispáni méltósággal való felruháztatása is, mibe 1752.

febr. 16-án ünnepélyesen be is iktattatott.

Birtoklata idején, nem csak a rendszeres kezelés, hanem te-

temes javítások és beruházások, valamint uj telepítések és gyarma-

tosítások folytán a jövedelem is évrl-évre emelkedett; igy 1738-

ban volt az évi jövedelem 15 ezer, 1740-ben már 17 ezer, 1753-

bao 19,186 írt, SVi kr., 1757-ben 23,436 frt 49 kr. .

1764. évig háboritlanul birtokolta a nagyterjedelmü mun-

kácsi uradalmat, ekkor azonban e birtokot a királyi ügyész egy-

szeren visszavétetni kívánta, mi ellen 1765. a gróf erélyesen til-

takozott, hivatkozván arra is, hogy a felség a per utjáni visszavé-

telt rendelte el ; st óvást tett az ellen is, hogy e királyi leirat

nem olvastatott fel az országgylésen. Ennek következtében tehát a

királyi ügyész táblai pert inditott ellene az adomány megsznte-

tóse végett, minthogy a keresetlevél tartalma szerint, az 1514. D.

7. t. ez., és az 1518. törvény szerint ez uradalom elidegenithet-

leü ' koronái birtokul kijelöltetett. A per folyama alatt felvétetett
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Gernesertöl és betábiáztatott az uradalom terhére 300 ezer forint-

nyi kölcsön, mi ellen a királyi ügyész óvást telt. 1770-ben ajánla-

tot lett gróf Hatzftíld, birodalmi kamarai elnök gróf Grasalkovics

Antal magyar kincstári elnöknek, hogy az uradalom iránt folyó

pert nem lenne-e hajlandó megszüntetni, ha gróf Schönborn Jen
késznek nyilatkoznék az uradalmak becsértékével beérni? Azonban

1771. évben ez ajánlat visszavonatott s a nevezett gróf menté ma-

gát, hogy ez ajánlatot csupán azért tétette, mert akkor egyetlen

;

figyernaeke meghalt*). Ez érdekes per, mely mindkét fél részérói

‘ erélyesen vitetett, végre 1786-ban fejeztetett be, az ítélet szerint a

í

grófi-család az adományozott uradalom birtokától elraozdittatott, a

I

tett javításokért azonban 150 ezer forintot kapott**).

j

A visszavett uradalmat tehát 1786-tól 1791-ig a kassai kincs-

tári igazgatóság kezeltette, közvetlenül azonban az ungvári kincs-

I

tári fnökség (praefectura) igazgatta***), melynek élén állott fügéi

j

Gsató Ádára, kincstári tanácsos, inig Beregszászon és késbb Mun-

kácson, mint az uradalom fhelyén, tisztartóul mködött * linden-

felsi Bsz János, pénztárnokul Kardos Mátyás és magtárnokul

Gábriel Ferencz. Ez id alatt a jövedelem ismét csökkent, úgy,

hogy 1791-ben jó esztendben, csupán 15,051 frt 28 krra rúgott,

mi annak tulajdonittatott, hogy a kezelést a kincstár maga eszkö-

zölte s a bérbeadást akadáiyozá, jóllehet azt még 1780-ban gróf Esz-

terházy és 1787-ben Berzeviczy kívánta haszonbérbe venni.

Végre a király közbejárására az 1790— 1. 7. t. ez. értel-

mében, 1792. elején ismét visszaadatott áz uradalom a gróf Sehön-

born-családnak, országgylési határozat folytán a koronái birtokok

sorából végleg kitöröltetvén s annak helyébe a végvidék! tiszai ke-

rület korona! birtokul beiktattatván.

Az 1792. január 20-kán Munkácson történt ünnepélyes át-

adásnál (resignatio) jelen volt Csathó Adámoa kivüi Jobszthy György

*) Búd. k. 1. 85. cs, 6. sz.

**) Az 1781-dik évi feltétel szerint találtatott a munkácsi és szentmiklód
uradalom gazdaságában összesen 6 ló, 8 bika, 138 ökör, 58 tinó,

106 telién, 47 üs/ö, 90 borjú, 2147 juh (t. i, 10.30 német ös tix 7
magyar), 101.5 sertés, 240 méhköpü. Egy tehén ára volt 16—20 frt,

egy bikáé 20 frt. a munkácsi és szeiftmiklúsi uradalmak összes
üpületei becBÜjtettek 15,5,272 frt 49 krra, alapul vétetvén ily anyag-
ár*. 1 köböl k 3 frt, 1 hordó mész 1 frt, 1 hordó homok 3 kr.,

ezer tégla 5 frt. E szerint került egy köböl fai 22 frt 18 krba.
***) Ennek hivatalos pecsétje ily köriratot viselt; „Admini^trntoratus régió

coronalis districtus Munkácsien8is‘% mig a közepét Magyarország
czimere foglalta el



tíecsey í-iyorgy esküdt és gróf Schönborn Ervin Jeni,

ne'. élten annak megbízottja Lónyai László, alispán, ki e fáradsá-

íinén :>0 arany nyal dijaztatott, mig Írnoka négyet kapott. Per és

I egreiiajiíisi költségek fejében fizetett a gróf ez alkalommal 132,549

írt ét f)'.; krt s a kincstári kezelés alatt tett javítások fejében

^>394 írt 5(1 krt, összesen 138944 írt 4^^ krt.

1792. január '20., tehát az átadás napján szervezte a gróf

tisztikarát is. kinevezvén Bsz Jánost tisztfónöknek (praefektusnak)

;

•iíryeszszé lett Neupauer Sámuel, pénztárnok Cserszki András, ud-

varbiróvá (provisor) Rehuss József és Farkas Simon, vasgyári sá-

fárrá Komán Ferencz, kasznár Molnár István, szolyvai kasznárrá

l’opovics Mihály, pinczemesterré Peíz Antal, felügyelvé Maiszlik

János. Írnokká Olsavszky János, építészeti írnokká: Herezig József,

ispánná Urbányi Mihály, sebészszé Nagel Mihály Beregszászon ud-

varbiró Scsepánszky János, Írnok Rehovszky, ispán Simcsovics Já-

nos, ispán Steinicz Mátyás, vereczkei tiszttartóvá Troli Imre, ellenr

Deiegán Demeter, Írnok Farkas Antal.

Gróf Schönborn Ervin Jen 1801. julius 25-én elhunyván, az

uradalom azon évi augusztus 16-án átadatott Stadion Tanhausen

Anna grófntl születeti els fiának Fülöp Ferencznek, kit az

eljárásnál báró Perényi István képviselt. E fenkölt lelk gróf, kinek

neje volt koblenczi gróf Leyen Zsófia, csillagkeresztes hölgy (f

1834}, azon évi (1801) okt. 23. Ferencz császár által egyszersmind

Beregvármegye fispánjává is kineveztetett, helyetteséül meghagyat-

ván báró Vécsey Miklós. Az ünnepélyes fispáni beiktatás 1803. jú-

nius 27-én történt, mely alkalommal királybiztosi minségben gróf

Eszterházy József mködött, ki azért ajándékul a gróftól hat pari-

pát kapott. Mellékesen megjegyzem, hogy a beiktatási ünnepély al-

kalmábói 600 vendég vett részt a diszebédoken
;

ezekbl 200 sze-

mély ebédelt a kastélyban, 150 a vendégl termében, 100 az espe-

res házában, 50 Bornemisszánál, 50 a sótárnok és 50 az uj-utczai

megyeházában. A pezsg bor (champagnei) és csokoládé nagy mér-

tékben szerepelt, csupán a bécsi áruszámla 2755 frt 42 krt tett. A
beiktatást gróf Károlyi eszközlé.

E gróf alatt szerveztetett a ftisztség, mely már elbb fenn-

ailoU ugyan, mert az 1792. évi rendelet szerint, pénteken tartá ülé-

seit,, most azonban újabban alakíttatott; lévén feladata és köre, tes-

tüietiieg igazgatni az uradalmakat. Tagjai voltak a tiszfnök elnök-

sége alatt a? ügyeszek és eladók (gazdasági és q;üszaki „assesso-



rok“).*) 1792-tól 1802-ig jöTedelmezétt a két uradalom átlagosan

éTenkint 64.341 fn krí, melv tiszta jövedelem azoiiluí rit-

kán szállott alá, de a százezerét sokszor íeiülhaiadá. Alatta tett

1807-ik évben a groíi család 500 foriutuyi iilapitváiiyl a Ludovi-
oe u m r a.

E nemes gróf (Fülöp Ferencz) Í841. aug. 18-kúii 73 éves te-

vékeny életét befejezvén, elhuny tát következ utódai siratták, u. m.

Fölöp, cs. k. kamarás, Frigyes százados, Karolina csillag-

keresztes és palota-hölgy, Eugénia, Tódor, kamarás és száza-

dos, Károly százados, Zsófia, Leyen Hohen Geroidszegg hercegné

és Ervin, kamarás és szintén százados.

1846. május 7-én gróf Schönborn Ervin, arany kulcsos és lo

vas kapitány a munkácsi és szentmiklósi uradalmakról és igy az

ezzel összekötött fóispáni méltóságról is történt lemondása követ-

keztében, gróf Schönborn Károly, arany kulcsost és rnagyot ez

uradalmak birtokosát ruházta fel V. Ferdinánd király a fóispáni

méltósággal, úgy, hogy a kormányzat továbbra is a helytartónál

maradjon. E gróf a fóispáni szokásos beiktatási ünnepély helyett két-

ezer frtnyi alapítványt tett egy Munkácson felállitandó tanoda ja-

vára, mi a megyei közgylésen azon évi május hó 18-án örvende-

tes tudomásul vétetett. Ez összeg képezi alapját a késbb teteme-

sen megszaporodott tkének, mely a tanoda felállitását is eredmé-

nyezé.

Gróf S. Károly 1854. évben elhunyván, a birtok, ennek gr.

Bolza József kamarás és gróf Batthyányi Annától származott gróf

Bolza Annálói (csillagkeresztes és palota-hölgy, meghall 1875. áp-

rilis 8. Bécsben) született tiara gróf Schönborn Bucii beim
Ervin Frigyes Károlyra (született 1842. nov. 7.) szállott, ki 1866.

Dov. 7-én nagykorúságát elérvén, nem csak az elsószülötti iiitbizu-

mányt (majorátust) képez magyarországi uradalmakat és Osztrák-

bonban a schönborni, göllersdorfi s egyéb jószágokat átvette, hanem

felségének 1866. decz. 27. kelt legfelsbb határozatával a bereg-

vármegyei fóispáni méltóságban is megersittetett, felajánlván ez al-

kalommal az ünnepélyes beiktatás helyett a munkácsi reáltanoda

*) A .^'•tisztség*', mely a múlt század végén, különösen az 1811. és

1812-diki rcndeletok által újólag s.^.abályozva, a midn ülései szóm
bat déleltti óráira tétettek át, sikerdusan mködött, végre meg-
szüntettetett 1872. évi május hó 18-án, midn utolsó ülését tartotta:

1878-lian azonban ismét életbe lépett a fontoBubb ügvek feletti

tanácskozás, a nélkül, hogy régi ftisztségi elnevezési' is fen-

tartatott volna, melynek helyébe cimüi az uradalmi igazgató-
ság („Domainen-Tirekíion*') hozatott be.



alaptkéjének szaporítására Ötezer forintot
;

majd cs. k/ kamarásig

1881. május hó 4-én pedig titkos tanácsosi méltósággal ruháztatott

fel. Fenkölt lelk neje, gróf Trautmansdorff Francziskától négy

leánya és még 1869. február 25-én elsszülött fia Frigyes Károly,

?alamÍDt 1871-ben Ervin Ferdinánd Károly születtek.

Gr. Schönborn Eryin nvérei közöl Mária Anna gr. Schaaff-

gotschhoz, Eugénia gr. Wurmbrand-Stuppach Henrikhez, Charlotte

báró Künsberg és Anna báró Ludvigstorffhoz mentek nül.

Folytatva az uradalom beltörténetének megszakított fonalát,

megjegyzem, hogy a jószágokat a család folyvást maga kezeltette,

jóllehet idnként akadtak ajánlkozók, kik azt haszonbérbe venni kí-

vánták
; jgy még 1755. évben 20 ezer forintnyi évi bért ajánlottak

mind a két uradalomért, mi azonban nem fogadtatott el.

1764. évben aug. 27-én a teregmegyei közgyélésen megújí-

totta Fályan Ferencz a leleszi konvent eltt tett óvását az iránt,

hogy a Schönborn családnak, állítása szerint, jogtalanul adományoz*

látott Vári és Nagy-Bereg, mert e mezvárosok, a longodári puszta

és két ház Munkácson nem az uradalomhoz tartoznak^ hanem nagy-

atyja után az ö családját illetik; ellenmondott annak is, hogy Lö-

vey Adám munkácsi birtokát az mellzésével adta el az urada-

lomnak, továbbá, hogy Horváth Imre báré az ardói jószágot elzá-

logosította sat.

1781. évben volt a munkácsi uradalom területén 876% job-

bágytelek, 1348 házas és 216 házatlan zsellér, mibl kvetkez
munkaer került ki:

1. Igás napszám 50,609*^/8, 20 krral számítva 16869 frt 55 ki.

2. Kézi „ 26,844, 10 , „ 4474 frt — kr.

3. Hosszufuvar n. sz. 219, 2 „ „ 438 frt 45 kr.

4. Molnármunka „ 1890, 10 „
’

„ 315 frt — kr.

összesen 22,097 frt 40 kr.

Ezen felül jövedelmi befolytak a következk; városi bér (cen-

8us) 2616 írt 15 kr., úrbéri adó 4246 frt 12 kr., küls jobbívgyok-

tól 195 frt 59 kr., jövevényektl 78 frt, uradalmi házaktól bér 102

frt, legelbl 22<S frt 13 kr., urad. telkektl 155 frt 58 kr., vám

118 frt, bolt- és vásárbér 887 frt 30 kr., mészárszékektl 192 frt,

korcsmabér 1542 frt 30 kr., halászat 218 frt 52 kr., ktörés 350

frt, kertek bére 171 frt 22% kr., bárányjutalék 580 frt 3 kr., méh-

tized 129 frt 12 kr., sertés-tized 177 frt 50 kr., tizedváltság 727
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frt 55*/8 kr., robotváltság 1031 frt 44 kr.» szilvává!tság 64 írt 42^8
kr.5 maíomdij 598 frt 4 kr., összesén 14,412 frt 22^8 kr.

1775-tl 1780-ig terjed hat évi idközben volt a munkácsi és

szentmiklósi uradalmak átlagos jövedelme következ

:

1.

Jobbágymunka, különféle adók, bérek, dijak 36,000 frt 48

2. Tized, kilenczed, gazdaság jövedelme

3. Bor, szldézsma, hegyvám sat. . .

4. Majorság, juh, barom, sertés sat. .

5. Erd jövedelme . v . ... .

6. Éjáitészetbl . . . ... ...
7. Bányákból . ... . . . . .

17,688 frt 26 Vs
38,627 frt 41 Vg
4261 frt 45%
3058 frt 49

307 frt 28

12,128 frt 36

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

összesen 112,073 M 36% kr.

Kiadás 38,350 írt 20% kr.

tiszta jövedelem 73,723 frt 13% kr.

Az italmérés bére akkor ilyen volt : például, a munkácsi csil-

lag vendéglt bérelte 1781-ben Maniz Hirsch 136 írtért, de tar-

tozott uradalmi bort mérni.; a vereskorcsmáért fizettek IG, az uj-

malom-korcsmáért 44, Bornemissza-fáleért 126, Eozsa nevért

Munkácson 115 irtot. A vidéki 80 korcsmáért fizettek bérül össze-

sen 904 irtot. A Lövey-féle házért évi bérül 20 irtot. Ennek el-

lenében nem lesz érdektelen feljegyezni, hogy 1871-ben tett az

uradalmi korcsmák bére 58,523 frt 88 Vs krt; a sermérési jogért

és serbázért fizettek 2000 és a malmokért bérül 22,256 frt 52 krt,

összesen 82,789 frt 407^ krt

;

mi természetesen, idrl idre vál-

tozik. Jelenben találtatik az uradalom birtokában 199 korcsma, 75

vizi és 2 gzmalom.

Hogy a gróf Schönborn-esaiád mindjárt birtoklata idején nagy

súlyt fektetett a néptélén helységek megnépesitésére, azt termé-

szetesnek találjuk
;
miért is folytonosan azon igyekezett, hogy kül-

földi szorgalmas gyarmatosok telepítése által, a munkaert s a vi-

dék* felvirágoztatását emelje. Különféle kedvez feltételek mellett si-

került is még a múlt század közepén Pósabázára 1750-ben, Alsó

Scbönbornba 1732. Fels Scbonbornba 1730. Leányfalvára, Bere-

zinkára, Bartbázára 1750. Kustánfalvára, Kucsovára 1748. Zsófia-

falvára 1804.Pelsvizmczére 1806. üjkienócra, Tövisfalvára 1827, Szo-

batinra 1829, Puszta-Kerepecre 1826, Izvorhutára 1834. Szinyákra

1836; Szuszkóujfalu, Bubi; Álsóbrabonicza s egyéb kis helyekre

pedig újabb idben is oémetb, cseh, tói és oláh lakosokot telepi-

teni, kik a vármegye és illetleg uradalom népességét nem cse-

kély számmal emelték s uj faluknak törzs lakosaivá váltak, amint
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azt illet helyeken tüzesebben megirtam. E tekintetben a jeles

grófi családnak érdeme megbecsülhetetlen, hazaflui nagy szolgálata

eléggé meg nem hálálható.

De különben is az uradalom nagy területén, hová 24 gazda-

sági udvar (major), úgymint a munkácsi, podheringi, szentmiklósi,'

fogarasi, sztánfalvai, alsó és fels vereczkei, vblóczi, felshraboni-

cai, polenai, szolyvai, puznyákfalvai, szerencsfalvi, hátraegi, draga-

bartfalvai, remetei, nagylucskai, iványii, domboki, sztrabicsói, go-

rondi, rafajnai, gáti és beregszászi, tartozik, a rendszeresen alkal-

mazottakon kivül számtalan ember folytonos munkát, állandó fog*

lalkozást és keresetet s igy sok család kenyeret és biztos léteit ta-

lálván: az ipar most fejld állása mellett is csak. áldást áraszt a

lakosokra.

Egy 1781-ki jegyzék szerint volt kezelési tekintetben a mun-

kácsi és szentmiklósi uradalom a munkácsi, beregszászi és vereoz-

kei három tiszttartóságra (provisorat) felosztva ;
az elshöz tarto-

zott a kajdanói ispáni kerület 6 helységgel, a bubuliskai 12, a viz-

niczei 15, a duszinai 29, a szolyvai 11, a krajnai 27, a lucskai 14

és külön egy 15 helységgel; a Il-dikhoz a beregszászi kerület 12

helységgel és a Iir-dikhoz a laturkavölgyi ispáni kerület 16, a bu-

kóczi 9, a zavadkai 7 és a huklivavölgyi 12 helységgel. Ekkor ál-

lott az uradalmi igazgató tisztség 1 ffelügyelbl, kinek vezetése

mellett mködött 1 ügyész, 1 mérnök, 2 tiszttartó (provisor,) 2

magtárnok, 1 pinczefelügyel, 6 ispán, 27 lovashajdu, 1 tehenész-

(schvaizer) 6 csordás, 16 juhász, 29 béres. A vasgyárnál 1 sáfár,

1 ellenr, és az erdészetnél 2 erdész „jáger“ czirarael, honnan a

ferdészeket a köznép maiglan is jágernak nevezi. Érdekes meg-

említeni, hogy 1792-ben a tisztfnöknek hivatalos kiküldetésekor

napidijul járt 1 frt 30 kr s a mérnöknek 45 krajczár.

1807-ben összeirattak a munkácsi és szentmiklósi uradalom-

hoz tartozó úrbéri birtokok s találtatott 1956^/g jobbágy telek, 645

házas és 223 házatlan zsellértelek, 86®/g szabados és puszta telek és

7 házas és 6 házatlan zsellér.

ls3l. évben a fOnebbitl eltérleg felosztatott az uradalom

az al^ó veieczkci, fogarasi. munkácsi, beregszászi és szolyvai tiszt-

lurtosagi
!
provisoratusi) kerületekre s azokon kívül következ is-

pani járásokra : a felsóhraboniczai, hátmegi, volóczi, iványii, szent-

miklósi, polenai, sztrabicsói és podheringire. A jobbágyok munka-
erejének felhasználása s a terménytized beszedése lévén egyik f-
feladata az ispánságnak és provisoratusoknak, a felsvidéken e te-
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kintetbeü még a zsdenovai erdészeti hivatal is a környékén eljárt.

A bacsovai, behedikei, csapóezkai, 6 dávidházi, ignéczi, iriavai, kál-

üiki; köbiéri, kuzminai, iehóczi és szerednyei birjokrészeket kezelte

laz iványii ispánság, a bródi, polyánkai (lozai) részeket a hát-

im égi, a kisalmási és maszárfalvaiakat a fogarasi, a búcsúi,

itiszabeesi, múzsái részeket a beregszászi, a csomonyait és

kisdobronyit a sztrabicsói, végre a pusztakerepeczit, csapit és

;ujdávidházit a munkácsi ispánság illetleg tiszttartói hivatal.

I
184d-ban a hbéri viszony megszüntetvén, a 24 niajor az

|!|

illet gazdatisztsógek által kezeltetett; majd néhány, mint a hát-

ii
megi, íbgarasi, remetei, sztánfalvai, felshraboniczai, polenai, puz-

nyákfalvi, dragabártfalvi, iványii, gorondi, sztrabicsói, rafajnai és

gáti kibéreltetvén, csupán a többi maradt saját kezelése alatt, úgy,

hogy jelenben csupán e tiz gazdaságot, a munkácsit, iványiit, pusz-

takerepeczit, beregszászit, lucskait, dombokit, szerenesfalvait, szeat-

miklósit, szolyvait és alsó fels vereczkeit kezelik uradalmi tisz-

tek; ezekhez az összes IT ezer. magyar holdnyi majorsági földbl,

tartozik 7757 hold szántó és 4443 hold legel és kaszáló föld. A
többi haszonbérbe van adva, A fönebbi holdak számába a nagy-

mennyiség szétszórt szabad rendelkezés szántó és kaszáló- földek

nincsenek betudva, valamint a havasi legelk sem.

i84L aug, 18. elhunyván gróf Schönborn Perencz Fülöp,

itteni hagyatéka, a munkácsi és szentmikiósi uradalmakat értve,

1842 évben becsültetett 1.382,482 frt 35®/io krra peng pénzben,

mely cselekv állapotot 314,501 írt 34^'io krajcárnyi adósság terheit.

1854. évben, midn gróf SchöDborn Károly Ede meghalt,

biróilag megbeesültetett az itteni uradalom területén lev aiio di-

ai is ‘birtoka 1.318,495 frt 33 ^/iq krajczárra pengpónzben
; a hit-

bizományi birtok 2.314,547 Írtra pp., a javitás és beruházás

1.002,932 írtra, úrbéri kárpótlási összeg kötelezvényekben

689,810 írtra, melynek 5% évi kamata 34,490 frt 50 krjczárt tesz

ezüst conventiós pénzben, mely kárpótlás azonban idnként a

községek úrbéri rendezései következtében folyvást szaporodik.

Az uradalom évi bruttó-bevétele 6—800,000 forint közt vál-

tozik.

Hogy az uradalmat aránylag roppant nagy kiadás terheli, az

talán épen a terület kiterjedésének tulajdonithátó
;

a tisztek és szol-

gák létszáma magos s azon fell is a fpénztár minden oldalról

fan igénybe véve.

Az uradalmi kegyuraság alatt állnak s a fpénztárból



dijaztatnak a rauckácsi, felsösehönborni, beregszászi és bardházi

r. k. lelkészek és éireklészek
;
továbbá kapnak bizonyos járulékot

a raimkácsi r. k. káplán, g. k. lelkész, káplán és énekiész, vala-

mint az aisovereczkei lelkész és tanító is; a zsófiafalvi és szolyvai,

szinyáki, frigyesfalvi, szuszkóujfalví s más taniíók.

A tisztikar pedig következ volt 1874-ben

:

1. Az igazgatóság állott 1 fnkbl (praefectus), 1 jogigazgató-

ból, 2- ügyészbl, 2 gazdasági, 2 erdészeti felügyelbl, 1 iparügyi

felügyelbl, 1 tollnokból, 1 iktatóból és 3 írnokból, összesen 14.

2. A pénztár: 1 fpénztárnokból, 1 járulnokból, 1 könyvel-

és 3 számvizsgálóból.

3. A mérnöki hivatalhoz tartoztak: '1 mérnök, 2 gya

kornok, 2 szerzdéses mérnök, 1 építészeti mérnök, 1 építész, 1

járulnok.

4. A raktárhoz: 1 raktárnok, 1 apyagkezel, 2 szolga,

1 r. —
5. Szolgaszemélyzet: 1 szobafelvigyázó, 2 hivatalszolga, f! t

1 kertész, 1 házmester. ‘ M
A gazdatisztségeknél a tiszttartó s illetleg ispán, segéd, gazda,

|j

kovács, kerékgyártó, kocsis és béreseket beleszámitva volta raun-
|

k ácsin ál 67 egyén, az iványinál 20, a luoskainál 76, a dombokinál
J

57, a szerencsíalvainál 31, a puszta-kerepeczinél 29, a beregszászinál [i

57, a vereczkeinél 49, a szolyvainál 45 s a szentmiklósinál 32, sz- í

szesen 463. |
Az erdészeti személyzetbl volt a zsdenovai fóerdészi kerület. ;i|

ben 13, a volócziban 5, szolyvainál 17, vizniczeiben 18, isnyéteiben
j!|

15, nagy-dobronyiban 13, bereguj falusiban 27 és a szolyvai fva-
|

dászmester keze alatt 11 egyén, összesen a tiszti, r és vadász-.sze-

mély létszáma 119.

Továbbá volt a timsógyárnál 4, a vasgyárnál tiszt és munkás

61 és orvos 2 alkalmazva; kegy- és nyugdíjas 28, tiszti özvegyn

21, árva 18, szolga és özvegyei 38, összesen 188. Ez utóbbi nyug-

díjasoknak járt készpénzben 16,139 frt 63 kr., és némi természet- .

beni illetmény.

Az összes 808 egyénre utalványozott tiszti, egyházi, szolgai

és nyugdíj illetmény volt következ: készpénzben 99,973 frt 41 kr.,

2625^®/. mér (1 = 61'5 liter) búza, 7290 mér rozs, 2129 mér
tengeri, 1062 m. fzelék, 822 m. zab, 36*/. akó bor, 31 hordó ser,

252 m. széna lovak, és 4276 m. széna tehenek számára, 94 tehén-

tartás, 99 szekér szalma, 2108 öl tüzelfa, 7 bárány, 23 sertés, 45



pár csizma, 30 font vaj, 10,109 font só, 327 font gyertya, 306*;.

hold szántóföld.

1881, évben találtatott alkalmazott: az igazgatóságnál és rak-

tárnál Munkácson 32, a gazdaságoknál : Munkácson 51, Podherín*

gén 30,. Pusztakerepeczen 45, Nagy-Lucskán 105, Dombokon 48,

Beregszászon 58, Fogarason 52, Szolyván 41, Alsó-Vereczkén 51 *

összesen 481 ;
a tim sógyárnál a m u n^' ás o k o ii kívül 4 tiszt; a

serfzdében 6, a gzmalmoknál 5, a vasgyárban 8; — a vadászat-

nál 1 í ,
az e r d é s z e t i hl v a t a l o k n á l Z s d e u o v á n tiszt és r-

személyzet: 17, Szolyván 20, Vizniczén 19, Izsoyétón 20, Bíareg-

ujfaluban 23, összesen 99 ;
kéménysepr 3, kegy- es nyiigdijas 92,

a kegyurasághoz és javadalraasokkoz tartozó egyházi és íanitói sze-

mély 15 s így ös sze sen 756 egyén. Ezek pénz és természet,

beni illetményök volt következ : fizetés 103,797 frt 62 kr,; hekto-

liter búza 1441-70, s'ozs 3826-83, zab 775-46, tengeri 1759-10, pa-

szuly (bab) 844-60, árpa 5. Széna méterrnázsa 3207- 76 és szalma

.228*54, tej 8760 liter, só 7250 kilogramm; niilli gyertya 99*50.

fagygyu gyertya 38-88, bor 18-86 hektoliter; 7 í 18 köbméter tzifa

;

126 tehéntartás, 27 hízott sertés, 7 bárány, 26;20 kgr. vaj, 16*80

kgr, sajt és végre 443 hold szántóföld.

Az uradalmi tisztek és alkalmazottak közül számosán egész

életöket itteni szolgálatban töltik eí
;

s nem egynek ünnepük tiszt-

társai félszázados jubileumát is. így megtartották <3iven évi szolgá-

latuk ünnepélyét 1858-ban D ö b r e n t e y Imre tisztfnöknek és

1881-ben P o l i f k a A 1 aj o s fvadászmesternek, ki ez alkalommal

egyéb megtiszteltetésen kiytil, felsége által a Ferencz-József-rend

lovagkeresztjével is kitti utettetett. A tisztek a fonnáiló szabályzatok

értelmében, n y u g d i
j
é l v e z e t r e is jogositottak.

Az 1864-ki adósorozati fel mérés szerint a munkácsi éa

fizentraiklósi uradalmak térfogata következ

:

hold hektár

Fás tér 40.4*80 232-96

Kertek 385*16 221-65

Szlk 109*5 63 05

Szántóföld 18815*74 10827-77

Kaszáló 97 16-4J 5591-44

Legel 6272*64 3609*67

Lombos erd 188659 108566*95

Fenyves „ 718*61 413-54

Vegyes „ 12203-02 7022*40
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hold hektár

Cseprentés 2103-68 1210*58

Bentt kaszáló s legel 2128*37 1224*79

Havasi legel 5233-35 3011-56

Havasi egres 487*38 280*46

Terméketlen Í955-51 1125-32

összesen
*

249194*10 143402-14

Az erdségbl esik lombos fával bentt tér

23499*15 hold, az elhegyekre 7349-12 s a hegységre

a lapályra

12283914

hold; a lombos és fenyves yegyületüból 12203-02, fenyves 718*61,

elpusztított 34098-29, legel 2977*81. Az egyes erdészeti tiszt-

ségekre pedig; a bereguj falvi kerületre 27328*42, isnyéteire
8941*11, a lucs kaira 8293*60, a vizníczeire 28739*14, a

szolyvaira 77185*62, s zsdenovaira 42078*91 és a vol6-

czira 11118-86, összesen 203685*14 hold.

A gazdasági viszonyokat a következ táblás kimutatás tün-

teti ki

:



öli
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Az uradalmak birtokállománja az úrbéri rendezések és elkü-

lönítések végleges befejezéséig tökéletesen alig állapiihstó még.

1877-ben találtatott a saját kezelés alatt lev majorokban ösz-

szesen 153 ló, 503 i^ás ökör, 924 szarvasmarha, 5561 juh és 2400

sertés, mely marhaállomány azóta tetemesen emelkedett.

A* gróf Seb önbor n család színei: a sárga, vörös és kék;

czimere pedig kétféle: egyszer és összetett. 4öaaz, mely egyszers-

mind a Schgnborn család si ftimere: egy herczegi arany koroná-

val fedett veres hadi paizs, melynek alsó végérl kiepielkedö hár-

mas fehér hegy ezikezakszerö ormain egy jobb felé álló arany, két-

farku, koronás oroszlán áll, mely jobb elólábát fenntartja. Az ö sz-

szetett ez i mer pedig ez : hétezegi koronával fedett pslástfög-

gönyön egy nagy kerölékes, kiszögell arabeszkekkel ékített paizs,

melynek lelsó végét koronát övedz fénysugarak diszitik; a palás-

tot levél-arabeszkeken álló két ketts farkú koronázott oroszlán tartja,

míg a palást szalaggal csokorszeröleg megkötött fels oldalaiból egy-

egy hadi zászló emelkedik ki; a jobbikon az osztrák kétfej fekete

sas, a másikon pedig két veres póla közt egy fehér látszik. Á pajzs

maga pedig hat mezre van felosztva, mig a közepét a család fen-

tebb leirt egyszer czimere foglalja el. A fels arany mezben a

birodalmi sas látszik, a jobboldali fels veres mezben három ezüst

kis paizs
;
az alsóbb fekete mezn három sárga fennálló kéve; a bal

oldali fels, ezüst pólával ketté választott kék mezon három ezüst

terdény, az alatta levben arany mezben egy jobbra lép fekete far-

kas szemlélhet ;
végre a. paizs legalsóbb mezeje fehér jobb felét

keresztalaku csillagok s azok közt párnán az ország arany almája,

bal veres felét pedig két ezüst póla disziti, melyek megetí a koro-

nás* oroszlán áll
;
mig a ketts mez közepén herczegi paláston egy

fehér pólával átszelt kis veres paizs látszik.

A gróf Schönborn család nemzedékrende.

A fentebb említett honosítási okmányban eladatik, hogy

a gróf Schönborn srégi család elei már a X. században vitézked-

tek Palástinában
;
Eukár pedig, egy a ródu^ szigetlb talált sírk

felirata szerint, 1118-ban vitézül harcolt a szentföldön; a többi

utódai is az egyházi és hadi pályán folyvást kitn érdemeket éa
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és szolgálatokat tettek-a hoüDt\k és királj^üak. Ezek közül különö- I

sen kiemeltetoek az okmányban : II. Eukár lovag 1213-ban, ki mint |

kiváló bátorsága hós szerzett babérokat. Ervin, Albert király alatt 1

tábornok volt; Kon r ád I. Radolf idejében a csehek elleni hadjá- i

faiban mint vezér szerepelt; Gerhard lS86-ban LipÓt osztrák
\

herczeg oldalánál esett el a sembáczi ütközetben. Üt követék IL és ']

ílí. Gebhard 1399. és 1455., I. és II. János 1489. és 1497. év-
^

ben; Vilmos, a német nagyrend fnöke 1506., III. János 1545-ben; !

I. György 1549-ben, J á n o s-F ü l ö p lovag 1560-ban, F ü 1 ö p Já-

nos báró 1647. s egyszersmind rrftinzi választó fejedelem, érsek és

birodalmi f^anczellár, ki a Magyarországon befészkeldött török el-
,

leni barczok alkalmával nagy áldozatokat tett. Fülöp Ervin, a

fentebbiek öcscse, ki grótí és kamarásij méltósággal ruházta-

tott fel III. Ferdináüd által; Ján'os-Fülöp a mainzi fejedelem-

nek unokája, ki 1665-ben a német és magyar seregekkel együtt vi-

tézül harczolt a hazánkban dúlt törökökkel; Lót bár *Ferencz

1693-ban bambergi püspökké, majd mainzi érsekké s választó feje-

delemmé léptettetett el
;
ó a spanyol örökösödési háborúban kivá-

lóan segité az uralkodó házat, a magyarországi toiükök ellen pedig

saját költségén egy lovas ezredet fenntartott. AnselmFerenez,
a fbnebbinek unokaöcscse, az osztrák háznak tett szolgálatairól ne-,

vezetes;, Meny bért Frigy es, kamarás és udvari titkos taná-

csos (t 1717); ennek bét fia közül kiváló elösmeréssel nyilatkozik

az oklevél János Fülöprl

,

berbipoli püspökrl, Frigyes Ká^

rolyról, würzburgi érsek, Reichelsperg és Veiler ura, ki az 1715.

133. t. ez. 1. §. szerint, a magyar rendek által kitn * szolgálatai

és érdemeiért nemcsak bonfiusittatott, l\anem VI. Károly által a

szerbeklakta földön fekv szurezini és szurdok! uradalmakkal is meg-

sjándékoztatott. 3-dik volt Derajén Hugó, bibornok, spirénei püs-

pök és bels titkos tanácsos, József császár uralkodása idejében pe-

dig több Ízben követ Szászországtan
; továbbá Ferencz Ervin,

kamarás és bels titkos tanácsos
;
Aoselm Ferencz, hadi f-

tanácsos s a hadjáratokban kitn J^advezér, ki légiókább a belgrádi,

temesvári és péterváradi ostromoknál kitnt. Ferencz György,
j

trieri apát és kölni prépost
;
Marquard Wilmos, bambergi

j

prépost.
!



615

a
'C3
o>

ja
ja
:0

•O

<3>

*oM
'.i

Cí

QQ

t9

ee

a
.9-^

'«e

qq

no
•<8

QQ

V*

W
ea yéO »o

o

ÓQo
ÖiC .«.

iSS-gfet- g
o

<a

' i> .

£5
<U i>.

Qcn rH

tö f

co

s,
<-0

53-m

•ts

"ca

W
o
toc

SJ

a .

P ^
S t-

I

5>Dr

{>>02

2S03 ^
W •

co
08
a t—

ó
D»

5Ö t-»

a
’tS

S
X3
jao

^ co
s3

d i>*
»-< r-í
a>

CQ

<3Í J
nd <3

2 « ^
^ -2^ ®® ö

. <a>

s.® ®

«?

•o

SF.I;® - a
^Va 1 ^d ^ QO 'ö

Q co

hX4

aS
áS

sl
>> GQ
Uo

« CO

d oo
® 1—1
S.d

<3? .

nr>

c ö
S <30—

f

© .

US. g

<S
08 <3C

KSiroIy Frigyes

sz. 1803.

Eugénia sz. 1801.

<3J

<0

s

SkC

ob
d
III

fec

« á
-2 ^ xí
«3 ^ o

a
ö3
d !>• co

P r-t a
<1 *o

w
O
(-
bc

“i;

OO
co si
t» o
1—4 d
12
4r®OO Ui
c—
t-4 3
.2 2
fö c8

-d
bO

. b

-i5ÍS o
03 -d rd

sa ^ ,o
O a3
d 'd N>

£3“'
c2l

W5)

03
Cd

Ou co

3 /g?q

*.d co ,

’

o d
p ®
<J3 :d
S-. ea ®
<V .02>4

^ GC

ifá

(O

.S CO
C:s

&q

d
o>
í>>
a>

bO

US

Karolina sz. 1796.

Mária sz. 1794.
o> •

ÍJd . . .

^.CO

o .

3

Is

b
(M
c-
c-

l*-ó
c-

ÍJ .

s8 1

'd
S íö
>00

2*0
o
fed í:^

3"’

2
2^

co

OS' d ^
<© 05 S

«
ÍJ d p

P^E?4

> C<j

l^b; bw
l‘



616

t 2

rjj

^ cr
ÍC-

c

Cfc- O'
(TQ —

O
0?;

o.
SL se

I' ®
5-22
S» ^
cr
CD
NJ
•<

OCí

w;

V>' c
< g

ct>

ck; crO JS&-Í ct
c« ?*- «-J

!» sL^
s; ^cr ct
se- D
=3 0»

‘ CT

g g

Ü'

li-

-*

^ cr ^
ír
2" 2- a:

I

^ B QO®
Gr * O P
o «

g§: .

^ CJQ

^ O
® ®

V. o*
o

se.

G-

-.í <X>

CH 2
S» g

«> S:

§-
^ O:
SE PT
-' ct

<* w ®^ ac

f=^ QC S?

9 I'
cS Bí ^ -

g- g, *

pa.

C3
C
CG

w
í<

C7« c-
ÍT tt

C o«^ — Ce—
CL^ 00 O- ®

00 < •

M Q O D
C3 ^ tL cr
pe ^ <r>

r ®' s

OC >39*

co .

^íK • »33

g -3 B
c^ '5

S.2.

(T5

cr?

aE
o» -

OQ D

D se

CT?
B
s &

s"tK* SS
cr 21.
0>
B &4

^ ;<

5 i"

P g

>“ s

w g
jí S-

cr?

e
G
®

C:
K-

—

h

to

InL

s»
I

n=5

O: ‘.

t®
CG

>-* SfT
-1 ^

<-<3

^ ü
O- C? ®
2 . -3 a
cr cstS.
o

{

2 í B
5 *-*

S- £d

.
^ -TT .

*

'.O-

S
&-
2-

:3 3
® gN

cr?

O'

zo
•&•
ot
a
cr
o

l

!|0Si? -g89l '2S

i^joír) zoaaje^j

i|ouoa«3i -S89I -28

I soraiig pJWUÍ««H

td
se

a
a>
cr
a
-Í

cr?

2|.

I
3-

5 ^
>-* 2.
r^ot?

*-<

a>
00

SS.
Ou
a
se

cr?

a
CJC

'-C

ts
ct>

<<

.IS*

a>

cr
&e

55.

OQ
p,
a

CG
fcJ

se.
•-«

B
te
N
p,
35

s
se



Gróf Schönborn család származási táblája '1180 —1880.

Erviü
•j- FerdinÚQd

Or. Erzsébet. PerdináDd. < Károly 1871.

Frigyes Károly
[

1869.
j

Anna
Mária

—
\Mária i|

Franciska. Karolina. 1

Ch.ulotte Mária

1 báró Knnberg gr. Sehaaffgotscb .

1843. 183Ö.

Gr. Sch. Ervin
'

Prigye.s Károly
|

1842.
1

or. Trantmans-
dorf Franciska

1844.

Eugenie Anna
|

gr. Wurmbrand biiró Ludvigsdorff
1841. 1848.

j

1
Károly Erriu Plöp
Tivadar. Demjén. Perencz. Mária :K«rü)ina

gr. Károly
\

Frigyes 1803.
j

gr. Bolza
Anna 1806.

Zsófia Frigyes
Lejen herczegn. Demjén Eugénia. ‘

Imre
Fallip Ferencz

j

gróf
^ 1

gr. Leyen és

dohén Gerolsegg
Zsófia

Ervin , Károly

Ferencz Frigyes BernáÜi. i

Hngo Demjén
gróf

gr. Stadion

Anna Mária

Anoa Mária

Katarina Mária Anna
Mária Anna Zsófia

József Perencz
Benaventnra

Vilmos

gr. Plettenbnrg
Berhardina

Éva Mária
.

Terézia Frigyes Anna Mária Károly Frigyes
;

Amália. Károly Eleonóra Carolina Perencz Károly
;

! Mária
- Mária Zsófia Anna .S S a o o

gr. báró Charlotte ’s ® = .§ 3
Stadion Lejen báró Jáno.s Frigyes^
.lános Károly Osztatícs Fölöp Károly

Perencz GyOrgy
gróf

Hatzfeld Mária

Teréz -o JoLannu 3
Anselra gr. ' Gottfried-5 a .2* 1 gr. 2
Ferencz Monfort Imre j S < 45 Ottingen 3

Mária IG77. Anna 1668.

báró Umstudt báró Metternich Perencz
.

János Lotbár

1654. . . Farkas György Éva Fülöp Percócz

gr. Schönborn
Buchheim Wolfs-
thal Menyhért

gr. Boynebnrg
Mária

Éva Anoa 1668. Katalin Mária
Votsebhauaen gr. Hobenloho gr. Hat'feld János b. Valberg

Farkas Lajos * . Henrik Bassoobeiui Mária Frig^'ea

János Pilipina Anna br. Schouboro
<3jorgy Part.heira Kronenstein FüIop János

Muujfüberg Margit Jób István 1GU5.

báré Schönborn
Fülöp Ervin

1668.

Volzár

Mária Amália
1682

Ágota Mária

Bassenheim György

n.w-.-- ‘Iiiinborn .Johanna 1578 Mária FüJüp 1612. Cf^örgy Margit
KrigyesGyörgy WanseheióiV'alter Wanachcim WáJekEva Leyen Dornfelden

1588 György János Anna 1621, Orsola János

báró Schönborn
II. György

gróf

Leyen Mária
János báró János i

1567. 1

Éva Schönborn János
Simern Imxe <«Fíilüp .

1555. Füilöp János Katalin Bálint

J
János 1533. b.Dern Hedvig

báró Schönborn
FUlöp UI.

1600.

Sorheim Ágota
1572.

Éva Magdolna
Bern György Lajos Schvarzenberg Manfried

1605.

ÍSehönboru Anna János 1561. N. János
llrmbrandt Gott- Muttersbach Busches de Obentrandt

II

hard Jnlia Wasseloo 1545. Apo!onial547

Schönborn
György I. 1549.

j

Mutterbach
Margit

Katalin Anna Fiilöp 1572.

Hellenbacli Delre Schvalbach Flüp Sohvalbach Anna
;

P
Scböoborn János Br^.sébet D Schönborn Potcntzia

1513. Grrodt Menyhért Waldmannsbausoo 1490.
y Hobenstein ,£log. Spekart.

''

1

Obentrant Ágnes.

lovag Schönborn
János II. 1497.

Nickenicb Anna
Borbála Vilmos Éva Henrik Erzsébet '

Beistsrt 1485. Feuerbaeh 1459,
!

János János '

;

Margit Schönborn Anna György Gerhard
Vonsbeim Gílbert Kerschhanaen 1450. Keífenberg Kati
Koarád Scharfenstein Henrik

Anna

I. Schönborn
János 1489.

Vinberg Enialia

Albert Vilmos Erzsébet János

1460. 1447. Oarben Bassenheim
;

Orsolya Károly 1456. Waldstein

1

Julianna Anna Schonborn Fülöp György
Pergen Henrik Carben Jós. Gílbert 1430. 14.50.

1442. 1421. 1428.

Schönborn Gef-;

hard III. 1455.
{

Hayer Hedvig
1419.

Reinhard Erzsébet N. Fülöp

Schulzbach Ovörgj Schvallbach Kata Hochhauson '

N.
j

Schönborn Uotihard
Giibert 1394.

Bazü 1402.

Schönborn Ger-

hard 11. 1399. 1

Mohrenberg N.

Ilona György Fülöp í i

Irmbrandt 1400.
'.

|

Konrád
]

Schönborn
Istran Kerestél?

Wiken Valbert

Schöuhorn Gil-

bert 1371.

Wertheim Er-
zsébet

Konrád N. Júlia Góbéi ^
j

1364. 1364.
\

í

11. Schönborn
Fülöp .Rievenbach N. János

^

i

Gerhard I.

1305.
. N.

Eberhard
'

'
1

1310.
•

'

Konrád
1279. N.'

. L Fülöp
1241.

Sickiugen
Mária

1

II. Enkár
1213. .

N. János 1200. \

I. Schönborn
Enkár 1180. !
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Minthogy a XVII. századig a raunkáesi Tár s illetleg urada-

lom élén kapitányok és várnagyok állottak, ezek többnyire egyers-

mind a jószágok kezelését Is vezették; jóll^et koronkint különös

fnökök praefektiisi czimmel is alkalmaztattak
;

ilyenek valának

1522-ben Bornemissza .János igazgató, 1564-ben II. Zápolya János

alatt .Bornemissza Benedek, 1568-ban Szentjánosi Lajos, 1570-ben

Bay Ferencz, 1603. Szerdahelyi János, 1625—-1642. Bethlen Gábor

s utóda alatt gelsei Balling János fkapitány, 1645. Rákóczy György

alatt királydaróczi Debreczeni Tamás, Báthory Zsófia alatt 1668-

ban Bornemissza Zsigoiond
;

1682. Bay Mihály, és Saárosy Sebes-

tyén*), praefektusok, 1683. Thököly íiscaiis jószágaiban tiszfnök

Draheim Vilmos**); Rákóczy árvái mellett Klobusiczky Ferencz;

1695 táján Jantó János, uradalmi igazgató, 1696. Gáli Márton ;***)

IL Rákóczy Ferencz alatt 1704-ben Krucf^ay Márton, 1706-ban Ro-

mocsaházy György. «•

1707-ben Ottlyk György lévén e fejedelemnek fudvarmestere,

azt javasolta neki, hogy összes jószágai rendes kezelése tekintetébl

alakítson egy igazgató-tanácsot; az általa kidolgozott terv szerint a

tanács (ftisztség) föelnöko maga a fejedelem volt, aleinöke ' Ottlyk

György, tagjai a négy uradalom praefektiisai, Okollesányi Mihály

jogigazgató, Bulyovszky Dániel, számígazgató, a két számviv
;
a

tanácstitkárául mködött Beniczky Gáspár, kinél ily köri rut a pecsét

tartatott: „Consiiium Oeconoraícum Auliciim.“ Az ülések negyed-

évenkint . tartattak.j) Ez volt eszméje a késbb keletkezett ftiszt^

ségnek (Oberamt.) —- 1711-ben elkobo^atváa az uradalom, 1712-

ben Klobusiczky Gáspár ügyész igazgatta azt a szepesi kamara f-

igazgatósága alatt; 1727-ig iklodi báró Szluha György királyi taná-

csos s a kamara fnöke állt az uradalom élén. Ekkor a Schonbörn

grófi család jvén birtokába, az igazgatásával megbízott ftisztei

többnyire idegen földi egyének voltak s különböz czimeket visel-

tek; igy

1728— 1738. emlittetik Duschek János József, adrainistratorul.

*) Moüum. Huíig llist. 24. köt. 23. lap.

**) ü, 0 . 16. lap.

***) Mnk. városi jegyzkönyv 71. lap.

t) Monum. Hung. Hist, 27. köt. 106. lap.
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1731. KollhuDd Ágoston ffelügyel volt.

1731—1735. ühlein J. Dávid, kincstári tanácsos és prae- 1
fectus. I

1738—45. Brayer János Henrik, volt vürtembergi kormány-
tanácsos, ffelügyel. .

‘

1746— 1750. Roszhirt Károly János, ffelügyel.

1751—54. Bind^ershofen József, ffelügyel, t 1758.

1753. Rosenaii J. ffelügyel
;
Scholt urad. tanácsos.

1760—64. Schmaltzer András, praefektus (iisztfnök),

1764— 1771. Köbölt kér. Lajos, volt egri püspöki pénztárnok,

felügyel. i

1768. Klobusiczky László, jogigazgató.

1772—74. Háusser, felügyel.

1775—77. Detrich László, ügyész.

1778— 1786. Maiszlik János, felügyel.

1786—1791. Neupauer Sámuel, a szentmiklósi uradalom igaz-

gató fügyésze. \

1786—1791. Csathó Ádám, kincstári tanácsos. 1

1792—1808. iindenfelsi Besz János,praefektus;**) (volt kincs- I

tári tiszttartó. Nemes levelét kihirdetteté e megyében* 1793. már-
:

tiüs 19-én). j 1808. mártius 24.
|

1808—12. Bercsényi János praefektus.

1812—28. edvi Illés Mihály.

1828—46. Freyseysen Dániel.

1846-^52. Balogh J^erencz.

1853—59. Döbrentei Imre. (Született Högyészen, Veszprém-

megyében 1786. no?. 5., meghalt Munkácson 1861. ápr. 17.)

1859—64. Webér Ignáoz, praefektus.

1864—1870. mködött az uradalom élén Oláh István, ftiszt-

fiégi igazgatói ezimmel; 1869—1872-ig dr. Ditz Henrik, a „Magyar

gazda czimü mü jeles szerzje, uradalmi tanácsosi ezimmel, végre

1870— 1872-ig mint jogigazgató Jászay Antal, ügyész.

1872. május 15-tl dr. ümlaufif Gyz frankvelli lovag, praef.

1875. május 10-ig, a mikor Ottó Adolf igazgató vette át az urada-

lom igazgatását, ki 1877. jul. 18-án eltávoIittatváU) 1878-ban Jászair

*) £ században következ teljhatalmú biztosod mködtek korooíbint as

• uradalom érdekében: 1729. Leppensteini Bauer, ki Szentmiklést

vette át; 1736. báró Szluha János, 1737. Pécsy Zsigmond, 1745.

Eyll Károly József, 1755. báró Waldstetten, 1767. Klobusiczky
|

László.
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Antal, jgazgata mellé iizemi igazgatóul Günther Ágoston neVezte-

; tett ki.
•

Megjegyzem, hogy Béesben (]. Reungasse 4,) grófSchöoborn
' család palotájában, van e család egyéb jószágainak is központi igaz-

gatósága, mely fontosabb ügyekben határoz s melynek élén mióta dr.

Chornitzer Ede, grófi udvari tanácsos i878'ban nyugaimaztatott,

maga gróf Schönborn Ervin vezeti az uradalmi fk ormányzatot.

Munkácsi uradalmi ügyészek.

1570. Büdy Farkas alatt guti’ Egry Lrincz és Nyárady Far.

1639. I. Rákóczy György alatt Bodoní István, 1645, Morda
• Mihály.

1664. Báthory Zsófia alatt Földessy István.

1712. Klobusiezky Gáspár.

' 1728—1730. Ocskay György.

1729—

1741. Detrich György.
*

1730

—

1734. Malatinszky József.

1730. Böller Frigyes.

1746—1749. Malatinszky Gábor.

1741—1746. Tarnóczy János.

Takács János 1768— 1774.

Deírich László 1775—1785.^)
Neupauer Samu, 1785— 1815. ^

Boronkay Miklós, alügy ész 1810— 1812.

Gönczy Sámuel 1812—1828,

Freyseysen Pániéi 1815—1828. tisztfDökké lett.

Jeszenszky János 1828—1831.

Balogh Ferencz, 1828—-1845. tisztfönökké kineveztetett.

Miticzky József 1830— 1845.

Jászay Sámuel 1831—1845. közp. igazgatóvá kiDeveztetett.

Román Ferencz 1845—1848. képviselvé választatott.

I

Demjéa IstváB 1845—1848. szintén.*

Oláh István 1845—1870. t
Jászsy^ntal 185(1

Karlovszky Gusztáv, alögyész, 1855—1859.

^ Lehoezky Tivadar 1866. ügyészszé kineveztefcett.

8} Ennek halálával elhatároztatott, hogy mindig egy kathoükns válláe^

& ügyész i8 legyen.
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Jó bort és timkövet termo riolith-hegv tövébeo, a *Borsova

folyó jobb partjáü, a tiszaháti járásban Beregszász és Bene közt i

fekszik e derék magyar falu, mely áll 152 házból, 962 lélekbl és
j

a kis- muzsaíyi határt is belefoglalva 3359 holdnyi termékeny ha-
|

tárból.
í

Kellemes fekvését már az skoriak is felhasználták, kiknek;

egykori itt tartózkodásuk emlékei, bronz mszerek koronkint nap-j

fényre kerülnek.* . ,

‘ ~ 1280-ban Kunt comes fia Eberhard kapott Muzsajban tetemes*

birtokot adományul*) s valószín, hogy az 1241-diki tatárdulás

után a gondos király ide szászokat telepitett. A XIV. században'

Musé-nak Íratott s akkor már^ virágzó község volt. Az 1333-diki!

rovat szerint itteni plébánosa Pál pápai adóul 3 garast fizetett, a:

a helység akkor a királyi-család birtokához tartozott. Egy 1337. évi

okmányban keresztel Szent János tiszteletére emelt ktemploma;
emlittetik, mi azon idben á tájon a ritkasághoz tartozott. í

1365-ben Konák István neveztetik itteni nemes birtokosul í

valamint a M u z s a j i-család, nevezetesen 1369. M. Péter**).
;

I. Lajos király 1369. Budán Márton hitvalló ünnep másod nap|

ján kelt okmányában, meghagyta a leleszi konventnek, hogy a Kei

reosényi Barnabás és Konák István kezein lev>/ általok élfoglal

muzsaji, papii és szálkai birtokokat Erzsébet királynénak adass;

viásza, s azokba\t beiktassa
;

királyi emberekül kijelöltetvén Dávid

házi Dávid fia Miklós, Homoki Bálint, Miklós és Péter és PósaházJ

Mihály.
.

I

Késbb a Kusali Jak c si-család lett a helység birtokosra

melynek tagjai György éá István Jakcsi fiái, ^László, János, Dónen

és Mihály — György fiai, és Mihály László KusalUstván fiai cserf

) Budai kam. lev.
!

**) Leleszi lev. Prot. A. I. 9. sz. !
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m
utján Nagy-Muzssj felerészébe beiktattak Bórsovai Ferencz királji

ember által 1411-ben.
•

,

1413. János és László Jakcsi György fiai és Mihály István

fia, valamint Csarnavodai Miklós fiai Jakab és, György perbe idéz-

tették ístvándi Miklós Györgyöt, ki a nagy-múzsaji közös erdt
felgyújtotta s Csarnavodai 12 sertését Kisarbéi elhajtotta.

Ugyanakkor Eozgonyi Simon országbiró Ítélete folytán a .le-

leszi káptalan küldötte Jakcsi János mester királyi ember jelenlété-

ben Bakai Lászlónak, Bálint fiának s örököseinek átadUk az elmarasz-

talt Gyula fiai János, Miklós és Benedektl elvétetni rendelt s részben

ístvándi Györgyné Bakai Orsola kezén talált, kövesdi,
^
gemsei éa

nagy-mazsaji birtok felét. Muzsajon tartozott* e bittokhoz 6 népes

és 1 puszta telek, melyek a falu északi felén feküdtek s Orsola bir-

tokán voltak, és más 18 népes és 6 puszta telek, melyekbl bá-

rom épülettel is el volt látva és János, Miklós és Benedek részé-

hez (portio) tartoztak
;

találtatott továbbá egy kbl épült templom

sírbolttal és 10 ekényi királyi méret (tehát 1500 hold) szántó, erd •

és cserje-terület
; az e birtokból való bortermés jó évben hatvan

bordóra becsültetett. A birtok két része Rózgonyi Simonnak biré-

sági dij fejében^ Bakai Lászlónak pedig egy része adatott át oly

módon, hogy azt addig bírják, míg a fejváltságul megítélt 150

márkát és Miklós^ Jánosés Benedek, Istvándinénak 29 márkát ki*

fizetnek, mire határidül a pünkösdi ünnep kitüzetett.’*')

Ugyanazon évben b*eiktattatott zálogcimen Hra bár János ki*

rályi ember által Kafiai Pán Endre 8g]| itteni részbirtok harmad-

részébe. ,

1420. Kölesei Gábor perelt Jakcsh György fiai János, Dénes^

Mihály és László ellen erszakoskodás miatt; valaminthogy Kisei
Orsolya, Orosz! Jakab neje Ilona, leányai Peliezia és Krisztina és

Kölesei (Miklós fia Györgynek fia) János bevádolták Jakcsi Jánost,

tisztelend Dénes áldezárt, s testvéreit Mihályt és Lászlót, va-

lamint J. István hasonnev fiait jobbágyak elfogatása s kifosztása

miatt.

1439-ben Istvándi< Miklós fia Györgynek fia János zálogba

adta Miklós leleszi prépostnak 50 arany frt. és 20 királji nj pénzért

itteni részeit.

1451; Báíhori István iktattatott be a Jakesi-féie részbe, 1458-

ban pedig B. István fiai András, István, László, Pa! és Miklós be-

-
' /

^ iiel88a,Pr»t. I. 50S.
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iktattak a sagyváradi káptalan által zálogjogon a Károlyi Bertalan

fiai János, András és Mihály s ennek özvegye Krisztina kezén volt

Muzsaj, és Károly, Kaplo, Bobald, Vezend, Petri, Erubél, Nagy-

Csomókat, Fén, Vada, Csanálos és Olcsva (Szatmárraegyei) és Gemse
és Mada (Szabolcsmegyei) helységekben lév részekbe*)

1459. elzálogita Jakcsi János itteni részét J. György nejének

Offrának.*

1460, beiktattak örökösödési jogon Jakcsi Affra (Drágffi Mik-

lsné) és Margit (Kállai Józsefné); 1461-ben pedig zálogjogon Szi-

lágyi Erzsébet a Jakcsi János-féle részbe.

1472. Keszi (Kézi) Balázs deák és rokona Kisujiaki Balázs

kérelmére vizsgálatot • tett Homoki Balázs királyi ember borsafaivi

Toboly János ellen erszakoskodás miatt.

1478. a kisberegi pálosok itt zálogjogon bir tak Jakcsi-féle részt

1482. beiktattattak Nagymihályi András és Kusali Krisztina

j

1484-dik évben pedig a beregi szerzetesek a Kovászói Balázs deák

által nekik hagyományozott birtokba.

1488-ban beiktattatott Szepesi Péter királyi ember által Kál-

lay János Nagy-Muzsaj és Gemse felebirtokába, mely alkalommal

eüenmpndássd éltek : Jakcsi Ferencz,. a beregi pálosok, butykai Ke-

Mihály fiai, Ferencz, Mihály és Bertalan és leányai: Ilona*

Nagymihályi Bánffi Györgyné, Borbál a Csieseri Benodekné ; továbbá

Saeretvai László, Kenderes! Péter, Sebesi Miklós, Káro iyi András^

László és Bertalan, Károlyi László özvegye Borbála, és Kölesei

Boldizsár.

« 1493. beiktaCtatott Drágffi Bertalan erdélyi .vajda és a széke*

lyek grófja Jakcsi Ferencz összes birtokába.

15(^. pereit Magavajda Péter és Sándor Matuosinai Miklós-

sal foglalás miatt

1507. beiktattatott Csehi Pogány Zsigraond a Jakeai László-

féle részbe zálogezimen, valamint 1507, 1511. és 12-ben J. And-

rás és György a néhai Jakcsi János birtokába.

1513. eltiltatta Oroszi István Matucsinai Ferenczet fészbirtoka

eladásától.

1524. beiktattatott zálogezimen Dobó Ferencz a néhai Jakcsi

György és László birtokába, „ennek özvegye Krisztina és gyerma-

mekei János és Magda, eilenmondása mellett; és öröklé testvére

János itteni részét. 1530. birtokoltak itt még Drágffi János és

Gáspár, Dobó F. Bornemissza, Beregi
,
és Károlyi.

, ) Bad. kam. lev. P. 5%. N. 16 .
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1535. beiktattattak Ardánházi Boldizsár és neje Anna itt és

Szernye, úgy Tyúkod, Szárazberek, Derzs s egyéb szatmármegyöi

helységek birtokába. ' «

1539* Borsosai Lrinez és neje Anna megvették Fanesikai

Borbála itteni birtokrészét; 1542-ben pedig Budi Mihály, Bornem-

issza Gáspár lelkész itteni telkeit 400 és Dávidházi Kata részéi

60 forintért, azokba 1545-ben Borsovai Ben. kir. ember által beik-

tatt^tván.

1543. beiktattatott Mathuzuai Fereocz a Jakcsi Jánostói vett

részekbe a családbeiiek ellenmondása mellett.

1552. emiittetnek birtokosokul: a beregi barátok, Károlyi Pé-

ter, Jakcsi Mihály, Kende Mihály és Dobó F.

1553. beiktattattak Hetei Pál kir. ember és Várkonyi Albert

leleszi pap által Oroszi Demeter leányai, nevezetesen, a Szerémi An-

nától született Fruzsina és Krisztina, és Köröbesi Annától szüle-

tett Sára és Katalin egy itteni telek és Kerecseny máskép Ferke

nev a Mezhegy elfokán fekv szl birtokába, melyeket a szent-

jóbbi szerzet fnöke Gergely és helyettese Péter néhai Oroszi ré-

szére s ez által leányaira Íratott. .

1561. beiktattatott Fekete máskép baranyai Kelemenffi és

Becski István a néhai Petrovics Péter bírta ' középszolnoki, szántói,

valamint -az összes részbirtokba, melyeket Kende Miháij N.-Mu-

zsaj, Nagy-Szekeres, sege, Falesd, ístvánd, Kmez, Cseke, Eó-

ród, Kölese és Milota helységekben bírt s mindketten hütlenségi

bélyegen elvesztettek s melyek fölkórés folytán a nevezetteknek és

rokonaik Balogh Fekete máskép Péehi Tamásffi Jánosnak örökösen

adományoztattak. A beiktatást eszközié Vitkai Nagy Detóeter kir.

ember és Beregszászi Mihály leleszi pap.

Ugyanezen évben beiktattatott Macsolai máskép Újhelyi P@-

rencz magvaszakadtával ennek birtokába Taraóczi István.

Azon 9 jobbágytelek, melyeket itt a kisberegi barátok bírtak

»

miután azok elüzettek s kolostoruk feldulatott, i562-b6n Dáinokf

Székely Antalnak adományoztatott
;
Dobó István^ és Domokos meg-

kiserlék azokat magok részére megszerezni, de Ferdinánd által &

háborgatástól eltiltattak. .

1566. a tatárok a helységet feldúlták és 38 telekrl elhur-

czolták a népet; annyira, hogy az 1567-ki adóösszeirásnál csupán

15 népes telek találtatott

1569. birtokoltak itt Hetei Pál, Madai Dénes özvegye Sok-
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Jvai Auüu, es Szalai Simon, kik a halábori és borsovai részek iránt

pereitek. •

’

1584. királyi adomány alapján beiktailatott itt Nagy János

és neje Gsuzi Borbála eg’y féltelekbe; királyi emberül eljárt Borso-

vai Jviáié es Ványai Mózes a leleszi konvent részérl. 1586. Má-

gücsi Gáspár végrendeletileg hagyományozta itteni birtokát és 2

szlt 2000 írttal Móricz Balázsnak.*)
|

1588. beiktattatott Sarrnasaghi Miklósné született Révai Anna
j

és Priberi Melith Péter a Büdi-féle részekbe. ^
i

IGOO-ban emlittetnek birtokosokul : Csapi György, Móricz Gás- !

pár, Dobó FereiJoZi Szabó Balázs, Kende János, Halábori István,
I

Kereki János, Nagy János, Melith Pál, Kubinyi István, Kapi György
j

és Móricz Balázsné.
|

iGOO-ben, midn Magócsi Ferenc Munkács birtokosa a Szalva

nev erd iránt perelt Mathuznai Gergely és más szomszéd birtokosok- i

kai s ennek kapcsában a kiküldött hiteles bizottság azon évi május 6. í

N.-Muzsajon is megjelent, itt tanukul számos embert kihallgatott; '

a többi közt Simái Antal és Kovács Vincze.Kapi György jobb-

ágyait, Szakáll János, Dobó F. jobbágyát és Bereczki István, Mó-

ricz Balázsné jobbágyát, kik vallották: hogy ók a nagy-muzsaji

templom építésekor Mágócsi Gáspártól kértek és kaptak épületi fát

a Szalva-erdübl, de Kun Gáspártól s annak esaládbelieííl soha-

sem kér.ek s a Saiánkiak sem ellenezték a favágást, m*eíy alka-
;

lommal azonban egy Varga Mihály nev beregi ember ennyit jegy-
;

zett'meg: „Ha az ur nga nem engedte volna, szintén úgy nem '

szánnálak én is vágni benneteket, miképén ti nem szánjátok az

erdt vágni, nekik az ur Mágóesi Gáspár szabad erdt adott.
’

1607. bírtak még itt Borsovai Anna és Oroszi György és Pál.

1610-ben Daróczi Szeráf kapta a Dobó Fereuez-féle birtokot. 1611-

ben beiktattatott serkei Lorántffi Mihály mint a Zeleméri Borbálá-
i

tói nemzett gyermekei gyámja királyi uj adomány alapján nehány

szl birtokába.

1612-ben birtokoltak itt: Turf János, Székely Gáspár és Bol- r

dizsár, Czobor Mihály, Károlyi Mihály, Soklyoi Szabó István, Gu-
;

lácsi Mihály és Orosz Tamás.
:

1636. beiktattatott Vhittevics Péter és György.

1643. cserélnek telkeket Tarnóczi András és Borsovai Ferenc. =

Az 1648-diki adóösszeirásnál felsoroUattak : Károlyi Adám, Bal-

«
^

'
;

•

;

) Budai kam. lov, 74G. cs. 19. sz:
:



ling György özvegye, Tay Péter, Tivadari Péter, üray György öz-

végye, Szabó György, Ráthonyi Ferencz, Vass Márton, Halábor

Pál, Kende B'erencz özvegye, Ráthonyi András özvegye, Perényi

Sándor, Kende András, a Dessewffy-család, Forgács István, Rákóezy

András, Horváth György és Puskás Ferencz.

1646. Kállay Mihály muzsaji ref. pap a szatmárnémetii zsi-

natba követül küldetett. 1647. Losorkovics Horváth György

egy kúriát zálogosított el B a 1 1 i n g G y ö r g y a e k itt és Kia-

ráton 6300 írtban.

1655. Lövei Gergely itteni birtokát végrendeletiieg fiának Sa-

munak hagyta.

1656. Szigeti Vass Márton a Szelei Sándor ás neje Fancsi-

kai Nagy Judit által részére bevallott egész birtokba beiktattatott

Nagy György kir. ember és Ragyóozi Péter leleszi pap által.

1657. beiktattatott Máté Mihály és neje Fátyol Zsófia egy

pusztatelek birtokába, mely Császlóczy János pusztájának nevezte-

tett s egykor Soklyói Szabó Györgytl cseréitetett s melyet most a

fölkérökj: Máté Mihály, András, István, Ambrus, Ilona és Zsófiától

a benei „Kormány" nev szlért elcseréltek; úgyszintén beik-

tattáttak egy a nagymuzsaji Szárhegyhát nev elfokon szomszéd-

ságukban lev, Bajkos Jánostól 25, írtért megvett és* egy más Ba-

logh Istvánnetól 100 írtért megszerzett szlbirtokába. A beikta-

tást eszközlé Máté Tamás kir. ember és^ Zágorszki Béla leleszi

k. pap.

i Ez évben a berontottJengyeiek e helységet is feldúlták a ki-

rabolták.

1659-ben Balling János tiltakozott Csernell Pál ellen azon szer-

zdés miatt, melyét Szilágyi Ferenczczel és Újhelyi Pállal az it-

teni és macsolai birtok s a szls végardói szl iránt kötött.

1664. és 1691-ben tartattak itt megyei gylések.

1700-ban beiktattattak Görgi Imre és neje Kárászi Horváth

Mária a gimesi gróf Forgács Andrástól elfoglalt s a királyi ügyész

által Sennyei Miklós özvegyének Keczer Klárának eladott s eljo-

gon a íelkérkre jutott birtokba,

1707-ben bírtak itt a szatmári jezsuiták részjószágot és sz-
lket.

1747-ben beiktattattak Longer Antaí és Gulácsi Zsigmond a

Muzsaly és Borsova helységekben lev róizekbe a Gulácsi család#

ellenmondása melleU.

1825-ben alakított itt á helység földesura, a gróf Károlyi osa-



Iád timsógjárat, ahoz a timkövet a gyár felett emelked ryolith hegy-

tl alkalmazván.

Ftiriokosai most is a gróf Károlyiak, azután Hunyady And-
rá:í után Hunyady Béla, volt megyei fjegyz s országgylési kép-

visel 187G—8-ban, kinek itt csinos kastélya van; Madarász János

líian Húrváíh Péter örökösei, Székely Lászlóné, János fiandriai gróf,

Sieinb^r-rger Jónás, Bcregszászy Sándor, Tüzes József, Pállíy István,

Pataky András és Mihály sat.

Krdekes itt a helység északnyugati szélén a hegyoldalban emel-

ked régi kiemplora, melynek alapja még a XIV. században vet-

tetvén, a XVI. század végén megujittatott s kijavittatott, minek nyo-

mai a fhomlokzat sarkán meglátszanak, hova két nagy támfal ra-

gasztatott.

Az egészen boltozott templom egykor be volt festve, narancs-

sárga, vörös és kék színezete fleg a mellékajtó tagozatán még most

is kivehet. Az eredeti homlokzat közepén álló kés esúcs-ives styl-

tagozatu s körívvel végzd fkapu, valamint a homlokzaton látható

szent f, érdemes a megtekintésre, mely a magyarországi XV. szá-

zadbeli szobrászat alacsony fokát hirdeti A nyoiczszög három olda-

lával zárt szentély boltozat gerinczei csinosan faragták. Jelenleg a

reformátusok bírják. Sírbolt is van a templom alatt, melyben 1830-

han ezüst karditszerelést és három gyrt W. M. betkkel je-

gyezve találtak, melyeket gróf Vay Ábrahám néhai Vaj Mihály

borsovai lelkész s késbb nagy reformátor éÁ eldje tulajdonának

ismervén, magához váltott; mely pénzbl azután az elcsarnok ké-

szíttetett a déli oldalon, belseje kidiszittetett s a sírbolt kijavitta-

tott. Harangja 1638-ban öntetett ily felirattal :
„ImGottesNah-

men!“ Kétségtelenül német protestánsok ajándéka.

Mnzsaly községe még 1552-ben tért a kálvin hitre, s mint-

hogy Dobó Ferencz 1555-ben szép szabadságokkal felruházta a köz-

séget, 1595-ben a helység egyike a legfényesebb egyházaknak volt,

iskolája is nagy Virágzásnak indulván. 1600-ban Gyarraathy Péter

tanitó alatt „deákok^ is tanultak itt, kiknek bizonyos üzetésök is

járt. Ember Pál oppidumnak (mezváros) nevezi, Kis-Muzsaíyt pe-

dig fiókjának emliti.

1657 után az elpusztított Kis-Muzsaly lakosai ide csatlakoztak.

(L. ezt.) 1732. decz. 29. az egyházi gylésben Nánási István^ egy-

házmegyei fjegyz kiadása szerint, elhatároztatott, hogy a mely

ki€-muzsalyi bírák részt vesznek a nagy-muzsalyi papi szl és te-

lek mvelésében, azok a templomba szabadon járhatnak ;
különben



raiDden papi szertartástól eltiltatnak. 1734. május IB-án a malom-

II

hoz jogot tartó D agy- és kis-muzsalyi lakosok elvégezték, hogy a

I

szombati vámot a papnak és tanitÓDak átengedik. Ez okmányt alá-

irták; Varga Pál és Mihály^ Balog István, Horvát János, Taracz-

kövi János, Márton, István és György, Szolsi András, Varró Ist-

ván, Fazekas Samu, Pálffi János, ifjabb Tüzes János, Zámolyi Jé-

^

nos, Kovács Samu, Tímár János, Deák Miklós, Füleki János és Tóth

^

János. A kis-muzsalyiak közül pedig: Szendi Mihály, Mészároa

I

András, Bunna István, Szalacsi György, Bereczki Mihály, Szigeti

i Feren ez, Varró János és Kovács Pál, raalombérlÓ
; de idvel e ma-

I
lom is elpusztult. — A papiaknak 1715. febr. 27. Nagymuzsalyi

j

András egy kertet, 1717-ben pedig Balog Pál gyermekei egy szil-

I vast hagytak.

A nevezett lakosokon kívül az anyakönyvben elfordulnak még
ily nev családok : Aímási, Beregszászi, Billa, Csép, Fodor, Fülep,

Gál, Hidi, llosvai. Laza, Máté, Nagy, Nyíri, Orbán, Pap, Pataki,

Pet, Szakáll, Tarpai, Vég és Vitézi
-

.

Tásáros Jíamény.

A Tisza bal partján, Szatmármegye szomszédságában (eM
magyar mezváros.

A rege szerint, midn Árpád honfoglaló seregével Munkáoa

vidékére ért, kémlö csapatokat küldött szét a környéken, névszerial

délnyugatnak a Tisza felé Zoard kapitányát, ki Jándnál a folyóhoz

érvén, itt lovas csapatát e szavakkal „Ugorj no!“ neki inditá 8^

Tiszának, mély helyen késbb a mai ügornya falu keletkezett ; át-

menvén pedif a folyn, midn annak túlsó partján kiszállt, e ve-

zényszóval: „No menj!“ inditá tovább Nyír fele csapatát, hol

után a mai Naroény alakult; e táj s aSzatmár, Bihar és Szabolcs-

megyékben* elfoglalt tér pedig Zoárdnak jutott osztályrészül, mely-

rl késbb az Endrédi Szepessy családra háromlott, nevezetesen

Beregben Jánd, Gulács, Barabás s más helységek.
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Az 1333-ik évi pápai tizedek rovatában már lelkészségi helyül

emittetík, Péter nev papja négy garasnyi adót fizetvén. Akkor

^Namen“-nak Íratott, mi német eredetre mutatna. E lelkészség

akkor a szatmári fesperességhez tartozott, valamint maga Namény
is Szatmármegyéhez, honnan késbb Beregvármegyéhez kapcsolta-

tott s mint ide tartozó már egy 1419-ik évi adománylevélben s az

1530-diki adóösszeirási lajstromban is emlittetik.

A XIV, században már a Lónyay család birtokában volt Na-

mény; 1418-ban Zsigmond király Lónyay Ferenc fiának György-
nek kiváltságot ad, hogy Nanaényban évi és heti vásárokat tarthas-

son s Így e helynek már akkor kiválónak kellett lennie.

Különben ez idben a Lónyay családdal rokon Naményi csa-

lád is lakott itt; így már a XÍV. században, nevezetesen 1385-ik

évben Naményi László fia Szaniszló. perlekedett Lónyay Jakab fia

Miklóssal s ennek fiai László és Jánossal, kik a birtok felelt viszály-

kodván, Naményinak 62 sertését behajtották erszakosan, miért Er-

zsébet királyné rendeletére vizsgálattételre a leleszi kbnvent kikül-

detett.*)

1419-ben a Lónyai kiterjedt család itt uj adományt kap bir-

tokára.

1437-ben Báthory István gróf s országbíró, rendeletére Namé-

nyi Miklós kérelmére a naményi határ megigazitása elrendeltetvén,

ez iratban királyi emberekül kijelöltettek : Madai István és Mátyás,

Bagdi László és János, Mikai Miklós, Szaniszló és Benedek, Thu-

nughi János és Tamás, Jármy László és Miklós, Rohodi Ferencz,

János és András, Gecsey Máté, Hetei Bálint, Demjén és György

és Gulácsi Peibárí,**)

1438-

ban beiktattattak zálogjogon ómári Csolnok Miklós és L-
rincz a Lányai Domokos fiai Antal és János bírta összes részekbe

a tiszai vámjoggal együtt; ez alkalommal királyi emberké-

pen mködött Gulácsi Pelbárt s a leleszi kon vént részérl György.

1458. Lónyay Jakab fia András panaszt emelt Mátyás király

eltt az iránt: hogy László király idejében jogait illet iratait Na-

ményi Szaniszló fiának Miklósnak adta megrzés végett
;
ennek el-

hunyta után azonban Özvegye Jusztin Helele Tamás segedelmével

feltörvén a ládát, az irományokat elvették s visszatartják; ennek

folytán vizsgálattételre a leleszi konvent kiküldetett, királyi embe-

rekül kijelöltetvén: Kántor Péter, Hetheni Miklós, Gulácsi Pelbárt,

*) Leleszi lev. Prot. A. A. I. 9. sz.

**) Ü. 0 . Prot. Metál. 1. 608:
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Mikai Bereghi Miklós, Gerzsanói Taraás, Borsovai András és Ta-

más**) ügy látszik azonban, hogy még a vizsgálat befejezése eltt

a Lónyayak magok megtorlák sérelmeiket, mert többen egyesülve

Helele Tamást, naményi lakában megrohanták s kegyetlenül bántal-

mazván nejét s gyermekeit, ót megölték, családját elzték s mago-

kat vagyonúkba behelyezték. Ennek folytán ismét az özvegy ment

panaszra a királyhoz, támogatván t abban Naményi Pócsay Antal

és testvére Bernjén itteni plébános, minek következtében a nyomo-

zást a helyszínén eszközlé 1459-ben paposi Eördögh László mint

királyi ember és a leleszi konvent részérl Miklós áldozár. A bn-
tényben résztvettek közt elfordulnak Eónyay László és András és

Madai László fia István. Az ügy késbb egyezségüeg beíejéztetett.

1479-ben beik tattaítak maiomvizi Kenderesi János fiai And-

rás, László, Mihály és Péter a Csaboli Mátyás Istvántól zálogba

vett 18 telek és egyéb részek birtokába, melyek Namény, Sarkad,

Bét, Kis- ós Nagy-Palag, Magas Liget és Szálka helységekben ta-

láltattak.

1483-ban Naményi Gergely kielégité Naményi Pócsay Antalt

szenvedett kárára nézve. 1494-ben Hollós János hérczeg innen in-

tézvén levelet a munkácsi várnagyokhoz, Naményt mezváros-
nak (oppidum) mondja.

1499-ben beiktattatott Beregi László királyi ember által Na-

ményi Balázs deák hasonnev eldérl reászállt itteni nemes udvar-

ház birtokába.

1503-ban bírtak itt Naményi Ferencz és Balázs és Lónyay

Menyhért; áz elbbiek megintették Naményi István özvegyét Mar-

gitot, hogy a hozomány és bitbérül t illet összeget vegye fel s

férje naményi, szigeti, boltrágyi, . bátyúi, iiaranglábi és ugornyai

részbirtok^it bocsássa vissza nekik. Királyi emberként éljárt Gulá-

csií Bertalan, s a köztük keletkezett egyezség l04-bén jelentetett

be a leleszi konventnél. -

1520-ban íörvénykeztek Naményi Balázs özvegye Anna és

Drágffy János és Bozzásy János foglalás miatt; 1522-ben pedig ez

özvegy perbe fogatta Kenderesi Lászlót és Andrást azért, ho^
ezek t embereikkel Itieni kúriájában megtámadták -s megölni akar-

ták; ily értelm panaszt emelt Lónyay Albert is, Lónyay István,

Patócsy Antal és a nevezett özvegy ellen erszakoskodás miatt; az

'eljárt törvényszék azonban a vádlottaknak Ítélte meg a tisztító esküt.

) Xieleszi lev. Prot. 0. H. 31. 83^^
‘
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A TÍszáljkodás e rokonok közt még tovább tartott. l524-ik évben

ugyanis Naményi Balázs Özvegye*, Lónyay Gergely itteni lakházá-

ból egy leányt erhatalommal elvitetett és Sziget helységbl egyik

jobbágyát befogatta, miért Gergely panaszt emelt.

1526-ban elkoboztattak htlenségi bn miatt Lónyay Gergely

vagyonai.

1544-ben néhai N am é n yi Bal ázs fia Ágoston mag-
alanu! elhunyván, vagyonát felkérték s adományképen kap-

ták Mnesey Pál magyar kir. korlátnokskgi jegyz és Béesy Ambrus.

A Beregi Mihály királyi ember és Nyáradi János leleszi konventi

pap által 1545-ben teljesített beiktatásnál ellenmondottak Lónyay

András és Gergely és Bozzásy János özvegye Zsófia.

1566-ban birtokoltak itt

:

Lónyay Péter 2, Tibay Kristóf 3 és

Pozsgay Mátyás 4 kapu után. Az erre átvonult tatárhad a helység-

ben roppant pusztítást s prédálást követett el.*)

1559«ben Szilágyi Bálint kapta adományul a Zelendi és Boz-

zási-fóle elkobzott részeket és kúriát. 1569-ben beiktattatott Persey

Miklós és íbrányi Ferencz a Bozzási Istvántól elfoglalt részekbe;

1582-ben pedig Lónyay Péter a Lónyay Alberttól elkobzott bir-

tokba.

1600-ban emlittetnek birtokosokul: Lónyay Eufrozina kisasz-

szony, Albert, István, Gergely és László. István leánya Kata, N

y

ári

Bemát neje volt.

1626-ban Lónyay Menyhért íratott egy telket s házat Koncz

Ambrusra 300 frtban. 1628-ban egyezségre léptek Lónyay István

és Zsigmond a vásáros naményi kastély s az atyai, hetyeni és ke-

recsenyi birtokrészek iránt
;
valamint 1653. e birtok s a tiszai ma-

lom használata iránt Lónyay Zsuzsánua Bocskay Istvánnó, Anna,

Vesselényi Istvánnó, Margit, Telegdy Istvánné és Bánffy Erzsé-

bet Lónyay Zsigmond özvegye egyrészrl és Vay Péter neje Zol-

tán Anna nevében is más részrl.

1655. Szalai Barkóczy László és neje Péchy Anna beiktat-

tattak a naményi és nagyiónyai nemes udvarok s kislónyai, szigeti,

mátyusi, harangi ábi, bótrágyi és bátyúi részekbe.

A bekövetkezett harczi villongásokban Lónyay Anna már

Kemény János erdélyi fejedelem neje, a király ellenében nagy

buzgalmat fejtvén ki s különösen 1669-ben az akkori kuruez-had-

járatban az aranyos inedgyesi várban tervezett támodások h el-

) Budai. ka'm. lev. adólajstrom 1667.
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mozditója lévén : e miatt késbb t illet vagyona az osztrák kor-

mány által elkoboztatott snaményi váracsa is lerombolíatott. A.

király mégis különös kegyelembl 1689. jimius 10-kén birtokát ha-

láláig ' tartó használatul átengedé neki. — 1693-ban a birtokot

Szalay Zsigmónd munkácsi harminczados megbecsülvén : a namé-

i

nyi elpus z tit kastély t melloképöleteivel együtt becsülte

I

1000 frtra; a telket 300, a kerteket 400, a morotvai halászó he-

lyet 300, a réyvúm h'g részét 300, a l50 holdnyi szántóföldet 1200,

i|| a kaszálót 120, egy malmot 600, Jándszég nev makkos erdrészt

1 200 sertés hizlalásra valót 500, a 16 népes telkei 2400, hat puszta

I

telket 450, a tiszaszálkai félteiket 150, a tiszaadonyi félpuszta tel-

I

két 75, dédaí félteiket 150, félpusztaheiyet * 75 és egy negyedré-

j

szest 37 frt 60 dénárra; egy ugornyai p. telket s Atyában 3

f

félteiket hasonló értékben; Somban 4 egész telket .1200 és 4 fél-

telket 600, egy negyedest pedig 75 frtra; egy más félpusztahelyot

szintén 75 frtra. A somi félerdt 250 sertésre valót 900 frtra; a

somi szlt, melyben jó idben 18 hordó bor termett s a kaszonyi

kúriához tartozött, 1800 frtra. Az^onkivül összeírt Nagy varsáiiy bán

2 félteiket
;
Kopács-Apátiban egy fél pusztatelket és llken két fél

pusztahelyet. Az egész elkobzott birtok becsültetett 13720 frtra, a

rajta lev javitás pedig 8700 forintra. “— 1695-ben ismét megbe-

csültetett kiküldött kamarai tisztek által a birtok s tétetett érteke

24702 írtra a fönnebbiéken felül á kaszonyi, barabási, zápszonyi-

rafajna-uj falvi, szernym, hetyeni, esarodai, benei, cseífalvi és búcsúi,

részbirtokokkal együtt

Ezen a koronára szállt vagyont 1696. febr. ll-kén Becsben

kelt oklevél szerint Lipót király Absolon Dániel, cs, k. hadi

fbizottsági titkár és tanácsosnak és neje Czauner Karitásznak

hü szolgálatai jutalmazásául a neki i^ért, s már 1694-ben

a szepesi kamarának részére utalványozott 15 ezer rénus vagyis

á 18 ezer magyar forintban, melyeket neki az emlitett kamara Kas-

sán 1695. április 30“kán kelt iratában biztositott, adományozta,

megjegyezvén, hogy jóllehet e birtok hivatalosan 24702 frtra be-

csültetet, az nekik mégis a" megígért összegben adományoztatik

azért, mert a birtok pusztulásnak indult. A következ évben, vagyis

1697-ben pedig külön királyi parancs folytán az adományozott bir-

tokba Absolon és neje be is iktattattak Kende Mihály királyi em-

ber és a leleszi konvent részéröl kiküldött Bálintífy András áldo-

zár által, mely 'alkalommal többen, különösen a Lónyayak közül,

elienmondotta’k.
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5 .

Ábsolon azonbuD, ki ez ajdomásjt kétEégtelenül a munkáesi'

Tárnak 1688-ban történt elárulása dijául kapta, nem sokáig élvez^

hété annak gjtimölcsét, mert csakhamar elhunyt^ özvegye pedig

Lóffelholz cs. k. tábornokhoz ment nül, s mint ilyen e tájról végr

lég elköltözvén, az adományi jószágot 1717-ben, Vásáros-namény-j

bán, január 1-jón Bay Ferenez aliZpán és Lövey Sámuel beregme-

gyei táblabiró jelenlétében, saját magán pecsétjével megerösitett irat':

mellett 24 ezer forintért eladta Eötvös Miklósnak és neje Deb-

reczeni Máriának, kik a vagyont tényleg átvették* s használták.

1720-ban Eötvös Miklós — ki Szatmár, Szabolcs és Bihar-

megyében is birtokos volt*), vagyonát még azzal is Öregbité, hogy
|

utánjárására gróf Pálffy Miklós nádor, Pozsonyból, május 10. 17,20-

ban kelt okmánya szerint, a Farmosy László elhunytával maradt

madai és kisvarsányi birtokrészeket neki adományozta. Majd 1731-

ben E. Miklós elhunyván, vagyona gyermekeire, Sándor, Miklós,

László és Józsefre szállott.

Osak busz évig bírhatták azonban nyugodtan Eötvösék e va-
|

gyónt, mert a királyi fiskus (ügyész) értesülvén arról, hogy kirá-
j

]yi beleegyezés nélkül szállott az Eötvös Miklósra s hogy Abso-
|

lón utódok nélkül elhunyt, a jószág* visszabocsátása iránt pert in- 1

ditott az Eötvös család ellen, melynek folytán a vagyon ismét követ- I

kezöen megbeosöltetett.

Vásáros Kaményban: az elpusztult kastély 833 írt 20Íl

kr, az uj kház 2500 frt., csr 200 frt., malom 100 frt, istálló 24|[

írt, gyümölcsöskert 100, 2 konyhákért 85 frt., 150 köblös szántó-Íí

föld 6 frt 40 krjávi 1000 frt, 20 szekér szénát term rét % ré-|

sze 33 frt 20 kr, Csaba nev rét 16 frt 40 kr, a tiszai jövedelem||

V, része 535 frt., Jándi erdrész 26 frt 15 kr, koresma 20 frt.,I

8Vi jobbágytelek 2125 frt 4 pnsztatelek 88 írt. — Csarodáni^

Vi pusztatelek 8 frt.,’Sombsn; V* jtelek 125 frt., 4V4 pusztate-

lek 97 frt 40 kr, tiz hordó bort term szl 1000 frt. Hety én-

ben: Vf pusztatelek* 8 frt. Kaszonyban: 1 jobbágytelek 250

frt, 5% pusztatelek 6 frt 49 kmyi bérrel (taxa) 136 frt 20 kr./

egy 125 öl bosszú 70 öl széles nemesi udvar telek s a rajta lev !

1*) A V isáros-namén^i Eötvös család ez idben különösen Szat-

mármegyében virágzott. 1712*ben megvette Eötvös Miklös Soós Ist-

vántól 4000 írtért Pálfalvát s az ombodi, amaczi és Oláh hodosi

részeket
;
1740-ben pedig E. László kapta adományul a kihalt Bur-

ján-féle családi birtokot Pálfalván és Oköritó, Vasvár és Remete
helységekben. 1760-ban Eötvös Mária neje volt gróf Teieky Samu-
nak.



1724“b«n épült 3 szoba s 1 kamarából álló kház Í5lá tVtra ; egy

f
más falakház 800 írt., csr és kert 500 írt., 60 köblös szántó-

I:
fM 360 írt, Rekesz nev kaszáló 60.frt, egy más kaszáló*20 frt, Veres-

ig
máié nev szl 500 írt, aagyszlö 5 frt, korcsma 200 frt, erdrész 53

I
irt 20 kr, A d o n y b a n Va pusztatelek 8 frt. V á m o s A t y á b a n

: Vi

í jobbágytelek 125 frt, 3 pusztatelek fele 187 frt 30 kr., egy más

jj
pusztatelek fele 51 frt, a vám része 1 frt 25 kr jövedelmével 28

I
irt 20 kr, korcsma Í20 írt Tiszaszálkán Vt pusztatelek 62^

i
frt. Üg 0 r n yá n Vi P* telek. 31 frt 15 kr. B a r a b á s o n jobbágy-

I

telekrész 50 frt, Zápszonyban: két fél pusztatelek 29 frt 20

] kr, az erd Vi része 100 frt, vámrész 34 frt, Szernyé: 2

j

jobbágytdek 500 frt,, 3Vi pusztatelek 48 frt., a korcsma 3 írt bére

! «= 60 frt, erd 10 frt jövedelme ^ 200 frt Rafaj na-üj fa lá-

bán: IVi jobbágytelek 312 frt 30 kr, 3 pusztatelek fele 187 frt 30

kr., 3 házhely bére 24 frt 20 kr., — a korcsma jövedelme után

40 frt, erdrész 200 frt D*édában: I jtelek 25Ö frt 1 p. telek 125

frt B ucsuban 2 jtelek 625, 1 Vi p- telekrész 22 frt, erdrész

150 írt Ili«n: Va ptisztatelek 62 frt 30 kr, 2 pusztatelek 34

frt, Nagy Varsányban: nemesi telek 250 frt, Vj jtelek 125

frt, IVj pusztatelek 187 frt 30 kr., Va P- telekrész 17 frt, 7 köb-

lös föld 3fr' frt, a korcsma része 20 frt Kapocs Apátiban:

Vi pusztatelek 62 frt 30 kr., egy másiknak része 6 frt Összesen

17875 frt 10 kiH rénus pénzben, vagy is 21,450 magyar forint és

20 dénárra.

A per hamar booyolittatott le : az ítélet szerint az Eötvös

család köteleztetett arra, hogy a Lényay- Kemény-féle koronái bir-

tokot, a Czauner Karitásznak tényleg lefizetetett 16 ezer forint

megtérítése mellett, a kincstárnak adja vissza. Ekkor Eötvös Sán-

dor a királynhöz, Mária Teréziához folyamodott, ki 1755. április

19-kón kelt kibocsátványában akkép intézkedett, hogy a vagyont

meghagyja a családnál azon esetre, ha a 21,249 frt 25 krt érte a

kincstárnak leteszi, nem vévén figyelembe E. Sándornak azon al-

terjesztósét, hogy az elkobzott si birtok voltakópen 17875 irtot

ér, a 7916 frt 15 kr peig értéke azon javításnak, melyet az Eöt-

vös család ideiglenes birtoklata alatt jóhiszemüleg beruházott. Egy-

szersmind megrendeli a királyn, hogy Lónyay Lászlónak ez ügy-

ben tett fáradozásai és kiadásai .fejében ezer és Zsitkovszky ügy-

védnek kegydij fejében kétezer forint fizettessék ki.

E rendelkezés következtében Eötvös Sándor ^ a Czauner

Karitásznak fizetett összeg betudása mellett a kötelezett pénzt
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letevén: Mária Terézia Bécsben, 1756. aug 27*kén kelt diplomája 1
szeriot, az^ adományt a birtokra* nézve az Eöltös családnak meg- |
adta, mégpedig a fiágra nézve örökösen, a leányágra nézve pedig |
visszaválthatási jogának fentártása mellett. E függ pecséttel ellá- I

tolt okmányban eladatik, hogy az adományozásnál legmagasabb
|

figyelembe vétettek az Eötvös család többszörösen tannsitott érdé- i

mei. Kiemeli különösen néhai Eötvös Miklóst, ki mint királyi ta- l

nácsos és tiszakerületi biztos mködött; ennek fiát Józsefet, ki

Szatmárm egyében hosszú ideig megyei hivatalt s az 1741-ki ne-

uesi felkelésnél ezredesi tisztséget viselt; 1742-ben pedig mint ;

alispán elhunyt
;
kiemeli Miklós és Sá n d or beregmegyei tiszt-

viselket, Imrét, ki neinrég mint a Festetics-féle lovasezred kapi-

tánya meghalt; Lászlót, ki azon ezredben mint hadnagy s Szat- .

mármegyében mint táblabiró mködött, Lászlót és másik Mik-

lóst,*) ki a Splényi lovasezredben ezredesül és parancsnokul

szolgált és I. Miklós fia Józsefnek fiait: Józsefet és Lászlót. Fel-

hozatik, hogy a birtok Eötvös Sándor beregmggyei alispánnak s

testvérei Miklós és Lászlónak és- elhunyt József fiának Miklós ez-

redesnek, József és Lászlónak s ha Eötvös Imre özvegye figyer-

meket. nemzene, ennek is s örököseiknek adományozza, mégpedig

mint emlittetett, a fiágra nézve visszavonhatlanul, a nóágra pedig

akkép, hogy a kincstár az emlitett 16 ezer magyar forint (mi r.

p. 13,333 frt 20 krt tesz) és a javítás czimén járó 7916 frt 15 '

kr. 8 Így összesen 21249 r, frt 35 kr megtérítése mellett, vissza-

válthassa.'
I

Majd 1756. aug. 27. Mária Terézia meghagyta a leleszi kon-
|

ventnek, )iogy az Eö,tvös családot az adományozott birtokba önné-
.

j

pélyesen vezesse be. Minek folytán Vitkay Mihály királyi ember

és Öoralódi László leleszi preraontori áldozár 1757. junius 6-kán ;

a naményi kastélyban á meghivott érdeklettek jelenlétében megtevék
|

a -szokásos ünnepélyes beiktatást. Innen június 10-dikén llkre, 11-

kén N. Varsányba mentek, hol a Bay család részérl történt el-
|

lenmondás, s megjelentek gróf Gyulay Ferencz, Erdhegyi, Hörváth,
|

Udvarhelyi, Baji Patay Sámuel e neje Szuhay Erzsébet. Junius 13-
. j

kán Kaszonyban történt a beiktatás, hol megjelentek Záry László,
j

helybeli plébános, Bessenyey György, Szentléleky Antal, ki gróf i

Haller Sándor özvegyének gelényesi tisztje volt
;
— Barabásról

|

Gerzsenyi János, Nagy Bégányból Mezey József, Zápszonból Te-
;

) Ez 1*770 táján érdemeiért bárói rangot is nyert. I!
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legdy Ferencz, XÓDyay Fereucz, Dolinay máskép Dráskóczy Gá-

lkor fia Miklós, kinek anyja volt Csomáközy Júlia, ki a Matuznay-

aktól származott és- végre Lónyay László, ki a beiktatásnak szin-

tén ellenmondott, nyilatkozatában még azt is felhozván, hogy az

Eötvös család se S z ö k n e k neveltetett s mint aranymves a köz-

rendü iparosztályból származott Majd Kulin István, mint Budi

i

utódja, tiltakozott a beiktatás ellen/ ki valamint a többi ellenmondó

i a rendes ‘perutf^ utasittattaL

Eötvös Sándor maga is r okonai ellenében biztosíttatni kívánta

eljogát a birtokhoz, nyilvánítván, hogy a 7916 irt 15 krt a ma-

gáéból fedezte; minek azonban a többiek ellenmondottak, kik azti^

tán E.Sándort 1763-ban az osztály iránt is megperelíék. 177Ó-ben

^ öt részre osztatott fel a vagyon, mely alkalommal E. Sándor kapta

a kaszonyi (íuriát s az atyja Miklós által emeltetett épületeket*

Ó 1771-ben elhunyván, része gyermekeire szállt, , ezek valáuak'

Lajos, Imre, Ferencz, Sándor, Teréz Béldiné, Mária Szögyéninó

és Sára Szeleezkyné. 1790-ben május 17. József nádor oltalmi le-

velet adott Eötvös Lajos özvegye Letenyei Borbálának arra nézve,

hogy özvegyi joga élvezetében ne háborgattassék.. 1781-ben a ka-

szonyi részek Rácz Györgynek zálogittattak el; a sztrabicsói
zálogbirtokot pedig E. Imre használta 1772 óta.

Miklós fiai közül Sándor királyi tanácsosnak neje Vankai

Katalintól négy gyermeke, névszerint: Eötvös Mihály, Tsmás^
Katalin (Schveizer Gábor fSkamara gróf) és Emília (üjíalosi Mik-

lósné) lévén, közös atyjoknak 1817-ben történt elhunyta után, a

vagyon reájok szállt; Tamás 1848-ban beregi fispánul s késbb

és fivére Mihály kormánybiztosokul erélyesen mködvén, ezért

1849-ben a forradalmi barez leküzdése után, vagyonuk itt és Sza-

bolcs, Szatmár s Bibarmegyékben és Erdélyben elkoboztatok, k a

OS. k. haditörvényszék által fogságra és vagyonvesztésre ítéltetvén.

Ez alkalommal a beregi birtok kincstárilag kezeltetvén, bérbeada-

tott s Ullmann Mór által használtatott. Az alkotmány visszaállítása

után azonban az Eötvös-család is visszakapta birtokát s az itteni

lakot, mely hat szobával még 1720-ban építtetett* s azóta teteme-

süDl meg bvíttetett s melyben jelenleg Eötvös Tamás s neje Bay

Teréztl született Eötvös Jen lakik. Az osztrák kormány idején

1861-ig a lak cs. k. zsandárok (csendrök) tanyájául •szolgált, kik-

nek kezei alatt az egykori pompás kert is teljesen elpusztult.

E házzal szemben a város keleti szélén, posványos mély sánez-

zerü ároktól környezve állott a XYIL század elején épült és 188.0
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évben teljesen összedült vá rács, mely az 1693.» 1713. és 1752- |

dik évi kamarai becslések okmányai szerint, három emoletbl, ál- \

ltt; a felsben volt 3^ a középsn ugyanannyi s az alsóban két

lakszoba, t. i. szolgaiak és sütház, míg lent 2 pincze terült eh

melyek azonban a Tisza áradása miatt nem használtattak. A négy-

szög udvaron állott két istálló, egy kbl épült konyha s a kö-

zepén kút. Az emeletekbe falépcszet vezetett. Az ^épület szélen

egy négy emeletes, 3—3 lrésszer nyílásokkal ellátott s két-csa-

ládi (Lónyai és Kemény) ozimerrel díszített, fent rovátkos párkány-

zatu négyszögü bástya- toro n y emelk edett, melynek körivü

boltozatán s két felvonó kapuján átvezetett a híddal fedett árkon

keresztül az ut a váracs udvarába.

E bástya keleti oldaláról 1860. évben leolvastam ' még kbe
vésett, de tetemesen elkopott következ felírást : I

„Cuncta cadunt — — divitiae pereunt,
|

Virtus ^ aeterna in tempóra durat

Sola, vi — fata sepulchri est
í

-—— —
. et spes firma tuoninI,“

Nyugoti oldalán pedig ez állott : \

„Anna Loniai Ao MDCX—IV. mense\septerabri.“

Ebbl kitnik, hogy hajdan e fényes kastélyt, melynek alap-
|

ját Lónyay Istvánt a 17. század elején vetette, mely már az 1628*
I

évben Lónyay István és Zsigmond közt történt osztálynál emlitte- i

tik akép, hogy Zsigmond a kastélyból költözzék át Lónyai ku- !

riájába és Istvánnak köteles legyen a helység végén lev dombon

külön lakot építtetni; 1654-ben pedig e kastély lakójául emlittetik !

István fia Gábor, Késbb ^Lónyay Anna elóbb Vesselényi István,
i

majd Kemény János erdélyi fejedelem fenkölt lelk neje megb-
j

vitteté, .nem azonban 1614-ben, mint az a felhozott becslési ok-

mányokban a számok hiányossága miatt tévesen eladatik, hanem

nehány évtizeddel késbb, valószínen 1664-ben, ez alkalommal ra-

gasztatván a kastélyhoz az egyetlen bástya is, mely 1880-dik év-

ben a nagy eszések következtében végképen összedlt. í

Az 1690-dik évi namónyi úrbéri összeirásban emlittetik, hogy

e kastély azeltt, mig a „múlt háborúskodás idején el i

nem pusztult,“ szép volt; hogy aboz tartozott akkor három dü- !

lobén 50—50 köbölnyi (hold) szántó és 100 széna term kaszáló,
j

hogy a tiszai hídvám közös volt; találtatott 13 puszta telek s hogy {

a 12 telken lakó jobbágyok egy hétig magoknak s egy hétig a
j

földesuraságnak tartoztak dolgozni, s hogy Lónyai Annától 1674-
|

I



ben azzal együtt elkoboztatott még Kaszony, Szernye, Barabás, Som,

Újfalu és Asztély helységedben is egyéb majorsági birtokon kívül,

45^4 jobbágytelek,

Egyházilag véve^ a kis mezváros most a kétszázat megha-

ladó r. kath. lakosokra nézve a szatmármegyei vitkai lelkészséghez

tartozik, adományozván 1743. febr. 23. Osáky Rozália a vitkai lel-

késznek a namónyi vám pénteki jövedelmét
;
a református község

a régi templomot használja, melynek ujabbkoru magas tornya dí-

szesen emelkedik ki a körötte fekv szerény házikók csoportjából.

A protestánsok, kik jókor fogadták el a Kálvin értelmezése azerinti

uj hittant s hatalmas pártfogók védelme s a Lónyayak bkezségé
alatt csakhamar virágzó anyagylekezetet képeztek. Keresztel kan-

nája az egyháznak niO-bl való, gazdagon aranyozott ezüst po-

harai közül egyet 1717-ben Lónyay ajándékozott, másika névtelen;

ezüst tálczája 1768-ból van. Anyakönyve 1781, kezddött s tigyan-

akkör iskolája is. 1821-ig a szabolcsi kerülethez tartozott. Az át^

alakított templom alatt sírboltja van a Lónyay-esaládnak. A ret^

papok közül ismertetnek az anyakönyv szerint: Miskolczi Jóns
1752—.1781., Szatmáry Paxy József 1787„ Berhidai K. Mihály

1791., Váradi Gerzon 1793,, Baksay János 1804,, Kasza Ferencz

1807., Szécsi Szigeti Gábor 1846., Gerzsenyi Gábor 1859. s azóta

Körösi Pál.

Namény, mint a fels tiszai gzhajózás végállomása ismere*

retes és minthogy kedvez térrajzi fekvésénél fogva Bereg és e^

által Máramaros és Ugocsavármegyék Szatmárral és Szaboleeesal

fösszeköttetési pontján áll, különösen a tiszavidékí vaspálya meg-

nyilta óta, ez országrész forgalmában nevezetes helyiyó vélt erre

vezetvén az ut Nyíregyháza felé.

Az 1844. évben 90 részvénynyel alakult társaság az itteni

tiszai hidat, 1849-ben építtette fel s éli a tiszai vizéilás 0 pontja

felett 185 méternyi magasan. Rajta a megyebeli nemessé msig-

lan sem fizet vámot s a pénteken begyült vám a helybeli ref. egy-

ház és lelkésznek volt szánva. Itt a Tiszának közepes vizáilásá 2*85

méter; 1881, tavaszán azonban elérte az eddig ösmert 1869-ki

legmagasabb* vízállást, st már április 6-kán azt 13 cméterrel még
felöl is múlta, lévén ekkor a víz 9*27 metermagas. £z alkafommid

a töltések koronájáig emelkedett árvíz nagy aggodalomba ejtette az

egész tisaíai vidéket, fleg, midn a viz áradván, április 7-kén rom-

bölólag betódult Namény alsó részeibe s 8-kán, apadás kezdetén,

étszakitá a nagyhidat is a közlekedés nem csekély hátrányára.



.A város nyugoti rászét a Lónyayak kényelmes tornáczoslaka

s a dohánybeváltó hivatal épületei diszitik. Vao gyógyszer-
tára és postahivatala.

Fbírtokosai 'most Lónyay György után Sándor, Eötvös Jen
8 báró Eötvös Ignácz után ülmann testvérek s mások.

Lakóinak száma volt 1870-ben 1061, 1880-ban 1169, tudni-

illik 680 férfi és 589 n.

líoToszelieza.

A felvidéki járásban Ilonczától észak-nyugotra a hegyek közt

félmértfoldnyi távolban fekszik a közbirtokosság! ruthen helység,

932 g. kath. és 82 izr. lakossal. Ezen az ilonczai g. k. lelkészség-

hez tartozó fiókegyháznak van ktemploma és saját iskolája 41

tanulóval. —

'Nyirenfalyan

(Dunkovicza.)

Üroszfalu a munkács-kisfaludi' postauton 74 házzal, 413 lakos-

sal és 1170 holdnyi hegyes-völgyes határral. A XV. században

Nyiresujfalunak hivatott. Mágócsi Ferencz 1608. február 7. adott e

falura nézve kenézséget Karácsony Simonnak, 1649-ben Rákóczy



György özvegye alatt találtatott itt 11 jobbágy-család, 8 fiú
,
9 ló,

36 szarvasmarha, 37 juh, 70 sertés és 8 méhkas, Batyko volt To-

más Ferenez
;
a jobbágyok pedig Kárácsony, Koczán, Tómás, Zitty-

kon, Szöcá, Lengyel, Ilosvai, Brodák és Szkobei nevet viseltek.

1632-ben bírta munkácsi uradalmi falut zálogképen Vass Gábor;

1649-ben* Vass Márton és 1682-ben Fekete Ferenczné és György-

deákné, •1672-ben volt a bátyko Pap Mihály s'a kenéz Karácsony

István. Van saját lelkészsége, kötémploma s 1779-óta anyakonyve.

Postája Kisalmásra s illetleg Kisfaludra tétetett át. Az 1870-ki

összeíráskor találtatott itt 289 szarvasmarha, 49 juh, 380 sertés, 15

méhkas.

Ohláz.

Igénytelen kis falu a munkácsi járásban a vizniczei völgy

i/élén Selesztó és Frigyes falva közt egy szelíden emelked ma-

gaslat déli oldalán. Mágócsi Ferenez 1608. febr. 9. soltészt kenéz-

séget adott Oblázi Kenéz Lrincz és Tamásnak, mélyet késbb 1613,

gróf Észterházi Miklós is megersített.^ Nevét az ObHzi-csaiádtóI

vette, mely els megszállója volt é helységnek, mig az 1649-ki úr-

béri összeírás* alkalmával is más jobbágy nem találtatott itt mint

az Oblázi nevezetüek, névszerint Oblázi Lrincz kenéz és ennek

testvérei János és Sándor, kik hópénzes drabantok voltak s kikhez

^^sbb Lengyel János hetes drabant csatlakozott E négy jobh-

ágynák volt összesen 8 fia, 10 ökre, 15 tehene, 6 üszje és 24

sertése, 1672-ben Báthori Zsófia alatt volt a kenéz Oblázi István,

kinek teltvérei székely drabantok voltak, valamint Orosz Gergely

is „székely a hutánál. “ 1699-ben volt a kenéz Pereszta János, ki

Oblázi leányt bírván feleségül, fiók nem létében a kenóztelékre

szállt.

1686-ig üveghutája volt itt a munkáesi uradalom birtokosai-

nak, mely akkor Thököly Imre alatt elpusztult s többé
,
fél sem

épült. Most rendesen Frigyesfalvával egy helységnek tartatik.
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Oláhcsertéaz.

(Volószkoje.)

Oroszfalu a felvidéki járásban, 86 iakházzal, 486 lakossal és

a bródival együtt 3732 boldnyi hegyes határral
;
a Gyil hegy alatti

iejtóköD tasércz telérek találtatnak. Hajdan a 13—^14. századokbaa

még oláhok laktak itt, kik azonban késbb részint elköltöztek, ré*

szint eioroszosodtak. á falu a hübér idején az ilosvai uradalomhoz

tartozott 8 mint ilyen, a többi uradalmi helységek sorsában része*

sült, földesurai leginkább az 1 1 o s v a i>családbeliek lévén (L. liosva).

A folyó században itt különösen az Ilosvai és a Somosi család utó-

dai, Szarka, Gulácsi és Urai-esaládok birtokoltak.

A g. k. lakosoknak van saját ktemplomuk s a feketepatakai

lelkészséghez tartoznak.

OlenoTa.

Ruthen falu a polenai völgyben 32 lakházzal, 212 lakossal és

518 holdnyi hegyes-völgyes határral. Az eltt a mnnkáosi «arada*

lomhoz tartozott Bákóczy Zsigmond 1592. márezius 5-kén adott

Lizancz Ferencz, Márton és Mihálynak kenézséget a végbl,

hogy a falut benépesiUék. 16í49-ben találtatott itt 17 jobbágy, 33

fiú, 9* ló, 32 ökot, 6 tinó, 31 tehén, 186 juh, 41 sertés és 25 méh-

kas. 1672-ben volt a kenéz Benosovios Mihály, kinek el^ivált-

Ságot R á k ó c z y-B á t h o r i Zsófia fejedelemné 1666. évben

adta. —
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1690-ben a Federlak-féie elpusztult féltelek rendeltetett a pap

részére; most azonban a község a szomszéd ptos.zkói anyaegyház-

hoz tartozik.

Közel a helységhez egy lejtn s a v a n y u v i z-f o r r á s o k

buzognak, melyek a Lizanecz-családtól megszereztetvón, jelenleg

gróf Schönborn-esalád tulajdonát képezik s melyeknek kellemes vi-

ze élénk kéreskedelmi czikkül szolgál, üvegekben az ország min-

den részeibe bven száilitatván. (L. ásványvizek.)

OroBZvég

(R 0 s z V i g 0 V 0.)

Régi helység 123 házzal, 946 lakossal és 1062 holdnyi ^ha-

tárral Munkács tszomszédságában s azzal egy 170 mnyi hosszú híd-

dal összekötve, a Latorcza jobb partján s e rész, mely 70 gk. 15

r. k., 5 ref. és 26 izraelita lakosokból áll s oroszul Várescsiná-

.
nak neveztetik csakugyan Munkács város hatósága alá tartozik.

Hajdan Oroszfalunak, Özönvégnek, üzelnek, st az 1484-diki Hol-

lós tMnos-féle adománylevélben ö r ps z v á r o s n a k is mondatott.

Mint a munkácsi várhoz tartozó falu a XIV. században Koriatho-

tícs Tódor herczegnek adományoztatott, ki 1 360-ban e helység ter-

mény-tizedét az általa alapított csernekhegyi kolostornak adta, meg-

hagyván, hogy a község azonfelül még 10 sertést is tartozzék

évenklnt adni. 15Öl-ik évben a Tárkányi ístván-féle zálogrészhe

Vassa István iktattatott be s ez okmányban a helység üz (Viz)

elnek ínondatik.

1504-ben Drágffi György iktattatott be, 1549-ben pedig Büdi

Mihály munkácsi fnök és fispán egy jiteni minden bér és teher-

tl ment kház és ahoz tartozó szántóföldek és négy szl birto-

kába* A beiktatást eszközló Kisguti Benedek mint királyi ember

és Telczi György, mint a megbízott leleszi konvent küldöttje. 1667-.

ben a munkácsi vár ostromlásakor elpusztittatott.

. 41
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Özvegy Bákóczy Györgyué idejében 1649-ben találtatott itt

59 jobbágy, 43 fiú, 2 ló, 124 különféle szarvasmarha, 90 sertés és

44 méhkas. Föbiró volt Breza János, batyko;Pap Mihály, szerzdé-
ses puskás Strebecz Péter, a munkácsi várhoz tartozott vadaskert-

ben vadász Madarász Ferenc, azokon kivül találtatott két várbeli

téglavet, 2 halász, 1 kertész, 1 öveges. A jobbágyok többnyire ma-
gyarok voltak, u. m. Lengyel, Hegeds, Molnár, Pap, Lánfalusi, Ha-
lász, Lázár, Bobuliskai, Paporoskai, Vitályos, Szöcs, Torma, Kis,

Bisztrai, Szabó, Orbán, Madarász, Varga, Klacsanói, Túri sat. Ezek
egyéb szokásos úri szolgálaton kivül, fizetésen kivül, tartoztak kü-

lönösen még a várba lisztet fuvarozni, gabonát rletni, portörhöz

mogyorófát hordani, -st egy okmány szerint, a kivégzéseknél részt

venni. Ez idben a faluban következ nemes családok bírtak háza-

kat : Tegeni Jánosné, Péchy János, Pap Istvánná, kik különben

Munkácson tartózkodtak.

1672-ben Bátbori Zsófia alatt volt a fóbiró Baranko László és

találtatott összesen 46 jobbágy, batyko yolt Pap Tamás, ki hyest-

pénzt tartozott fizetni a várhoz
; Fogarasi Raduly volt az úrbéri ösz-

szeirás szerint, a regéczi udvarbiró agárhordozója.
1770-ben, midn II. József Mnnkácson idzött, nála az orosz-*

végi lakosok panaszképen elterjesztették, hogy az 1769-M nagy ár-

víz házaikat, marháikat és élelmi készletökeC elpusztitá, hogy az évig

tartott itteni katonai táborozás és szállásolás alkalmával a csapatok

egész határukat tönkre tették; hogy a sok elöfogatozást nem gy-
zik, hogy az ott elhelyezett katonai kóroda következtében a tolvig-

lás elszaporodott s azt nem fékezhetik s hogy a katonaság élehne-

zéséért* kárpótlást nem kapnak. Mire á fejedelem Gorodnjánszki

Bazil akkori bírót megnyugtató váiaszszal bocsátá el. >

1767-ben Hudák a Latoreza által kimosott helyen egy bögré-

ben XVII. századbeli lengyel ezüst érmeket talált.

, 1864-ben épült fel a g. k. papiak és csinos ktemplom, ez

utóbbinak alapját még 1842-ben tevék le, ajándékozván arra V. Fer-

dinánd magánpénztárából 400 frtot; míg a leikészi lakra a vallási

alapból 3200 írt ntalványoztatott. 1796-ban kívánta a g. k. püspök,

hogy innen a lelkészség Klucsárkára tétessék át, ml azonban meg

nem cíngedtetett. Anyakönyve 1792 óta vezettetik. A lakosság bir-

tokában találtatott 1870-ben 233 szarvasmarha és 236 sertés. A ve-

reshegyi és iováeskai szlhegyek Oroszvég határába esnek.
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(Valovieza-X ^

* A komlósi uródalomlioz tartozott orosz íala a felvidéki

bán, most 53 házzal és 17Q lakossal, mig 1870>bdn 58 házat és 287

lakost számlált. Hajdan a fozsali Knn család birte. 1659-b6ii bé*

iktattatott bácskai üjholyi Gyérgyné szöletett Komlósl Mária és

gyermekei Ferenez és Erzsébet királyi adomány folytán Pálfalra,

Komlósd, Kötesd és SzamszlofalTa birtokába; a Koinlósi család fiágá*^

nak ellenmondása mellett

1667-ben TOSgálatot indított Bark^zi György Komlósl György

és Benedek ellen birtokháborttás miátt, hivatkozván a régi békés

használatra, melyben éldéi a Kun családbeliék* voltak. Késbb n

komlósiak váltották magokhoz az összes részeket s maiglan azok

utódai bírják.

. Páífalva Kövesd g; k, hók egyháza s lejts határában skori,

halmok találtatnak.

Paj^falTa.

(Gj^lok.)

Orosz helység a felvidéki járásban s a Hát-hegy lejtjén
;
már

a XIV. századbán népes helység volt, mert 1371-ben Kárász nev
váradi kanonok ionon több orosz családot telepített Alsó-Karaszlén

IJgoeséban; Perényi Miklós fia Pál ellenmondása mellett E sze-
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rint e hely akkor papi jószág voU, honaan nevét is vévé. Majd

Koriathovics Tódor ruthéa herczegnek,
,
1461-ben pedig kiséretéböl

|

való kaffai Pán Endre birtokába jutott, ki Fekete Ardóban akkor
;

nemesi kariáfc és Váriban majort bírt.

1429-ben Keresztúri Helele iktattatott be zálogezimen, késbb

a munkácsi várhoz csatoltatott s mint ilyen mindvégig megmaradt.

Az 1649-ki úrbéri összeírás alkalmával találtatott itt 17 jobbágy,

19 fiú, 12 ló, 94 szarvasmarha, 60 juh, 86 sertés és 23 méhkas. .

A soltészság Kenéz Perencz és fia Gergelynél volt, mely családnak

azt még Magócsi Fereuez 1610. április 28-án 'okmáayilag adomá-

nyozta, oly módon, hogy a ktizteheril felmentett család szükség

esetében lovon vagy gyalog tárto' zék fegyverrel szolgálni. ^Batyko

volt Pap Demeter, lovas szabadosok pedig Pap János és Demeter,

a tizennégy jobbágy különös szolgálatai közé tartozott: a várban

rséget tenni, virrasztani; nevezetesen ily „virrasztók^ valának a

Timkovics, Holcza, Kondor, Lengyel és Pap családbeliek.
|

1699-ben volt a kenéz Papfalusi András, Pap István pedig a
i

batyko, ki a maga félteikét felajánlotta a parochiára. A jobbágyok
|

tartoztak 9Va font lenmagolajat (mi 1 frt 90 krra becsültetett), 9Ya

fonj túrót (=“ 85Vj kr.) és ugyanannyi csomó hársat (= 57 kr.) a

munkácsi várhoz -szoIgáltatP!.
I

\Az 1701-ben épített fatemplom maiglan fennáll és használta- ^

tik, a íelkészlak azonban most épül kbl; anyakönyve 1779-ben :

kezddik. Ma a helység 44 házból és 259 lakosból áll.

PapgyörgyfalTa.
I

(Jurbvins.)
j

Orosz falu a felvidéki járásban a krajnai Gyil-hegység alatt. Nevét!

vette els megszállójától Györgytl, ki oroszul J ü r o v i c s-nak nevezte-
j

tett s kirl Gyuroviczának neveztetett a falu még az l682-ki úrbéri

szerkesztése alkalmával is. A 16. században Bagyoni Pál, munkácsi ud-j
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i varbirü keDézlevelct adott Jürovics TaniásDak a végbl, hogy a faliu

: megiiép-^sitse idt.*gon jobbágyokkal
;
ez uzouban nem t^ikerüit ueki, meri

az 1649-ki összeirás világosan mégjegyzé, hogy e helyre, a föld so-

ványsága miatt, senki sem akar szállrni. Akkor nem találialott itt

csupán 5 jobbágy, 9 íiu, 6 ló. 27 ‘szarvasmarha és 18 joh. A Jn-

rovics kenézen , kiviil iakotí itt Rácz, András, Kopesa, Nelipinai Já-

nos j,drabant-ti 2 edes“ és Demjén Iván, ki szegénysége miatt

a szerjárástól is fölmentetett. Idvel a lakosság e csekgly száma is

leapadt, mert az 1699-ki összeirás szerint, II. Rákoczy Ferenc alatt

Licsmann Danko kenézen kivül csupán egy házhely volt még né-

pes. Jelenleg 52 iélekbl áh a lakosság, kiknek kezén van 20 8zar-

,
Vasmarha; 4 juh, 7 kecske és 2 sertés s igy a jólét két század óta

egyáltalában nem emelkedett. A g. k. hitközség Feketepatak fiókja

s taiáltatik abban 13 ház és 78 lakos.

Paszika.

Orosz helység a vereckei járásban a Latorcza balpartján Szent-

miklós és Szoiyva közt. Nevét vette a hasoimevü folyótól, mely ha-

tárában folyik 6 a Szusznivai egjütt a 17. században pisztrángjai és

kövibalai miatt tilalmasban tartatott. Rákóczi Zsigmond 159Ó. máre.

5-én Polcsics Máté és Zittkár Ferencz és Simon fiai János, Orbán

és Sztankónak kenézséget adott a végbl, hogy Polcsics feiszabadi-

tott telke körül falut építsenek, megengedvén nekik, hogy saját hasz-

nálatukra rl és kálló-malmot is álliIhassanak. 1649-ben özvegy

Rákóezy Györgyné alatt találtatott itt 13 jobbágy, 16 fiú, 32 ökör,

8 ló sat. A fSbbágyok többnyire a határbeli m é s z é g e t é s n é i vé-

gezték szolgálataikat, miért a bérfizetéstl mentek valának. Egyik

határa a Sólyomkig terjedt, mely maiglan szembetn szikla a

völgy felett s melyrl a népszáján azon rege él, hogy régentea egy

herczeg menekülés közben a folyó megáradt medrében halálát lelte

volna; ezzel összefüggiig a nép éjjelente meg most is véli koron-



646

kint hallani a kocsi-zörejt s az ostor osi^itanását, mit a caendes éj- *

ben a Latorézá sebes zúgása eredményez, habjai meg-megütközvén

a sziklákon s a vízbl kiálló köveken; innen «a hely maiglan «K na*

hinin-b rdd“-nak neveztetik...

1699-ben volt a batyko Pap János s a lelkész használatára

rendeltetett a Ruszin Iván-féle féltelek.

A 356 g. k. lakost számláló község, melynek a lejtn fekv

helységben ktemploma van, a szomszéd szuszkói g. k. lelkész-

séghez tartozik; összesen lakossága '380, 65 házzal és 537 holdnyi

hegyes határral, mely legnagyobbrészt a munkácsi uradalomhoz tar-

tozik, melynek itt erdésze és vámos hídja van. A Szuszkó felé ve-

zet ut 1854-ben épült, a hegy oldalán.

A föntebb említett Sólyomk alatt látszik egy most már nyír-

fákkal bentt vonal, melyet 1849-bén a magyar fegyveresek útnak

kivágtak, hogy visszavonulás esetében erre távozhassanak ; majd tor-

lasznak is használták.

A határban jó izu savanyuviz források fakadnak, me-

lyeket az utasok szabadon használnak; a sziklás bérezek pedig jó

meszet szolgáltatnak.
"

L Ferencz király Majlandban (Milánó) 1825. május hó 27-én

kiváltságilag feljogositá a gróf Sehnborn családot, hogy az itteni

latorezai folyón vámszedés mellett hidat állíthasson.

Paskécz.

Igénytelen orosz falu a Verchovinában 9 házzal, 77 lakossal

és 2740 hoMnyi erds határral, mely a munkácsi uradalomhoz tar-,

tozik. Az lG49-ki urbáriumban fel van jegyezve róla, hogy Rosz-

toka és Zbon közt a Paskovecz nev patak mellett a felsvidéki is-

pán Vizniczki András egy uj falut akart alapítani, melyet magáról

A n d r á s f a l V á n a k el akart neveztetni
,

mely azonban csak ké-

sbb alakulván, a víztl Paskó ez nevet nyert, mely szó külön-
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ben „legeI6t“ jelent. Az 1699-ki összeírás szerint volt a faluban a

kenéz Legeza Péter, akkor azonban csupáii egy féltelek volt népes,

a többi a kenéz-malommal együtt elpusztult. A g. k. hitközség a

serbóczi anyaegyház fiókja; salakosság kezén 71 szarvasmarha, 21

juh, 12 sertés és 6 méhkas találtatik.

A gróf Schönborn családnak itt förészmalmai vannak, melyek

a zsdenovai erdótisztség által kezeltetvén, hatalmas fenyorönköket

feldolgoznak.

Patkaift6cz«

(Paczkanyova.)

Régi közhír tokossági ruthen helység a munkácsi járás-

ban 3 az ungmegyei határszélen, 175 házzal, 1043 lakossal és 3309

holányi hegyes, erds határral. Birtokosai idrl-idre váltakoztak.

A 17. században bírták: Bácskai István, Senyey Feroncz, Tarka-

nyi István, Szirmai János, Pinkóczi Mihály, Borsi János, Telekesi

Márton és Paczoth Ferencz; a múlt században pedig bírtak itt

báró Vécsey Ferencz, Thránszky Károly és Imre, báró Ghilányi

Domokos és báró Sennyei Imrénó született Révay. Mostani birto-

kosai: Hrabovszki Rudolf, Péchy Adámné szül. b. Béhmer Teréz.

Béhmer László csdtömege; Perányi Zsigmond és Béhmer József

részeit 1849-ben elkobozta a kincstár s ettl késbb megszerz

gróf Butler Sándor, ki a Szikszai Imre, Freyseysen Gyula és Pe-

csyék részeit is megvette
;
báró Ghilányi Sándor csdbirtokát rneg-

szerzó Csonka Ignácz szerednyei ügyvéd ; bírnak még itt Thránszky

Kálmán, Kandó Kálmánné szül. Vladár, Szikszai János; 5)rosz Ist-

ván és b. Vécsey József részeit szinten megvevé Butler, ki itt r>3

telek tulajdonosa; részt bir még a helybeli g. k. egyház és lelkész-

ség, Hütter Hermina dr. Wahiberg Yiimos bécsi egyetemi jogtanar

neje, ki a Sennyei, gr. Majláth és HiUter volt birtokosok jogutóda ;

Péchy Miksa, Ádám és Roskoványi Boldizsár után Bi vár: Geilérr,

végre Kmosko Gusztávné.
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Lejts batárában több skori halom találtalik, melyeket a la-
"

kosság tatár-sirokoak tart; erdejébeo pedig jó kénes ásványvíz-

forrás buzog, melyet leginkább a pórnép a földbe vájt gödrökben

fürdésre basznál s gyógjhatása miatt Szent k útnak (Szvjata kér*

nicza) nevez.

Van ktemploma. Utolsó postája Szerednye.

PanlOTa.

Munkácsi uradalmi orosz helység a polenai-pioszkói völgyben,

38 házzal, 214 lakossal és 1702 holdnyi hegyes és erds határral. !

A 18-dik századig a szentmiklósi kastélyhoz tartozott. lG91-beriRá-
|

kóczy Ferencz alatt találtatott itt 1 kenézi és 12 jobbágy házhely
; |

ezekbl azonban csupán a kenéz és Pap János nev nyomorúság-

ban tengd batyko, használtak telket, a többi a viszontagságos

idk íolyamában elpusztult. Jelenleg a szomszéd Ploszkó fiókegy- I

háza. Határában az erdben számos kellemes iz savanyuvíz-forrás

fakad, melyeknek vize élénk kereskedelem tárgyául szolgál.
|

PeresziroTS.

fíuthén falu a vereczkel járásban Zavatka közelében, ház-

zal és 223 lakossal. Hajdan Peresziió-nak neveztetett s a szentmik-

lósi kastélyhoz tartozott. 1691’ben a kenézség a K^^cznl családnál
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volt s akkor az öt jobbágybely közt csupán 3 volt népes. A lakos-

^ ság kezén vau 153 szarvasmarha, 48 juh, 5 kecske, 37 sertcs és 2

méhkas. Az alsó-veieczkei lelkészség fiókja s tartozik a gr. Schöu-

. born birtokához.

I

Perekras;Eiia.

A A yereezkei járás végs széléa fekv orosz helység 20 házzal,

! ;
111 lakossal és 2966 holdnyi bérezés határral. A 16-ik században

puszta volt, melyre BalilDg János, Rákóczy György fejedelem mun-

j

l kácsi birtokának fnöke,, 1641'ben Bundás Péter, János és Szánkát

j

.J
kenézekül kinevezé, feljogositván ket, hogy hat év alatt idegen job-

'jj bágyokat íelepitsenek. Ez okmányban a helybeli papra nézve e tétel

foglaltatik: „Quia ver et minjster ecclesiasticiis vulgo batyko

n ii n c u p a tu s eorum auiilio sustentaíur, requiritur, ut et taxum

illára, qiiara solent singiilis annis eorum pastores Rutén, vulgo

batyko uuneúpati, solvere, eodem jure et ipsi annuatim persolvant.^

Í

( Azaz : minthogy pedig az egyház szolgája, úgynevezett batyko
is, az^ö segitségök által fentartatik, megkivánfatik, hogy az orosz

papok vagyis batykók által évenkint fizetni szokott dijt, azon jogon

k is événkint -fizessék.) E kenézlevelet megersité Rákóezy György

m: 1645. április 6-án Munkácson, kinek elhunyta után 1649-ben ^zve-

m. gye a jószágot összeiratván, tál áltatott itt 22 jobbágy, 36 fiúval, kik

M leginkább juhtenyésztéssel foglalkoztak, lévén kezökön összesen 195

'W darab. A batyko volt akkor Szusánski Simon.

M A falu nevét vette a Perekrasznye nev víztl, melyen már
1649- ben volt a kenéznek egy malma, melytl a munkácsi várhoz

egy iasnakot kellett adni évenkint.
.

í A lakosság, melynek van fatemploma s a bukóczi g. k. lel-

készséghez tartozik, bir 105 szarvasmarhát, 85 juhot, 17 sertést és

M 5 méhkast.
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PetrnsoTicza.

Orosz f&lu a Verchovinán a galicziai hatászélen 34 házzal és

206 lakossal
;
tartozik a munkácsi uradalomhoz s egyházilag véve a

verbiási g. k. lelkészséghez. Az 1649-ki urbáriumban feljegyeztetett

róla, hogy ezen a szent-miklósi kastélyhoz tartozott falut Vereczkó-

vel és Drahusóczczal együtt a Telegdiók, mint akkor birtokosai 5000
frton elzálogositottak.

P 1 • K t r a h á X a.

(Pisztrályovo.)

Orosz falu a munkácsi járásban 95 házzal, 524 lakossal és

1282 holdnyi hegyes-völgyes határral. Az 1428-iki adománylevélben

Pisztrang-falvának, az 1728-dikiban pedig Bisztra-ház á-

nak mondatik, mint a munkácsi uradalom tartozéka. Az 1649>ki

összeíráskor találtatott itt 45 jobbágy, 49 fiú, 23 ló^ 151 ökör, 26

tinó, 91 tehén, 267 sertés és 14 méhkas. A jobbágyok leginkább

magyar nevet viseltek, n. m. László, FedÖ, Oláh, Siket, Daruds,

Falus, Bába, Sípos, Nagyalmási, Lázár, Nagy, Fogarasi, Pap, Mól-
*

nár, Melles, Fazekas, Horváth, Tálas, Szabó, Demjén, Béres, Sza-

kállos, Kis és Bodnár. Ezek közt volt 1 székely; 5 hetes drabant

és 1 puskás. A fbíró volt László István, batyko Pap Lukács* A
jobbágyok különös kötelességei közé tartozott a munkácsi vár kut-

jáboz .3 öreg hársktelet és más apróbb hárs- és kender-köteleket
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készíteni és kanóczokat csinálni, miért a kötélgyártás idején husvét-

tól pünkösdig más munkát nem tettek és ezért hetenkint hat köböl

búzát kaptak évente
;
a mikor pedig a várban kanóczot és kender-

köteleket gyártottak^ ott prebenda-czipót is kaptak. A kársat Bart-

házára kellett szállítani Lncska, Hajdanó/Bubuliska, Yiznieze és a

krajnai faluknak.

Az I682-ki urbér szerint lakott itt akkor jobbágytelken két

„zöldpuskás" u. m. Oláh György és Palesák, 1 karabólyos^ 4 mus-

katéros és 3 batyko: Pap János, Pap Demeter és László Pap Fe-

rencz. Ily zöldpuskások és fegyveresek azon idben a környék más

faluiban is tartózkodtak, különösen Makarián, Bartházán, Romocsa-

házán, Sarkadon, Nagy-Lucskán s más helyeken.

Az urbérek szerint a koronkinti jobbágyállomány következ volt

;

1599. 13 ház, 1672. 48 jobbágy, 88 fiú; 1682. 50 jobbágy, 53 fiú,

17'?4-ben 36 j. 38 f., 1728-ban már gróf Schönborn alatt: lOjdb-

bágy, 17 fiú, 7 népes és 7 puszta telek; 1733. 13 jövevény
;
1749.

12 házhely és 8 gazda; 1764. 21 Vy népes, 7Vg pusztatelek, 21

gazda, 1 zsellér; 1772-ben 20 gazda.

A g. k. hitközség anyaegyházat képez; a papiak fából épült,

temploma azonban csinos képület s arra még 1759-ben nyert en*

gedélyt segélyt gyjteni.

U. p. Hisalm^.

JPlavja*

Ruthén község a vereczkei járásban Szolyván túl, 51 házzal,

293 lakossal és 1493 holdnyi hegyes, erds határral. Tartozott a

munkácsi uradalomhoz s találtatott abban 1649-ben 22 jobbágy, 34

fiú, 8 ló, 69 szarvasmarha, 118 ju, 50 sertés és 16 méhkas: a ke-

nézség renddel járt a lakosok közt, kiknek a Duszina-patakon egy

malmok is volt, melytl évcnkint a várhoz egy lasnakot adtak. A
batyko volt akkor Janovics Pap Iván, ki még 1699-bon is mk-
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adományöztatott, 1682-ben találtatott 38 jobbágy, s a fökenéz volt

Juízkovics Lázár, inelynek családja birta á kenézséget,

•A duszinai lelkészséghez tartozó hitközségnek van régi fatemp-

loms, s van a lakosok kezén most 189 szarvasmarha, 83 juh, 48

kecske, 77 sertés és 8 méhkas.

Plosizkánfalra.
i

(Ploszkanovicza.)

Orosz helység a munkácsi járásban a Gyilhegy alatt 19 ház-

zal, 143 lakossal és 1010 holdnyi hegyes határra!. Tartozik a nagy-

bresztói g. k. lelkészség alá, földesurasága volt a munkácsi urada-

dalom. Nevét vette a 16. században a Ploszkina nev kenéz család-

tól, 8 melynek 1649-ben Iván, Vaszil és Konrád nev tagjai élvez-

ték renddel a kenézi kiváltságot. Akkor találtatott itt 10 jobbágy,

25 fin; ez állomány 1699-ig annyira leapadt, hogy az akkori ösz-

szeiráskor csupán egy népes telek találtatott.

Ploszko.

(P 1 0 s z k 0 j e.)

Régi orosz falu a vereczkei járásban s a polenai völgyben 33

házzal, 234 lakossal és 1362 hoMnyi hegyes határral; már 1597-
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ben volt itt batyko (pap), késbb azonban annyira elpusztult a hely-

ség, hogy uj megszállókra volt szükség, miért is Rákóezy Ferencz

Munkács ura 1648. febr. 18-án kenézséget adott Lizanecz Sándor-

nak és fiai Demeter és Ágostonnak, kik az elpusztult falura már

eddig is 12 idegen lakost szállítottak s most feihatalmaztattak, hogy

a megszállóknak hat évi adómentesíiéget Ígérjenek. 1649. évig osu-

páü még egy családdal szaporodott a község, t. i. a szomszéd Len-

gyelországból beköltözött Solobics Szimko, Yaszil és Ivánnal' 1699-

ben az idevaló Lizanecz Mátyás volt az uradalmi verchovinai kerü-

let ispánja, Lizanecz Pap Ferencz pedig a batyko, kinek valamint

pap utódai részére akkor a Jadazlik Lázár-féle elpusztult fél job-

bágytelek réndeltetett javadalomul. Á‘ 2V2 népes és ngyanannyí

pusztatelekböl álló község adott a vár konyhájára évenkint 10 tyú-

kot, 2V2
ludat, 20 tojást és 2^/2 í*ont vajat.

Ploszkó község bir most 165 szarvasmarhát, 53 juhot, 49 ser-

tést és il méhkast; van saját g. k^ lelkészsége, kényelmes kbl
épült paplaka s e mellett a dombon régi három kupolás fatemploma.

Határában híres savanyú vizet szolgáltató források fakadnak,

melynek kellemes vize messze szállittatik. ^

Ploft£ko»Petük«

Ploszkótul ®/4 órajárásnyira Izvor felé fekszik e telep 10 iat-

házzal és 61 lakossal. A munkácsi uradalom tartozéka lévén : 1600-

ban Korna-patakának neveztetett s találtatott benne 1 ház.

1607. április 7. adott Magócsi Ferencz Danielovics Andrásnak

kenézievelet a végbl, hogy Ploszkó közelében falut alakítson. Ezt

megersítse gr. Eszterházi Miklós 1613-ban az anyai ágról elne-

vezett Benczovies család részére. Az 1649-ki összeíráskor találtatott

itt 7 jobbágy, 2Vg telken és 5 fiú s Korn apaiaknak neveztetik,

;

Az 1682. urbérben práediumnak iratik, melyen egyedül a kenéz

Benczovies Mihalko lakott, a többi hat lakos elpusztulván. Gr. Schön-
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bora alatt ismét gyaropodni kezdett a telep, 1839-ben volt 90 lé-

lek 15 telken ;
azóta ismét mgfogyott, inennyiben 1840-ben hat

házhdlyról elköltözött a nép. Minden házhelyhez járt 5 hold föld

3 ezért az illet zsellér 30 napi munkát végezni tartozik. Eredeti

rendeltetésök volt az uj települknek, hogy az uradalom számára

hamuzsirt fzzenek, igértetvén nekik minden mázsáért 4 frt.

Pqdheriiig.

Munkácstól keletre félóra járásnyira,' a Latorczai völgy torko-

latánál fekszik ez uradalmi falu, 107 házzal és 676 lakossal.

1880. április hó 7-en a falu keleti határában a Ciholni nev
uradalmi táblán árokásás alkalmával egy csomóban tizennégy külön-

féle skori bronz-kard találtatván, melyeket gróf SchöDborn Er-

vin immár a magyar nemzeti múzeumnak ajándékozott; e lelet

arra mutat, hogy e tájon, különösen a selesztói serdités körül

már a történelem eltti korban laktak emberek.’*')

A XIV. században, mint a munkácsi királyi várhoz tartozó

helység Koriathovics Tódor kezére jutván : ennek neje a falu feletti

bérczen kolostort épített volna, melyrl Thuróczi is emlékszik.

A felette mereven emelked Szarka-hegy tetején csakugyan most

is látszanak némi nyomok s egy kút ürege, ezek azonban e vi-

szonyra csekély fényt hintenek. 1389-ben e helységet királyi ado-

mányul kapták néhai Perényi Péter fiai Miklós, János és Imre hü

szolgátataikért, mely alkalommal a beiktatást a leleszi konvent ré-

szérl Cxyörgy jegyz, Kismihályi Nagy Mátyás zempléni nemes s

a Perényiek megbízottja jelenlétében eszközölte. Ez okmányban*’*')

a tibiység villa Pothren-nek mondatik. Továbbá a helységet az

adományozó Zsigmond király, Temesvártt, 1389-ben András apóst,

ünnep 3-dik napján kelt és a leleszi konveuthoz intézett rendeleté-

*) Láad 0 Monogr. I. k, 94. lap.
*^) Lelesz prot. stat. XIII. P. Nr. 54.
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ben’“), a munkácsi Tárhoz tartozónak smost attól elkülöni-

tet tnek mondj a, s a beiktatáshoz kijelölé Nagy Mátyáson kí-

vül Dancs Andrást és Kékedi Istvánt. Ennek folytán a beiktatás azon

évi Lucza nap utáni harmadik napon a helyszínén eszközöltetett is.

1567-ben a német katonák elpusztították**). Volt P/i portája.

Késbb a Telegdi család birtokába jutott
;

nevezetesen 1579-

ben beiktattatott Telegdi Mihály a szenmliklósi kastélyhoz tartozott

podheringi jószágba, ki az itteni kastélyt is épittetó, mely ódon-

szer alakjában maigian fennáll, jóllehet, mint falain látszik, több-

ször átidomittatott. Ennek unokája Nyári Krisztina gróf Eszterházy

Miklóshoz menvén nül, a birtok kezére szállott.

1624-ben még Telegdi Gáspár birta, ki azon évben ellenmon-

dóit a beiktatásnak, midón Kocsi István a Bethlen Gábor fejede-

lemtl Munkácson nyert ház birtokába beiktattatott
;

1635-ben pe-

dig óvást tett azon egyezség ellen, mely a hatalmas Eszterházi

Miklós nádor és gróf Nyári István Telegdi Anna férje közt a csa-

ládi birtok elosztása iránt azon évben köttetett.

1650-ben Telegdi István iktattatott be az 1649. április 22-ón

kelt adománylevél alapján, a neki jutott itteni részbe, mig Lónyai

Zsigmond, kinek leányát Margitot, Telegdi István vette nül, bizo-

nyos összegért Szentmiklóst kapta. A szentmiklósi kastélytól s il-

letleg uradalomtól ez elszakított rész állott Podhering, Kölesiu és

Repede helységekbl.

1657-ben Lubomirszki lengyel hadai égették fel a podheringi

kastélyt, midn e völgyön átvonultak Munkács felé boszuálló ez-

redet.

1668-ban birtokolt itt gróf Eszterházi Mária özvegy Homon-
nal Drugeth György özvegye, ki ez idben sokat pereit a szomszéd

Munkács úrnjével Báthory Zsóával, kinek fegyveresei, gyalog és

lovas drabantjai és fölkelésre szólított jobbágyai, zászló alatt, dob-

szó mellett megrohanták a kastélyt s abból ökröket elhajtván, egye-

ben kivül a podheringi malmot is feldúlták.

Késbb 1673. Báthory Zsófia megvavéa ettl a podheringi és

szentmiklósi uradalmat, itt egyesittotett az menye, Zrínyi Ilona alatt,

kirl az II. Rákóozy Feranczre s végre 1728-ban a gróf Schoaborn

családra került.

Az 1691-ki úrbéri összeírás szerint Fodheriug, Repede és Köicsin.

egy gazdasági ispánságot képezett a szentmiklósi uradalom terüle-

Lelesz Prot. Stat. Xlli P. Nr. 54.

Budai kam. iev. azon évi adóosszeirás,
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itü, melynek ga'zdatisztje volt Nalivajko Péter. Ez okmány szerini

e faluban kenéz soha sem volt, a 2G személybl álló jobbágyság

szegénységben sinldött, mint általában az egész fels kerület nép-
|

sége. Podheringnek akkor sem papja’ sem temploma nem volt s
j

annyira elpusztult, hogy összesen csak 1 ló, 2 ökör és 4 tehén ta-
|

láltatott az egész faluban. A jobbágyok különben magyar nevüek
|

voltak, u. m. Pap, Fejér, Takács, Závidfalusi, Madarász, Bartházi,
j

Kobra; János deák, Túszai. E jegyzék szerint, a latorczaparii kaszá-
|

lók szép gyümölcsfákkal voltak beültetve, miknek nyomai maiglan i

látszanak, különösen feltnnek a szórványosan álló nagy diófák.
'

A szóhagyomány szerint II. Rákóczy Ferencz alatt 1706. tá- i

ján a „pro libertate^' feliratú rézpénzek Podheringen verettek volna, ii

a rajtok látható „P. H.“ betkben sokan tévesen Podheringet vél-

vén rejleni. Ez állítás azonban teljesen alaptalan, mert a két bet í

annyit jelent,- mint „Patr on a Hungáriáé^ s tény, hogy Rákó-

czy a pénzverdét a munkácsi vár területén álliUatta 64.

A gróf Schönborn család alatt Podhering anyagilag csakha- J

mar gyarapodni kezdett: ugyanis mindenekeltt az illeni majorság
|

rendezésére fordítván figyelmet, már 1728-ban serházzá alakiuatott

át az itteni régi és kénjelmellen kastély, mely kibéreltetett, s az-

után 1768-ban ismét átidomittatoti. 1729. és 1732-ben kezdetett vá- í

|mtu a a Latorcza feletti sziklákon, melyért a mester alku

iHján tel irtot és éieimezéftt kapott; 1784—5. években pedig vá-
j

iaita az uradaioin a szarkahegyi alsó pinezéket, melyek most két

egyeifiiözü és négy oldalágból állnak, az elbbi pincze felett pedig
|.

1796-ban emeltetó a nagy korcsmaházat, mely a vámhidnál maiglan
;

áll s a vidéknek egyik szép pontját képezi. 1788—90. években épit- i

tété a helységnek oly élénk kinézést kölcsönz kényelmes tiszíila- :

kokat E feláilittatá az uradalom a posztógyárt, e czélból építtetvén i

a nagy emeletes ház; az innen kikerült posztó a külföldön is ke-
|

resett czikkul szolgált. E gyárnak els vezetje volt Krásza Venczel,
|

kit késbb Akermann Frigyes váltott fel. Majd harisnyaszöv-gyár !

szerveztetett, mely azonban a pokrócz-gy árral együtt csakhamar
j

megsznt.
i

1795-ben rendszeresitietett a major s 1827-ben kékíestékgyár
;

(Berlinerblau-Fabrik) áilittatoU, mely azonban 1828-ban Meltzl Dá-
|

vid halálával megsznt. '

Az itteni átszállást a réven s illetleg ideiglenes átjigón a vi-
|

aen eszközölték az eltt a fels- s alsó-vizniczei, kloczkói, kisbeie-
j,

beki és gévénfaivi lakosok, végre 1811. május hó 10-kén kell ki-
,
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váltságlevél szerint I. Ferencz király feljogositá gr. Schönborn Fe-

rencz Fülöpöt, hogy a Latorczán vámszedési jog mellett hidat ái-

littassoD, melynek tervezetét Billek Samu még 1735-ben készité s

melyre akkor 61 mázsa vas utalványoztatott E hid a folyó század

közepén, az ötvenes években, nehány. móterrel idébb tétetett át,

hogy az utczával egy irányban legyen s becsültetett 12,304 írt és

74 krra. A régi hídfnek faragott kövei most is látszanak s szilár-

dul állanak.

A helybeli g, k. lelkészség régi, úgy a hajdani csinos fatemp-

loma is, melynek közelében 1868. junius 2-án kezdetett egy kupo-

lás nagyszer uj ktemplom építtetni, azon nap tétetvén le ünne-

pélyesen az alapk Lyachovics Viktor lelkészsége alatt, kinek buz-

gósága folytán 1880-ban a g. k. hitközség derék iskolát is építte-

tett a templom közelében.

A forradalom eltti években a Nagykorcsma feletti hegylejtn

lövöldét alakított a mimkáesi értelmiség, hol mulatozva a czéllövé-

szétben gyakoriak magokat; az itt szerzett ügyességrl azután 1849,

április 22-én itt vívott báró Barco cs. tábornok elleni ütközetben,

élénk tanúságot tettek.

Posíaállomási hely ftunkács és Alsó-Vereczke közt, 52 ház-

zal, 362 lakossal és 3726 holdoyi hegyes erds határral. Hajdan a

szentmiklósi uradalomhoz tartozott, most a gróf Schönborn család

birtoka, kinek jól rendezett majorja és erdésze van. 1649-ben talál-

tatott e ruthén faluban 13 népes és 3 puszta telek
;

Kucska Luka
nev batyko jobbágytelken lakván, azért 4 frtot fizetett. A ke-

üézség volt a Kucskir családnál. Fatemploma már akkor réginek

mondatott, most annak helyén uj kbl épült áll. Csekély lakossága

akkor szegénységben élhetett, nem bírván többet mint 6 lovat, 20
azarvasmarhát és 2 sertést; a lakosok közül többen Kárászra szok-

42
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tek. Az 1691-ki összeírás szerint, Bathori Zsófia alatt a körnj.
tönkre jutott s e miatt Rákóczy Ferencz alatt az adója leszállitta-

tott. Jelenleg van a lakosság kezén 220 szarvasmarha, 44 juh, 211
sertés és 10 méhkas. A posta 1835-ben alakíttatott. A határban, kü-

lönösen az úgynevezett Kv aszói völgyben igen b és jó sava-
nyú v i z-fo rr ás o k bugyognak, melyek kibéreltetnek. Az 1849.

április 21. és 22-én erre átvonult cs. seregek itt állomásozván, az

urad. pinczéket feltörték s a bennök talált nagymennyiség szeszt

kiböcsáiák.

Polyánka.

(Loza.)

Orosz falu a felvidéki járásban Ilosve közelében, melynek ura-

dalmához egykor tartozott; van benne 121 ház, 1881-ben 640,

(1870-ben 725) lakos és 1103 holdnyi terület.

A -XIV. századbaOj a Dolhai család bírta; 1418-ban Dolhai

János fiai Bogdán, Szaniszló és György közös birtoka volt, bírván

itt e család akkor 11 telket, egy félekényi szántóföldet, 3 ekényi

makkos erdt s egy más erd felét s a Borsova vizet s a hely ez

okmányban „Né.gy* fór rá sii ak“ neveztetik.*)

E században birt itt a Csapi neme# család is, még ^edig azon

ága, mely a Róbert Károlytól tetemes birtokkal megajándékozott

Doncs (Tomcso vagy Tamástól) Csapi Tamástól eredt s e helység-

rl polyánkai Csapinak neveztetett.' Tamásnak három fia László, Mik-

lós és János voltak az elsk, kik ez elnevet használták. Miklós fia

András, Zsigraond királytól a konstanczi gylés alkalmával nyert

eziraerül egy arany oroszlánt és egy sárkányt, mely fehér fogai kö-

zül veres nyelvét kinyújtja és farkát nyaka körül háromszorosan

csavarja. Csapi Ákos nejétl Csire Barnabás leánya Erzsébettl szü-

*) Lelesz, Prot. B. B. 11. 38U. N. 24.



letett Appolonia férjhez ment Bolhái Ambrushoz, ki e falunak, t

15. században ura volt.

Ennek kérelmére 1463. febr. 28-án Mátyás király a határ meg-

állapítását megrendel?én, Bükéi Sándor királyi ember s a leleszi

konvent küldöttje márczius 13-án eljártak. E parancsban király

emberekül kijelöltettek : Lipcsei Szaniszló, Komlósi Gergely és Ta-

más és Bükéi Sándor. A határjárás kiterjedt még Kusnicza, Ke-

reczke, Eadnya és Bronka, akkor Beregvármegyóhez tartozott hely-

ségekre is. A bizottság mködését megkezdé Bükénél, a Sebespa-

!

taka nev folyónál, ott hol az a Borsovába ömlik s hol Bolha és

I Büké közt a határvonal állt; innen felmentek a Bérez nev hegyre,

hol utjokban érintették a Medvebarlang, Közbércz, Eovászpataka és

Ardánfalva nev helyeket, itt egy Izsák nev forrást, majd Kerecz-

két, hol a hegy tetején két dombot emeltek Kereczke és Szolyva

közti határjelül; innen menve, értek egy Savanyu vizh ez, mit

határjelül meghagytak, innen a Iiözbérczen át a Borsova havasra s

innen a Nagytel nev hegyoromra, melyet szintén határpontul

megjelöltek, majd keletrl egy utat elhagyva elérték a bérczen a

Verpelicz nev sziklát s innen keletrl a Bérez nev tért, majd

a Bukoyecz nev patakot és ily nev hegyet, délrl a Sztoss (Sztoj)

nev helyet; hol a Bicska nev viz foly, melyet átlépvén, egy he-

gyen túl elérték a Taska nev folyót, mely határul kijelöltetett, in-

nen dél felQÍ egy útra akadtak, mely Kusniczán át vezetett a „ru-

thenek földére", majd a Futni nev vizhez s kelet felé hajolva

Moncsol (Méneséi)' nev közbérezre s innen a Közi patak mentében

az Izához sat.*)

Id folytán birtokosai lettek az Ilosvai családbeliek, s 1550

táján a Nagy, Tarnóczi és Kisfalusi családok. 1567-ben birt itt IIos-

vai Miklós, László és Mihály és Kisfalusi János. . 1569-ben Mátyó-

czi Ilosvai Mihály tütakozott Vitkai Mihály ellen a miatt, hogy az

Polyankán Lukács nev jobbágyát s itteni orosz pap házát

megrohanta, t megkötözte tte s útközben Dobróka határában az

utón elébb mindkét karjától megfosztotta, azután pedig kegyetlenül

megölette, miért is 1570-ben- panaszos azon Ítéletet nyerte, hogy

azon esetre, ha több hozzá hasonló nemessel Yitkai fejére meg-

esküszik arra, hogy Vitkai jogtalanul megölte a papot: akkor ha-

talma legyen felette* s Vitkait, a hol éri, mint vétkes gyilkost le-

fejezheti.

*) Hunyadiak kora, II. k. 47. lap
,



1572-ben Tarnóczi István iktattatott be az Ilosvai János-féle

részekbe I. György ellenmondása mellett. Megjegyzem, hogy e fa-

lunak, mely már egy 1418-baa kelt okmányban, „Né gy-for r ász-

nak, Í8 mondatik, a 15. században az Ilosvai család több Ízben nyert

itt adományt; 1453. és 58-ik években, midn Ilosvai László fia Ka-

rácsony s testvérei András és György beiktattattak,*) „Praedium

N égy-f orr ás“-nak eralittetik. Még egy 1627. évben kelt bírói ha-

tározatban is így neveztetett.

1648-ban voltak birtokosai : Ilosvai Ferencz, Gáspár és János,

Kisfalusi Gábor és György, Nábrádi János és Illés János.

'

1768-ban idsb Ilosvai Imre egy itteni Sztülnik nev jobbá-

gyot elzálogosított Ilosvai Lászlónak 42 írtért és 3 köböl, 10 írtra

becsült búzáért.

A múlt század végén s a folyó század elején bírtak még itt

az Ilosvai családon kívül ; a Bessenyei, Komoróczi, Mikó és Ajtai

családbeliek. Jelenben Soós Pálné és báró Leutsoh Albertné bírnak

legtöbbet
;
nehány földrészletet s egy bels telket a gróf Schön-

born család is.

Hajdan a falu, mint a nép hagyomány utján állítja, nem a

mostani helyen, a délnek fekv hegy tövében, hanem a Borsova

jobb partján elterül sik mezon feküdt, ott, hol a régi fatemplom

helyét most egy kereszt jelöli s a dl Ofal un ak (Sztaroje szel)

mondatik; azonban a 17. században, részint a folyó áradásai, ré-

szint a harczias idkben erre átvonult csapatak zaklatásai miatt a

község onnan elköltözött. Orosz neve Loza, mi füzest jelent,

vonatkozással egykori helyére a Borsova füzes partjaira.

Polyánka. a g. k. lelkészség állomási helye lenne ugyan s bir

ktemplommal is, azonban a pap a szomszéd fels Karaszló hely-

/eégben lakik. Anyakönyve 1792 óta vezettetik.

E század elején Ilosvai Dániel, jeles megyei tisztvisel az Erk

hegyen csinos urilakot építtetett, mely most romlásnak indul. Egyik

utódja Gáthi Sámuel, ai Ilosvai Máriát bírja feleségül.
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(Pausin.)
*

Munkácstól délnyugotra V* oaérlföldnjire fekv urödalmi fégi

helység 47 házzal, 398 lakossal és 2691 holdnyi sik határral, mely

nek nagy részét uradalmi erdség képezi.

Á XIV. században a Pósaházi család emlittetik birtokosául,

mely nemes birtokos család itt a XVII. század közepéig élt; ne-

vezetesen 1365, emlittetik Pósaházi Demeter fia Miklós, ki mint

királyi ember szerepelt. Pósa, Kaprinai szerint, annyit jelentett a

régieknél, mint Pál.^ 1370-ben királyi emberül mködött. Pósaházi

Máté.*) 1410-ben már jól el volt terjedve a Pósaházi család, mely

azon évben osztozkodott Pósaháza falun, mely akkor vizérl Ho-
rosztó-nak is neveztetett.**) Ez osztály alapján beiktattatott Pósa-

házi Benedek fia Lrincznek leánya Agata, Pósaházi Márton neje

az t illet leányi negyed birtokba. 1415-ben királyi adomány mel-

lett beiktattattak az egész Pósaháza birtokába Pósaházi Pál, Ador-

ján és Gáspár. ,

1422-ben királyi adományt kértek e birtokra Pósaházi Tamás

(László fia), István és Lukács (János fiai), Mátyás (Bálint fia), Pál

és Adorján (László fiai), György, Gáspár és Mihály (Mátyás fiai)

és Benedek és István (Miklós fiai). A beiktatást rendel királyi irat-

ban kijelöltettek királyi emberekül: Guíi Tamás, Bógányi Jakab fia

Miklós, Kerepeczi László fiai Miklós. György és János; Dávidházi

Gáspár fiai: Nagy János, Demeter és László.

1488-ban beiktattattak Oroszi Tamás fia István és Fülöp fia

Miklós a Pósaházi Miklós néhai fia.János-féle itteni részjószág har-

madába. Az^ ellenmondással megzavart Tóeikta tás ismételtetett 1489.

és 1493. években.

1522. törvénykeztek Guti Ferencz és bérei Gersin Gáspár

Eisguti Miklós és Lászlóval, valamint Kisguti Abonyi Imre ós Meny-

*) Lelesz, Prot. A. I.

**) C. 0 . Prot. Stat. XIV. P. 283. ez.
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bért bérei Csépi Péter, György és Lászlóvá! és bérei Mindszenti

iRtvánnal egy psóaházi részt illet záloglevél elsikkasztása miatt.

1549-ben birt itt Pósaházi Lasztóczi Mátyás, ki a munkácsi

királyi vár körül elterült Isdano nev irtott erdt követelte, deFer-

dinánd király azt a munkácsiaknak adatni rendelte.

1567-ben találtatott Nyíri András özvegye kezén 3 porta után

10 házhely.

1579-ben Magócsi Gáspár birtokába kerülvén a munkácsi ura-

dalom, a beiktatáshoz megjelentek Pósaháza akkori birtokosai Csö-

möri Zay máskép Pósaházi és pósaházi Nyiri Abrahám. 1588-ban

birtokolt itt Pósaházi Ábrahám maga, 1612-ben pedig már özvegye

emlittetik; P. Abrahám fiutódok nélkül hunyván el.

1610~ben Gulácsi Hartyányi Márton és neje Pósaházi* Anna

megvették Veskóczi Budaházi Farkastól ennek pósaházi egész ré-

szét, kik azt 1599-ben Rudolf királytól nyert adományképen birták.

1630-ban Pósaházi Abrahám és János magvaszakadtával, ado-

mányoztatott birtokuk Eszterházi Miklósnak
;

már elbb Pósaházi

János részét, annak elhunytával Bethlen Gábor a munkácsi várhoz

csatolván, kinek halála után azt Kigyósi Ferencz és István föl

kérték s 1630-ban a 32 jobbágytelekbl álló itteni birtokot h szol-

gálataik jutalmazásául meg is kapták adományképen.*) A beiktatást i

elrendel „Lakompakon“ 1630. febr. 16. kelt s a leleszi konventhez

intézett nádori parancsban kijelöltettek királyi emberekül : Ilosvai

Péter, Komlósi Tamás, Kerepeczi Gáspár, Fornosi László, Szcs
János, Nyilas Mihály, Nyéki András, Gerzsenyi Sándor, Kisfálusi

Péter, Klacsanói Horváth Ferenc és Pederi András. Az 1631. év-

ben Jászai István, leleszi konv. pap által eszközölt beiktatáshoz

meghivattak szomszédos és érdekelt birtokosokul; Telegdi Gáspár

Podheringrl, Munkácsi Miklós deák, Soós János, Morda Miklós,

Nyilas Mihály Munkácsról, néhai Pósaházi Ábrahám özvegye szül.

Pécsi Erzsébet és mások
;
mely alkalommal a . beiktatásnak ellen-

j,

mondottak Dér Tamás, Bethlen Gábor özvegye Brandeburgi Kata-
|

lin nevében annak munkácsi aludvarbirája a pósaházi félbirtok i

miatt, mely, nyilatkozata szerint, mint a várhoz tartozó Pósaházi
|

János magtalan elhunytával ahoz visszafoglaltatott; Pósaházi Ábr.
|

özvegye pedig és leánya Anna, Hartyányi Márton özvegye nevében
|

is tiltakozón, mind a Bethlen Gábor által történt elfoglalás, mind a
i

kigvó.siaknak történt adományozás miatt. i

) Bad. kam. lev, 742. faac, 14, sz.
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1636-ban beíkíatlatott a// eperjesi egyezség alapján Pósahá/a

birtokába Rákóczy György és neje l.orántffi Zsazsánna, mely alka-

lommal ellenrnondöttak Kigyósi István és Ferenez, kik közül Ist-

vánt csakugyan találjuk még 1649-ben is e helység íelerészének

birtokában, mig a másik felét küls nemesek biríák. Ez évi urbér

megjegyzi azt is, hogy mivel a pósaliázi lakosok a munkácsi várhoz

tartozó erdkbl tzifát szedi ok, ezéit viszonszolgálmányul „ágyú

és taraczk alá való kerekek csinálásával és a majorhoz való szán és

szekér, úgy a madaraknak való kas-készitéssel tartoztak. Nevezetes,

hogy 1645. évben Kigyósi István, ki Rákóczy György fejedelemnek

munkácsi harmínczadosa volt, kéreini éré meghagyta a fejedelem

Debreczeni Tamás nev jószágigazgatójának, hogy itteni részjószá-

í
gát, melyet a mostani mozgalmakban néhai Halábori Mózses tár-

I

saival hatalmasul elfoglalt s melyet Kigyósi István 12 év óta béké-

sen birtokolt, a „potentiariusok“ kezobl. vegye ki s restituálja

neki. 1651-ben Kigyósi István és Ferencz birtokoltak, kiknek Lo-

rántfíi Zsuzsanna is adatta vissza birtokait, ahoz való jogukat k
hitelesen kimutatván s III. Ferdínánd még 1650-ben elrendelvén

beiktatásukat.

Az 1672. évi urbáriumban pedig ez foglaltatik : Pósaháza haj-

dan Munkács várához tartozott, melyet a vár tulajdonosai jámbor

és becsületes tiszteknek adományoztak bizonyos sommában. Az

utolsó ily záiogbirtokos volt a Kigjó.si család, melytl azt Lorántffi

Zsuzsanna, az i699-ki urbér szerint, háromezer forinton visszavál-

totta s ismét a várhoz visszacsatoita; az 1682. évi urbér különösen

még hozzá teszi: hogy 1649-ben Munkács úrnje látván, miszerint

e helység birtokosai a várra nézve igen szoros helyen és a mun-

kácsi határnak nem csekély ártalmára vannak, azért azt az akkori

birtokosoktól pénzen megvevén, a rajta lev lakosokat más uradalmi

helységekbe szállították úgy, hogy e határ pusztán maradván, ma-

jorságnak alakíttatott át.

Annyi bizonyos, hogy midn 1726-ban a munkácsi uradalom

a gróf Schönborn családnak adomány oztatoit, Pósaháza pusztán ál-

lott s így els gondja volt a helységet, minthogy a munkácsi vá-

rat a király a maga részére fenntartotta, helyreáliitaoi s ruegnépe-

siteni. így 1748-ban gróf Schönborn Jen Ervin anyja Montfort

Mária Terézia grófn felkarolván ez ügyet, 1750-ben Kieszmann

Péter í^ls-schönborni biró vezetése alatt 55 fbl álló nyolcz frank

család telepedett itt le s akkor elhatároztatott, hogy az ujonnaa

szervezett falu alapítója nevérl „Monforts-sorge“ nevet nyer-



jen, mi megjeszerte közhirré is tétetett, azonban a nehéz kiejtés

elnevezés néhány évi fennállása után*) kiment a használatból s is-

mét Pósaháza lett, mit a németek Pausing-nak kereszteltek. 1766-

ban már 16 német család honosodott meg, kik egyéb szolgálaton

kivül tartoztak az erdkben fát vágni, szálfákat szállítani, 4 frtnyi

bért fizetni s egyéb terheket viselni. A falu körüli erdt kiirtatta

az uradalom 1789-ben s földekké alakította át. 1796-ban építtetett

a maiglan fennálló ktemplom, a r. k. község Munkács íiókegyháza

lévén. Az 1870-ki összeíráskor találtatott a szorgalmas lakosság ke-

zén 344 szarvasmarha és 15 méhkas.

Pndpolöcz.

(Pudpolozsja).

Oroszfalu a vereczkei járásban s az ottani hegyszoros torko-

latánál gyönyör, hegyes regényes vidéken 34 házzal, 227 lakos-

sal és 1300 holdnyi bérezés határral. Hajdan Pod-polos, s magya-

rul, a XVI. századbeli adórovatok szerint. Pólós aljának nevez-

tetett. Az eltt a szentmiklósj uradalomhoz tartozott. Az 1691. ösz-

szeirás szerint Rákóczy Ferencz és Júlia árvák birtoklata alatt,

volt a a helységi kenézség a Koli nev családnál, mely egy féltei-

ket mvelt : a többi 8 jobbágy a nagy nyomorúságban részint el-

bujdosott, részint kiveszett; st, mint a jegyzék mondja, maga a

Pap Fedor nev batyko nagy szegénysége miatt 4 frt helyett csak

kettt fizetett s a fatemplom és lelkészség már akkor réginek mon-

datott. Most a helyén ktemplom diszlik, szép hársfák árnyában ;
raig

a papiak fából épült, s az anyakönyv 1780. kezddik.

A Pudpolóczczal összeforrt Ro m an ó ez 1-s szám alatti bá-

*1 A.Z akkori egyházi anyakönyvben is így Íratott. Monífortné ^bornok-
nénak ez idben a luoskai küldönczökkel gyukran tnldöttek Mun-
kácsról császármadarakat, teknsbékákat b egyéb Uy apróságot

Béosbe.
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zában a Duzsár nev volt kenéz-családnál mutatnak egy 1 hosz-

szu és 3 láb széles, 5 hüvelyknyi vastag egy juharíabúl készült

asztaltábiát, mely egy ládaszerü aljon nyugszik s melyrl azt tartják,

hogy II. Rákóczy Ferencz 1703. junius 27-kén a munkácsi csata-

vesztés után, mjdn Lengyelország felé vonult, itt töltötte volna az

éjt Duzsár István akkori jalovai kenéz házában másnap azonban

Zavadkán Bercsényi Miklóssal s a kíséretében volt lengyel és svéd

segéd-haddal találkozván onnan visszatért. A nevezetes asztalt, me-

lyen a sótörésnek mély üregei láthatók, a család kegyeletben tartja

és attól megválni semmi áron sem hajlandó, annálinkább, mert az

si asztal a család fennállásának egyik talizmánjául tartatik. A ha-

tárban bronzkori müvek találtatnak, mint 1862. évben a Latorczs

jobb parti mezn a hid közelében.

A pudpolóozi regényes hegy szoros nyilásánáJ, ott hol az

északról folyó Zsdenyova vize a Latorozával egyesül, 1880. május

5-kén a régi fahíd leszakadván, annak helyére a következ évben

díszes uj vashiá állíttatott.

(Puznyákiívczi.)

Munkácsi uradalmi ruthen helység a munkácsi járásban, Ung-

(
megye szélén 610 méter magasan a tenger színe felett, 24 házzal

[
223 lakossal és 1356 hold hegyes határral. Nevét vette a P uz n á k-

^
családtól. Az 1649-kí urbér szerint találtatott itt akkor 20 jobb-

) ágy, 30 u, 4 ló, Í4 ökör, 11 Unó, 22 tehén, 55 juh, 30 sertés

^

és 6 méhkas. A Vinicze nev patak, mely határában folyt, piszt-

I

rangjai és kövi halai miatt tilalmasban " tartatott s a kenézeknek

volt rajta egy malmok. Mágócsi Ferencz, még 1597. május 7. Go-

rovies Ivaskónak adott kenézi kiváltságot a végbl, hogy a Be-

rezna hegy tövében egy részt Porosko fíomonaai Drugeth és'Gaás-

’ részt Fels-Viznicze és Ilkofaiva „császár" helységek közti teröle-
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len „G 0 r 0 V i c s- V i K D i c z k ojíalut Rudolf király részei

v

kitsoD
;

ez okmaojt 1613. Eszterházi Miklós is megerositti.L

1649-beD Puznyák László és 1672-ben Puznyák István, 1699-ben

pedig P. János voltak a kenézek, a batyko pedig Püznák Mihály

s ekkor a templom és papiak elpusztitottnak mondatott. Az 1649.

összeírás szerint, Kucsera Tamás és Gergely, Puznyák Panko és

Kcczán Lázár a munkácsi várhoz való drabaníok voltak s a kené-

zeknek megengedtetett, hogy a malomért járó ács- és drabant szol-

gálatukat a távolság miatt öt írttal megválthassák.

1739-ben Hucza máskép Gorovics Ignácz és Lukács lengyel

nemesek s puznyákfalvi megszállók kérték a gróf Schönborn-csa-

ládot, hogy a M ágó esi által engedélyezett kenézség rájok irat-

tassék.

A falu felett 545 m. magasságban van a nevezett grófi csa-

ládnak egy majorja, mely különösen rozst és burgonyát dúsan te-

rem, hegyi legeli pedig jó szénát nyújtanak. A helybeli g. k. lel-

készség auyakönyvei 1822-t] valók; fateraploma régi..— 1872-ben

az uradalom 18 csch favágó családot letelepített, kikbl azonban 7

idközben elköltözött.

Paszta-Kerepecz.

Munkács és Gát közt a derczeni határral összefüggésben fék-
j

szik e helység, náost pusztának .tartatik, hajdan azonban virágzó
ji

helység volt. Az eltt ‘M a g y a r-K erepeeznek neveztetett, két-
||

ségtelenül megkülönböztetésül az Oláh-Kerepecztl, mely most Fel-
|

so-Schönborn nevét a Kerepecz folyótól vette, mely határán át
|

most is folydogál Legrégibb ismert birtokosa a Kerepeczi-család i

volt, mely sok' derék férfit adott a megyének s mely a XVII. szá-

zadban^ enyészett el. í

1365. éltek itt Kerepeczi Miklós fia Márton és István fia Já- !

nos, kik többször .királyi emberekül is kijelöltettek*). 1378-ban em-
j

m. 281 . lap,
|

I
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lilteÍDek !Niiklós fiaiul Jáuos és Mátyás és 1383-ban Mátyás fia Mi-

hály*).

1398. Kerepeczi Lukács fiaiul Dtíveztetnek Tamás és Gergely -

és enuek . fiául Miklós.

1406. Kerepeczi Duba fia László, Benedek fia Gergely, Do-

mokos fia Istváu, András fia György, és János fia László vizsgála-

tot intézteitek Tódor herczeg ellen kérést intézvén e végett Zsig-

mond királyhoz, ki Pacsán, 1406. (feria 3 post. fest. corp. xti)'kelt

rendeletében meghagyta a leleszi conventnek, hogy a nyomozást

eszközölje s a tetteseket idézze a felség elébe. E parancsban ki-

rályi emberekül kijelöltettek Kirsanói Imre fia János, Kirsanói Mik-

lós fia Kozma, kis-dobronyi Brigyes és Tamás és Gecsei Demeter,

Tódor munkácsi herczeg azzal vádoltatott, hogy Kerepecz faluból

negyven szekérnyi szénát erszakosan elvitetett, a helységbe er-

szakosan betört s Kerepeczi Gergelyt bántalmazta, jogaitól meg-

fosztottnak nyilvánította és egy lovát, késbb husvót táján a mez-
rl ismét öt lovát elhajtotta sa szántással foglalkozó embereit tett-

legesen bántotta; minek folytán Tódor a Jakab napi nyolczadra

Csomonyán megidéztetett.

1424-ben beiktattatott Baktai György fia Gergely a Kerepe-

czi László és Kerepeczi Kulcsár Péter itteni részbirtokaiba K.

György ellenmondása mellett; a beiktatást eszközlé Óbégányi Mik-

lós királyi ember. 1429-ben a beiktatás ismételtetett. .

1430. perelt Kerepeczi Miklós Hetei Lászlóval bizonyos

irományok visszatartása miatt s 1448-ban királyi emberül alkal-

maztatott. 1496. emlittetik néhai Óbégányi Annától született Kere-

peczi Pelbárt, kinek atyja volt András, ennek pedig Miklós, ennek

'

Gergely és ennek Benedek.

1508-ban Kerepeczi Miklós özvegyéül Óbégányi Erzsébet,

fiául pedig Tamás emlittetik.

« 1510-ben örökösödési jogon behelyeztettek Eáskai István le-

leszi k. áldozár és Homoki János királyi ember által Kerepeczi Fe-

rencz, László és András, Osvát fiai (kinek atyja volt Barla, ennek

pedig István), a néhai Kerepeczi István hátrahagyott vagyo-

nába.**)

*) Lelesz, Prot. I. 29.

**) Leleszi lev. Prot. Stílt. K. 46. sz. Különös, hogy jóllehet Horváth
István szel int (140—155. lap.) Kerepeczi Ferencz, László And-
rásnak testvére lett volna István, a történelmileg nevezetes Ver-
höczi István, az a fentebb idézett okmányban, de általában &
Kerepeczi család néven sehol sem emlittetik; s igy valóban kótsA
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1513. pereltek néhai Kerepeczi Hlés fiai Péter ésGyörgy* *^

Kerepeczi Imre, Miklós és Pelbárítal az okiratok birtoklata,

miatt. ^

1526. emlittetnek Kerepeczi Pelbárt és testvére Perencz.

1550. néhai Kerepeczi Bálint Baghi György leánya Zsófiától

született Katalin legenyei Pósai János neje emlittetik.

1567-ben az adóösszeirás alkalmával itt három kapu találta-

tott 8 az összeíró raegjegyzé, hogy e falu a ^ munkácsi vár ostroma

elfoglalása alkalmával a királyi seregek által elpusztittatott.*)

1569. Kerepeczi Demeter deák, Szürszabó György neje Ne-

mes Ilonától 500 irtot elvevén, a törvényszék azt Ítélte:, hogy mi-

vel K. D. most htlenség miatt az erdélyi fejedelem (.Szapolyai Já-

nos) által fogságban tartatik, e pénzt a hatóság az itteni birtok-

részéból hajtsa be**).

1570. emlittetnek birtokosokul Kerepeczi Gáspár, István és

János.

1571. Kanizsai György tiltakozik Kerepeczi István ellen, mond-

ván, hegy ez tle egy házhelyet (székhely, Sella) elfoglalt s midn
viszaköyeteli, t halállal fenyegeti. ,

Ugyanazon évben Kerepeczi máskép Majthényi Demeter***):

beiktattatott egy itteni nemesi udvar birtokába, mely átiratás folytán
i

Kocsi Gáspártól származott s Obégányi Miklós Balázs bevallása

következtében vétel utján reá háromlott; valamint egy néhai Kis-i

guti Mihály bevallása folytán szintén rászállt jobbágy-telek birtokába.:

B vagyont Rosbo Yincze cs. k. tözrségi fparancsnok Schvendi;

Lázár vezértl Kerepeczi Demeter és Gáspár hötleoségi bélyegezésej

folytán nyerte egykor s ezeknek ismét visszaengedte. A beiktatást i

eszközlé Kerepecsi Lakács királyi émber és Gecsei János leleszi;

áidozár. *

]

1574-ben pereit K. Demeter, K. István és Imrével bizonyos

részbirtükok miatt, • á

ges, váljon Verbezi István csakugyan Kerepeczi Osvát fiá volt-e? ff

Vagy mennyiben még elbb Kerepeczi Baria, ki 1420 táján Zsig-|f|

mond király r'öasztalnoki helyettese volt, testvérével János doákkal|f
Zovard Lászlónak orököseitól megszerezték az ugocsa-niegyei Ver-p
bócz íielysé'^bon feküdt udvarhelyet s így a Vcrbóczi nevet is ve- 1
vek fel, — az. 151ü*ben einiitett három Kerepeczi Verbezi István- 1

nai csak távolról is rokonok voltak. A XVI. században egy 1580-ki I

beiktatási okmány szerint, bulosui Kerepeczi („de Biilesu^) is em-l
littetik. U. 0 . H. 111. sz.

j|
*) Budai kam. lev. *

• i
**) Megyei levélt.

Kerepeczi Demeter Szapolyai János alatt munkácsi ui4varbir<S|i
...xi* • «*
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1575-ben Kürtössi Oyörgy királyi ember és Gálffi Lörincz

leleszi pap beiktatták Kerepéczi Jánost, Lukácsot, Ferenczet, Ist-

vánt és Tamást, valamint Kasztellánfíi János ' deákot egy Kerepe-

czen lev nemesi udvarház és az általok szintén nyugodtan hasz-

nált egy népes, egy puszta- és két zsellér-telek birtokába, melyeket

néhai Kerepeczi Tamás leánya Katalin K. Demeternek zálogba adott

és Tamás magvaszakad iával mint örököseire szállottak.

1580. és 1609-ben bulcsui Kerepeczi Ferencz királyi emberül

eralittetik
;
1582. és 1584-ben pedig K. István; valamint 1648.

1599-ben volt itt Eákóczy Zsigmondnak 9 jobbágy-háza.

1612-ben birtokoltak itt Kerepeczi György, Oroszi Gáspár és

Pogány Ferencz; 1631-ben Bégányi Miklós. 1639-ben Somogyi,

máskép Szabó Gábor tiltakozik a K. Miklós által tett elidegenítés

miatt, és hasonló ok miatt 1653-ban Kerepeczi Zsuzsánna Tamási

István neje K. Ferencz ellen. 1647-ben emlittetnek birtokosaiul K.

István, Miklós és Márton és Gerzsenyi Sándor.

1653-ban beiktattattak Kölesei Kende András és neje Sándor

Erzsébet az adományul nyert Kerepeczi Ferencz-féle részekbe. A
Fuló János királyi ember által eszközölt beiktatásnál ellenmondot-

tak: Kigyóssi István, Földessy István, Verebedei István neje So-

mosai Erzsébet, Kádár Miháíyné Túri Zsuzsánna, Ignéczi András,

Lövei János, Fazekas Jánosné szül. Kerepeczi Orsolya, Zsoltai Fe-

renezné szül. K. Anna, Horváth Zsuzsánna (elbb Kerepeczi And-

rás, utóbb Kádas János neje), K, Borbála Gulácsi , Istvánná és K.

Kata Szabó Miháíyné.

1663-ban királyi emberül Kerepeczi Ferencz emlittetik,

ki ugjlátszik, utolsó volt a fiágon, mig a leányok a Fazekas, Zsol-

tai, Gulácsi és Szabó családokba olvadtak.

1667-ben itteni birtokosokul Kende András és Lövei János

emlitttetnek
;
majd a Pécby, b. Perényi, gróf Degenfeld, Ilosvay,

Bsz, Toldi és Vekerdiek bírták. Kerepeeznek a XVI. század végén

saját református lelkésze volt, a beregi egyházkerületi 1601, évi

jegyzkönyvben erre nézve az foglaltatik: hogy a kerepeczi lakos-

ság azért, mert a pap Kerepeczi György ellen hatalmaskodott és

szavait megvetette, a paptól megfosztatott. A késbbi háborús idk-

ben a falu elpusztult. A múlt század végén Bercsényi János szerzó

meg, ki isiben itt ti ras ógyárat alakított s 9 muokás családot

telepitett; 1853-ban pedig a Dercsényi családtól gróf Schönborn

Károly vette meg, kinek az 1789-ben irtatni kezdett területen ma-

gán nagyszer gazdasága és virágzó timsógyára van. A
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gróf Schönborn család itt szerzett birtoka 227* telek után

mintegy 1395 holdát.

tett

Batajna-Vjfalu •

Magyar helység a kaszonyi járásban a Vérke partján Bar-

kaszó szomszédságában. 79 lakházzal, 453 lélekkel és 2268 hold-

nyi határral
;
1870-ben 584 lakosa volt.

A helység alapítója valószínen a Roffoin család, mely a

13 században hazánkban virágzott; igy 1285 Boffoin bán Gábor,

kinek Szentjánosi Páznán maradékai a nyir kerületben (in provin-

cia nyír) fekv birtokukat eladták s ki akkor Debreczen városát is

bírta;*) e családbeliek Beregmegyében is laktak, igy a XIV. század

elején 1308-ban Tamás Beregmegye fispánja és négy szoigabi-

rája eltt János (Lrincz fia) Aladár fiával Lászlóval egyezségre

léptek az iránt, hogy László esküvel igazolja, miszerint János és

tisztei ;
Benedek ésRoffoyn László mester lovasa megsebe-

sitésóben ártatlanok, különben négy márkát fizetni tartozzanak.**)

Egy 1303-iki okmányban pedig Dersffi R o f f o y n emlittetik.***)

Különösen Rafajnát a 15. században a Csapi család birta.

1447-ben Csapi Zsigmond keresetet inditott kusali Jakcsi László,

Mihály, Péter és György ellen azért, hogy itteni Szepesi László

nev tisztét s jobbágyait letartóztatták s erszakoskodást elkö-

vettek. —
1451 Báthorr Szaniszló fia István kapta Ítélet alapján a Jak-

csi András és László-féie részeket. — 1459. elzálogosította J. Já-

nos részét J. Györgynek. 1460-ban beiktattattak Drágffi Miklós neje

OíTka és Kállai Margit Jakcsi László részbirtokába.

1461. Szilágyi Erzsébet zálogul kapta Jakcsi László birtokát,

valamint J. Györgyné Szemesei Frank leánya Aífra beiktattatott

J. György részeibe. ~

1482. beiktattattak Hetei János (Jakcsi László leánya KrisiL-
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tina fia,) Anna Nagymihályi Aüdrásné és Veronika Csaholi And-

rásne zálogjogon a helység fele birtokába
;
1495—1498-ban pedig

Bükéi Péterné született Matucsinai Dorottya Matucsinai Miklós el-

lenmondása mellett.

* 1502. flalmaghi Magavajda Péter és Sándor pereltek Matu-

csinai Miklóssal foglalás miatt. ^— 1507-ben beiktattattak örökösö-

dési jogon Jakcsi János és György a néhai J. János részeibe.

1524. Euszkai Dobó Perencz birtokolt itt 1530^ban Mathuz-

nai Ferenoz és Miklós, és Csaholi Péter.

1566. a tatárok elpusztították; akkor birtak itt: Dobó Do-

mokos 2. Mathuznai János 2V2 telket, M. György és Pál özvegyei

és Sándor Antal a többit. — 1576-ban emlittetik Mathuznai „más-

kép Matucsinai:' Gedeon. 1588-ban Dobó és Mathuznai Zsig-

mond. —
1600. Beiktattattak priberi Melith Péter és néhai Melith

Zsuzsánna Perényi György né örökösei a rafaj nai erd birtokába,

melyet eldeik a Büdiektl szereztek; — 1611-ben pedig Lorántffi

Mihály és DarÓczi Ferencz a Dobó Ferencz-fóle részekbe, vala-

mint Lóuyai András a kállai kir. vár kapitánya a Szernye és R.

Ujfalübarr lev azon összes részekbe, melyek Dobó Perencz és Kö-

vésdi Székely Jakab magtalan kimullával a koronára szálltak s a

felkérnek s utódainak hü szolgálatai jutalmazásául, részint hadi

zsold fejében t illet ezer forhit törlesztéséül, részint pedig azért

adományoztattak, mert L. A. ezen jószágra Bocskai Istvánnak 600

magyar forintot fizetett, mihez számíttatván a király különös ke-

gyelmébl neki ajándékozott 40 frtot, igy a birtok összesen 2000

írtba számittatott. A Sornossi Miklós kir ember és Csernei And-

rás leleszi k. pap által történt behelyezésnél ellenmondottak Lo-

ráütffi Mihály és leányai: Erzsébet, Zsuzsánna, Mária és Borbála,

valamint Daróczi Ferencz.

1623. beiktattatott kir. adomány folytán a Mathuznai-féle ré-

részekbe ínaniczi Horváth István. 1633. nyert itt kir. uj ado-

mányt Lónyai ZxSigmond, ki ismételten 1651-ben beiktattatott.

Késbb Loráiatf Zsuzsánna kezével együtt Rákóczy Gyürgy
lepett itt birtokba.

ÍL Rákóczy Ferencz fejedelem kedveit kocsisának Diák Ma-
tyi na.k itt egy telket ajándékozott, ki azután vallási buzgósága

jeléül itt egy harangot öntetett, mely emlékét maiglan fentartja.

Az 1082. urbáriumban emlitett rafajnai uradalmi major most

Guf határába esvén, ott érintetik.



A relorrriált község már 1645-beD aDvaegjluízat képezett, az- 1
eltt Szörnyének lévén fiókja. Iskolatanitója 1812 óta van; anya- I
könyvepedig 17G6 óta vezettetik, a mikor Vári Mihály volt a pap. I

A múlt századokban csak fatempdom bán dicséré a község a te-
|

remtt, melyet 1766-ban megujitlatani akarván, a törvényhatóság |
szemlét tartatott, melynek javaslata folytán 1768-ban meghatároz- |

tatütt a terjedelme; ez azután 1824-ig fenállott, araidon a mostani
|

ktemplomot épitteté, melyet 1836-ban szentelték fel ifj. Vekerdi 1

Kagy Mihály esperes és Filep Samu helybeli hitszónok. A paplaki 1

telket még 1669-ben nyerte a község Lónyai Anna özvegy feje-

deleinnéil, mely késbb a Lónyai Ferencz féle telekért elcserél-
;

teteit.

Fbirtokosai most is a Lónyai esaládbeliek, jelésül L. Al-

bert fispán, azonkivül Rácz Samu örökösei
;

kisd^irtokosok : An-

tal, Demeter, Hegeds, Kovács, Sáudor, Tóth s más lakosok.

Safajna-major.

Ezen, a gróf Schönborn család birtokához tartozó s a nagy-

guti határhoz csatolt nagyterjedelm major szép tölgyerdk környe-

zetében fekszik. Hajdan is a munkácsi uradalomhoz tartozván, az

1682. évi urbérben róla feljegyeztetett, hogy itt két nyomásra két

nagy tábla föld van, melyet a jobbágyok dézsma fejében mvelnek
8 hogy a raíajnai erdn volt nagy rétet gondatlanság miatt a viz

igen megrontott, hogy rajta 1672-ben 25 öl széna, a mezn pedig

„20 ember-kasza“ után 16 szekérnyi termett. Most a major 615

holdból áll. A gazdaság jó épületekkel van ellátva s 1871. Bud-

veiszból 8 családbeliek erdei íavágokúl telepittettek le, kik azonban

már 1880-ban‘ a Szidor- és puznyákfalvi hasonló telepitvényekre

helyeztettek át.
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Rákos.

Magyar és orosz lakosságú helység a munkácsi járásban s aa

ung-munkácsi országiituál, 378, a legújabb összeírás szerint 282 ház-

zal, 2073 lélekkel és 2211 holdnyi sík és termékeny határral. Haj-

dan a Latorcza Iványitól e falu keleti szélén folyván, mint a szó-

hagyomáiiy tartja, az abban volt sok ráktól nyerte nevét a partján

keletkezett helység.

Az 1333-diki pápai tizedek rovatában mint az ungi fesperes-

séghez tartozott anyaegyház emlittetik Rakus néven, fizetvén annak,

lelkésze pápai adóul 5 garast; 1356-ban pedig Pál neveztetik itteni

r, k. lelkészül, ki beiktatta Balázs comest Bród birtokába.*) Az

i391-ki határjárás alkalmával Mária királyné birtoka volt s mint

ilyen mindig a munkácsi várhoz s illetleg uradalomhoz tartozott

8 mint ilyen az 1484., 1495- ki adománylevelekben elfordul, annak

eltte pedig Koriathovics Tódor podoliai herczeg uralta. 1504-ben

Drágffi György kapta zálogul.

1523-ban Mária királyné megersité a Lázár nev családot a

• rákosi kenézségben.

15o2-ben a Dobó család bírta.

1630-ban Bethlen Gáborné Rákost, az abban volt nemesi ud-

varházzal együtt, geisei Baiiing János, munkácsi várkapitánynak

négyezer frton eizálogositá s abba o Kigyósi István kir. ember és

Teiekesi István leleszi áldozár által ünnepélyesen be is iktattatoti,

1649-ben Bákóczy György özvegye alatt találtatott itt 34 job-

bágy, 40 fiú, 13 ló, 85 ökör, 14 tinó, 58 tehén, 420 sertés és 70

méhkas. Ekkor volt a faluban h i d v á m
,
melyen azok, kik a mun-

kácsi vámon nem mentek át, fizeti tartoztak; az évi jövedelem 9

írtra számíttatott, mi az akkori forgalom csekély voltára mutat

A Latorczán volt egy három kre^ forgott malom, mely R e-

8 0 V a malmának neveztetett s melyet Magócsi Gáspárnak 1582. ót

) Ziohj Cod. Ili 30. 52.

43
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május 3-án kelt engedélye folytán Dienes Mátyás munkácsi bi

kos épiíett. Jövedelmének két része a várat, a harmadik pedig

tulajdonosi iiJette. Az itteni és környékbeli jobbágyság terhe akkor

a következ volt: minden egész házhely után györgji és mihály-

napi adóul fizetett a jobbágy 1 irtot, karácsonykor minden egész he-

lyes adott 12 fs kötet-kendert, félköböl zabot^ félszekér szénát sat.

;

együttesen tartoztak a községbeliek urasági bort kimérni, a bereg-

szászi Boeskor nev szlt mvelni s a vári kúthoz két öreg kö-

télre való hársat Pisztraházára bevinni, szerjárást végezni, termény-

tizedet adni sat. A jobbágyok itt igy neveztettek: Gáti volt a f-
biró, Cziberi, Barlabás, Sági, Dombos, Bagi, Kelemen, Tót, Far-

kas, Fazekas, Bar a, Nagy, Doktor, Balog, Vas, Alföldi, Bar-

kaszi, Rapa, Csoraonyi, Mészáros, Ribóczi, Puskás, Malafi

sat., kik közül a ritkított családbeliek ma is élnek még. A jobbá-

gyok közt volt 1649-ben 3 hetes, 3 székely drabant és 1 dobos.

A Lorántffi itteni kúriája és Dér János két telekbl álló udvarháza

szabad volt.

1657-ben a dúló lengyelek az itteni Rákóczi-féle udvarházat,

az 1659. 26. t. ez. szerint „Kastélyt“ szintén feldúlták s elpusztí-

tották. E ház Bethlen Gábor idejében építtetett s gazdasági udvar-
;

ral és diszes kertekkel volt körülvéve s a lengyel pusztítás után
'

ismét helyrehozatott, mert Thököly Imre idejében 1684-ben még
j

diszlett, ki az udvarházat és kertet a tisztek különös gondviselésébe

ajánlotta azon évi gazdasági utasításában. 1649. évben özvegy Rá- |

kóczy Györgyné idejében itteni kertészül mködött Kata János,
|,

kajdanói illetség egyén. Nyomai a gk. templom és urad. korcsma i

körül maigian láthatók; mögötte 1848-ig lovas-kaszárnya és tiszti i|

lakok állottak, miknek maradványait 1868-ban adatta el a megyei |

hatóság.
|j

A falu birtokosa most a gróf Schönborn család. i

1595-ben volt e helység reformált része Irányinak fiókja s
|

midn egyszersmind a plébánia is megsznt
;
1650-ben a reformá-

tusok anyagyülekezetté váltak még 1648. aug. 4-én helyeztetvén át
j

Rákóezy György az iványii ref. parochiát ide. Els iskolatanilója

1781-ben Patai József volt, araikor az iskolaház is épült. Anyp-
|

könyve i759*ben volt már ugyan, hanem csupán 1766-ban kezdet-
!

iek a szülöttek, esketteítek és halottak sorrendben beíratni. Elbb ,

fatemploma 1794-ben épült az utcza szélén az elbbi szintén fa-
j

épület helyén. Mostani derék ktemploma 1836-ban kezdett épülni, i
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aonak helyét gróf Schöüborn Pülöp ajándékozTán. 1844. okt. 6-án

tartatott benne az els isteni tisztelet. Ktornyának ópitése azon-

ban akadályra talált, mert 1843. márczius 20-án éjfél tájban az ot-

tani állomási kapitány istállójából lüz ütvén ki ^
félóra alatt 39 gaz-

dának mindene porrá égett, az 1815 -lö-ban fából épült papiak-

kal együtt, mely azután uj iielyen, leginkább gróf Schönborn b-
kezsége folytán 1844-ben fölépittetett.

Az 1798-ki fölvétel szerint, az itteni g. k., szalmával fedett,

fapapiak akkor igen rósz karban találtatott, állván az 1 szobából, 1

kamra és 1 kéménynélküli konyhából
;

az épület oly ronda volt,

hogy ess idben — a bizottsági jegyzet szerint — „a szegény pap

családjával együtt a szomszédokhoz kényszerült vonulni. “ A temp-

lom szintén fa és elavult volt. Most mindkét épület szilárd és dí-

szes, mi a nép sorsa javulásának jele. A 876 gk. 1050 helvét

hv., 11 r. k. és 68 izr. lakosság birtokában lévén az 1870-ki ösz-

szeirás szerjnt 49 ló, 1064 szarvasmarha, 387 sertés és 30 méhkas.

A múlt században az erds határon szétszórva feküdtek egyes

gazdák házai, melyek azonban az 1783-diki rendelet folytán a fa-

luba áthozattak, mi sok viszáiykodásra adott alkalmat, az uj építk

robot és tehermentességben részesittetvén. — A helység keleti szé-

lén, a patakmeder körül fekv házsor Kis-Buszkócznak nevez-

tetik.

Alsó-Remete*

Uradalmi orosz falu a felvidéki járásban 60 házzal és 300 la-

kossal a Borsova jobb partján rengeteg tölgyfáserdk közt

;

a szó-

hagyomány szerint a bujdosó Salamon király a XI. században e ren-

getegben tartózkodott volna mint bnbánó remete s innen a hely-

ség eredete. Annyi bizonyos, hogy az 1329. évben Erzsébet ki-

rályné által Remete Pál-rendü szerzetnek itt volt kolostora s a hely

K i s-B e r e g-nek neveztetett. A hitújítás zavaros idejében pusziit-

tatott el, vagyona elkoboztatván s a szerzetesek elüzetvén; akolos-
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tor alatt a Borsova vizen két kerek malma volt a rendháznak, mely

még 1588-ban állott. A kolostor maga a templom megetti magas-

laton, a mostani Kenéz Iván és Vaszil kertéiben, állott s az, mint

1872-ben megszemléltem, egy 54 öl hosszú és 23 öl széles terüle- ,i

ten feküdt. 1856-ban a nép áliitása szerint még ölnyi magasan ál-
j

lottak a templom falai, gót f. ragványu ablakkeretekkel s a festés i

nyomaival; a templom keletek vala s^a mellett nyugatról állott a
|

kolostor, mig melléképületei a kfallal kerített udvar északi részein I

nyúltak el; a vízlevezet csatornák téglából voltak rakva; a téglák

fövenynyel valának vegyítve s igen keményre égetve; mint mond- i

ják, nem csak az uradalom vitetett el innen tömérdek épületi kö-
|

vet, haneui; midn a helybeli g, k. templom épült, arra 140 ölnél

többet hordottak el a hivek. Az egykori papi birtoklásra mutatnak

ezen felül a Remete körül elterül Papmocsár és Püspökerd nev
tölgyesek, melyeket Liget és Szaryaserd környeznek. A Liget-erd

a község tu!aj(fona, melyért sokat szenvedett azon alkalommal, mi- i

dön azt Bethlen Gábor idejében Balling fkapitány elvétette, azon-
|

bán késbb 1643-ban Rákóczy György fejedelem rendelésébl Deb-

reczeni Tamás, uradalmi tisztfnök visszaadta. 1649-ben Lorántffi li

Zsuzsanna alatt találtatott itt 18 jobbágy; a Kenéz nev családból
|

négyen voltak soltészok; ezek kötelessége volt a remetei malomra
i

gondot viselni s a várhoz ácsmunkát teljesíteni. Akkor Sarkadilst-
j

van nev hópénzes drabant Rákóczy György által az adófizetéstl
|

fölmentetett azért, mert Üngvár eltt megltték volt s ennek követ-
j

keztében munkaképtelenné vált. Orbán, Lukács, Czibár s Szabó, vár-
|

beli drabantok valának, Varga, Lengyel, Simon, Egettboros, Szabó
í

sat. pedig közjobbágyok. 1672-ben volt Komjáthi Ferencz u biró.
;

Az 1699-ki urbérben Remetefalvának raondatik, lévén annak fke- ;

nóze Kenéz Demeter, ki egyszersmind batyko is volt, mig Kenéz

László azon vidék ispánjául szolgált. í

A határjában lev egyik erdei ut T o 1 v a j-u t n a k neveztetik,

az egykori rablójárások emlékéül. A helybeli g, k. lelkészség 1788- •

tói vezeti az anyakönyveket. A toronyban lev egyik harang ily
I

feliratot visel
:
„Jézus Nazarenus rexjudeorum. 1617;“ a

másik 1792-ben öntetett, a harmadikat 1816-ban Kis-Geczön László '

István öntette, végre a negyediket ugyanott László Sándor, Ortutai
|

Sándor lelkészsége alatt, megjegyezvén a mester, hogy e müve már
|

a 468-dik,
i

ü. p. Kisfalud.

I
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Fels^Remete.

Í

Mimkácsi uradalmi orosz helysúg a föntebb érintett falutól

félóra járásnyira, 36 házzal és 224 iakossal
;

a határához csatolt

7498 holdnyi, leginkább uradalmi erdségbl álló területtel. A gróf

f^SchÖnborn családnak van itt majorja s a Borsóra vizen derék malma.

ÉA lakosság kezén találtatott 1870-ben 138 szarvasmarha, 1 juh,

#162 sertés és 41 méhkas.

í R e p e d e.

I (Ejapigy.)

Orosz falu Szentmiklós közelében a Latorcza balpartján a mun-

kácsi járásban, 74 házzal és 468 lakossal, hegyes-völgyes tájon a

Derenova hegység alatt. Hajdan a szeutmiklósi uradalomhoz tarto-

zott, az 1649-ki urbérben mint a „Telegdi urfi“ birtoka emlitte-

tik. A 17. században vasöntödéje volt itt a birtokos Drugeth

Clyörgy özvegye Eszterházi Máriának, melyet 1666-ban Báthori

Zsófia erszakkal elrontatott
;
a vizsgálati iratok szerint : a vas földbe

vájt gödrökl^n olvasztatván. A község a 18. században annyira el-

pusztult, hogy az 1691-ki úrbéri összeírás szerint, papja is elhagyta,

lakói közül pedig 17 elbujdosott s csak 9 jobbágycsalád tengdött

csekély bért fizetvén a földesuraságnak. Jelenleg ismét gyarapodik

;

1870-ben találtatott a lakosság birtokában 192 szarvasmarha, 48

kecske, 119 sertés és 10 méhkas. A g. k. lelkésznek van kényei-



mes klaka, a templom azonban régi faépület. Anyaköny ve 1782-ben

nyittatott. U. p. Munkács. -

A hegy tetején áll a gróf Schönborn család Húr ki nev

gazdasági tanyája.

RomaiiAcz.

Orosz falu a Verchovinán, vereczkei járásban, 4 házzal és 29,

lakossal, Pudpolócz helységgel összeforrva. 1870-ben 9 háza és 45

lakosa volt. Hajdan a szentmiklósi kastélyhoz tartozott; az 1691-ki

összeírás szerint, volt a kenózsóg a Hasztics családnál, lakván a ki-

váltságolt félteiken négy testvér, mig a többi volt 3 ház elpusztult.

B om 0 c s a h á z a.

(Romocsevicza.)

Orosz helység a felvidéki járásban Kisalmás tszomszédságá-

ban, 42 házzal, 237 lakossal és 2009 boldnyi részint lejts, részint

sík 8 leginkább tölgyerdös uradalmi határral. Romocsai nev nemes

család már a 14. században élt Beregmegyóben
;
nevezetesén 1398-

ban Zsigmond király a Latorczán lev vámoshidat, melyet a Csász-

lóczi család engedély nélkül állittatoít, elfoglalta s Romocsai Péter-

nek adományozta, A Romocsai család különben a Gutkeled családból

szármázik, mely itt tetemes vagyont nyert ; késbb Romocsaháza a

mankácsi várhoz tartozott.
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Balliug Jáuos imiükácsi íokapitáiiy RáLóczy György fejedelem

nevében 1642. április 18-án niegerösi.ié Gajdaii Mihályt és Háltiie-

gesi Pált e helység kenézségében, minthogy hiteles tanukkal be-

igazolták, hogy néhai Magóesi Ferenez ket ily levéllel ellátta, mely

azonban megégett, midn közös házukba a villám beütött, 1649-hen

volt a Romocsa-falvának nevezett helység kenéze Gajdan Pál s kí-

vüle még 13 jobbágy lakott itt, kik közül Rainocsa nev volt he-

tes, Vereezkei pedig szekely-drabant ; a többi Bábafalusi, Csibár,

Csubra s más nevet viselt.

A község a szomszéd Kisalmás üókegyháza, sót a kisalmási

éneklész e helységben lakik.

VLonzon.

Orosz falü a vereezkei járásban a máramarösi dél-keleti határ

szélén; a munkácsi uradalom tartozéka volt. 1649-ben Rákóczy

György özvegye alatt találtatott itt 27 jobbágy-család, 34 íiii, 10

ló, 57 ökör, 47 tehén, 130 juh’ és 54 méhkas; a jobbágyok, közt

volt 17 külön házban lakó Mihovics, 6 Petranics és 3 Popovics

nev. Batyko vala Pap Jurko
;

naost a szomszéd duszinai g. k. egy-

házhoz tartozik, de van saját fatemploma. Találtatik benne 74 ház,

412 lélek, 2609 boldnyi hegyes határ, 343 szarvasmarha, 274 juh,

164 kecske, 175 sertés és 31 méhkas.

Rosstoka.

(Be reg Kosztok a.)

Orosz falu a felvidéki járásbau 82 lakházzal és 372 lakossal

;

1870-ben 547-böI állott a népszám. Ily oevö helység kett van a
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Borsova partján s itt épen az, mely a Borsovántul fekszik, tartó- I
zik Beregmegyéliez, mig az innens fele Ugocsa hatósága alatt áll. i
A XVI. században egészen Bereghez *s úrbéri birtokul a bilkei ura- I

dalomhoz tartozott; 1586. körül, midn okmányilag elször említ- ^

lelik, Dobróka helység határán keletkezett. Majd nagy és kis

névvel különböztetett meg, melyek közül a nagy nev ügocsához
;

csatoltatott, mig a másik, mely egy 1709-ki okmányban Kis-Dob-
’

rókának is neveztetetik, továbbra is Beregnél maradt. E helységet |

azonban idvel a Borsova háborgatván, a 18. század végefelé a \

a megyei hatóság a folyót szabályozni s egyenes mederbe vezetni ::

rendelte. E munka felügyeljéül Gór zó Tamás fia János nevez- ^

letett ki, ki tisztében erélyesen eljárván, ez által a két Rosztokaiak

haragját annyira magára zuditá, hogy a szabályozást rósz szem-

mel néz lakosok tettleg ellenszegültek, Gorzót elfogták s egy fá-

ból rótt tyúkólba zárták, hol öt a felbszült asszonyok piszkafával

szurkáiták, mig ki nem szabadittatott s a vétkesek a helyszínén

példásan megfenyittettek.

A 18. században a g. k. község anyaegyházat, képezett s a

szomszéd Dubróka az 5 fiókja volt, hol 1798-ban a fatemplom szk
és rongált állapotban vala; most díszes ktemploma van, de a lel-

I

késze Dubrókán lakik. A lakosság marhaállománya 205, sertés 95,
|

méhkas 17. !

Kis Bosztoka.

Orosz falu a Verchovinán a vereczkei járásban 30 házzal és

259 lakossal
;
tartozik a munkácsi uradalomhoz s egyházilag a szom- :

széd nagyrosztokai g. k. lelkészséghez. 1649. találtatott itt 20 job-

bágy, 16 fiúval. A kenézség volt Mágócsi Ferenoznek 1611. junius
j

8. kelt levele folytán a Kalinics-családnál ; 1699. volt a kenéz Ka-
|

liics Leczo; idvel a lakosság száma egyharmadára leolvadi, mig
|

Tégre a békés idk beálltával ismét gyarapodott^^
|



Magj MoBZtoka.

A gaiiöziai határszóien fekv orosz heijség, 25 házzal és 165

lakossal, hegyes erds határral; tartozott a munkácsi uradalomhoz;

az í649-ki úrbéri összeíráskor találtatott itt 19 jobbágy-család, 16

fiú, 6 ló, 58 szarvasmarha, 95 juh, 32 sertés és 8 méhkas. Ke-

néz volt a L lton ovi

c

s-család, e kiváltságot Mágócsi Ferenoztí

nyervén s melyet késbb 1613. Eszterházy M, is megersített;

batykoja már akkor, névszerint Pap János, ki 50 év múlva, 1699-

ben is mködött, adván az uradalomnak évenkint egy nyeste t;

ekkor azonban a lakosság annyira megfogyatkozott, hogy csupán

egy népes telke volt.

A g. k. lelkészség csekély
;
a papiak szk, 'a szintén fateihp-

lom pedig elavult régi épület Anyakönyve 1819. vezettetik. IJp.

Alsó Yereczke.

Wj

E ruthen hsijsóg, mely 32 házból és 198 lólekbl áll, a ve-

rec^^kei járásban fekszik, Yerbiás fiókegyháza s tartozott a mn”
kácsi uradalomhoz. Nevét vette a Rósz toka pevü víztl, 1649,

találtatott itt 31 jobbágy 18 fiúval. Á "kenózség létezett a öeeso-

vics máskép Gyiíkovfcs családnál, 1627-ben Balling János munká-

csi fkapitány adván azt Lukács és íhnát testvéreknek; ez okleve-

let megersitók Bethlen Gábor fejedelem s késbb 1645. ápr. 25. Mun-
kácson Bákócy Ciydrgy, Lukács Ferenc, Ignác és Bzaniszló részére.



löí)9-beu a lakosság része elpusztult s elbujdosoU a akkori

baijkó Ruszin Vaszil egy zseliériiázban tárlózkodotl. A lakosság

kezén volt 1870-beu 231 szarvasmarha, 71 juh; 24 kecske és 39

sertés.

BunofalTa*

(Zburuvczi.)

Orosz falu a vizniezei völgyben s a munkácsi járásban, 12 ház-

zal és G8 lélekkel; tartozik a munkácsi uradalomhoz s egyházilag

a felsóvizniczei lelkészséghez. 1649. Rákóczy Györgyné idejében

volt itt 8 jobbágy, 9 fiú, 1 ló, 48 szarvasmarha, 34 sertés és 8

méhkas. Eszterházi Miklós Munkács ura 1613. adott kenézséget

Rúna Jánosnak, idevaló jobbágynak, hogy a falut megnépesitse;

1672-ben Báthori Zsófia alatt viselte a kenézséget Panyko János.

Nevét az alapitó Rúna családtól vette. Az uradalomnak van itt de-

rék vízi malma.

linszkóez*

Ruthen ‘helység a munkácsi járásban az ungi országutnál

105 házzal, 565 lakossal és 833 részint sik, részint lejts határral.

A munkácsi várhoz tartozván, a 14, században K o riatho vi cs bírta

B azon korbeli okmányokban Oroszfalunak iratik. Az 1391-ki

benedekei batárjárási okmányban királyni birtokul emlittetik ; az
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1484-ki Hollós János féle adománylevélben pedig R u s z k o 1 c z-

nak mondatik. 1631. Bethlen Gábor özvegye Brandeburgi Katalin

Ruszköczot más helységekkel 4500 írton elzálogosította Balling

Jánosnak.

164.6. Rákóczy György az itteni Antalóozi nev családot sza-

badossá tette, nevezetesen János, András és István tesvéreket, oly

kötelezettséggel, hogy lovon szolgáljanak a várhoz s hogy szaba-

dalmuk a fiág kihaltáig tartson.

Az 1649-ki úrbéri összeirás szerint Lorántf Zsuzsanna alatt itt

46 jobbágy és 54 fiú, 7 ló, 154 szarvasmarha, 256 sertés és 4 méh-

kas találtatott. A batyko volt Pap János, fóbiró Lanözogh András ; az

5 hetes és 3 székely^drabant, 11 marhás és 14 gyalogszeres job-

bágy közt voltak ily családok, u. m. : Antalóczi, Pap, Lengyel,

Csapóczi, Ruszkóczi, Szolyvai, Rojtos, Juhász, Bodnár, Pribék, Mó-

ricz, Szabó, Balos, Mogyorósi, Tót, Ibran, Volodár, Gyula, Ke-

resztes, Dombos és Yékei, kik azóta teljesen eltntek.

1672. volt a lelkész Pap György, kirl az 1699-ki összeirás ezt

megjegyzé: „Ez á batyko siket, vén pap, ob defectum suum mint

az eltt, most is ad beneplacitum hagyatik félnyestre = 2 ft.“

Jelenleg is lelkészi állomás; anyakönyve 1774-tl való; temp-

loma kbl épült. üp. Munkács.

A lakosok kezén talátatott 1870-ben 12 ló, 324 szarvasmarha,

193 sertés és 7 méhkas.

Egy házsor Rákos keleti végén Kis Ruszkócz-nsk ne-

veztetetik s Rákos hatósága alá tartozik.

Orossl.

Magyar helység a tiszaháti járásban 91 lakbázzal, 496 lélek-

kel és 3256 holdnyi termékeny határral, 1870-ben találtatott benne

96 ház és 648 lakos. Fekszik a Borsova folyó bslpartjáa, nem

mesze a Tiszától, A XV. századig Ügocsához tartozott. Kétség-
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telenül a kis folyó kiöntése miatt nyerte ,Oroszi a mellék óévét. 1

A XIV. században a hasonnev (Oroszi) család biría, melynek |

sarjai maiglan élnek ; ugyanakkor birtak itt a Borsóval és Kiss- -

muzsaji Kántor nemes családok; nevezetesen 1423. Kántor Mihály-
'

fia Ferencz, ki itt újonnan beiktattatott si birtokába.

1424. a Jakcsi család kapta zálogul Borsovai Fábián részeit,

1426. a Tivadarfalvi Oroszi és más nemes családok Oroszi és

Nagymihályi Üogi Albert s fiai ellen vagyonuk elidegenitése

miatt.

1430. Borsovai Erzsébet Szántói Mihályné és Katalin Szántói

Andrásné átvették testvérük B. Andrástól leányi negyedilletniényö-

ket; ez okmányban Oroszi Ugocsához tartozónak mondalik.

1451. Báthori András beiktattatott Jakcsi András és László
j

részeibe s ekkor Oroszi már mint beregmegyei helység em-
i

Hitetik. !

1454. Kisguti János perelt Oroszi Mátyással elzálogosított si

birtoka iránt.*)
i

1460, beiktattatott Drágffi Miklósné és Kállai Jánosné (Jakcsai

Offra és Margit) a néhai Jakcsi László si birtokába; 1461-b8ü

pedig Szilágyi Erzsébet 1458-ban Oroszi Miklós vagyona bütlen-

aégi bélyegen elkobozíatván : Kállai Pálnak adományoztatott.

1466. Kisguti Miklós és fia Balázs, valamint néhai Kisguti
j

Jakab gyermekei Miklós, János, Mátyás és Borbála részére vizs-

gálatot tettek Bégányi Mihály kir. ember és András leleleszi k.

pap Újhelyi Sebestyén, beregi alispán, Oroszi Fülöp és fiai

György és Márton és testvére Tamás ellen azért,] hogy ezek a pa-

naszlók egyik jobbágyát megkötözték s fogva elburczolták, egy
|

másikat kegyetlenül bántalmaztak s egy harmadiktól négy ökrét
i

erszakosan elvették.
|

1479. Szirmai Fóris és Péterfalvi Beke, máskép Oroszi Mihály í

fia Istvánnak fia Kelemen beiktattatott a helység harmadrészébe;
j

1493-ban Drágffi Bertalan beiktattatott zálogczimen Jakosi Ferencz
|

itteni birtokába
; 1495*ben Tarczai János és neje a Borsovai Mihály

|

féle részbe csere utján, valamint Bilkei Péterné szül. Matucsinai I

Dorottya is. , i

1496. Kántor Mihály zálogba adta birtokát Oroszi Tamás, !

István és Jánosnak, 1499-ben Körösi Sigmond beiktattatott a Kán-
j

tor Mihály- féle részbe.
j

j

) Lelesz. Prot. C. H. 23.
j

I



1506. baróczi Márton zálogul átvette 47 és fél forinton Bor-

sóval Péter és János itteni és borsóval részét. 1507. Oroszi István

és László beiktaitattak a Jakcsi János-féle részbe, mi 1612-ben

megujittatott.

1513. idsb Lónyai Jánosné viszabocsátá Oroszi Gáspár és

Istvánnak zálogbirtokát.

1523. Oroszi Ferencz vizsgálatot indított Oroszi István ellen,

kik a borkiméretése felett viszálykodván, ez utóbbi erszakosan egy

hordó bort elkoboztatott.

1525. Oroszi Demeter tiltakozott Oroszi István és Gulácsi

Mihály ellen Oroszi, Borsova, Kismuzsaj, ügornya, Túkos, Gergelyt,

Gulács és Tivadar helységekbeni részek elidegenítése miatt.

1526. pereltek Oroszi János és fia Péter — Oroszi Istvánnal,

neje Katalinnal és fiai Márton és Péterrel azért, hogy ezek egy a

kaponya-tükcse nev réten összegyjtött szénát felégették. A vizs-

gálatot eszközlé Szántói Péter leleszi k. áldozár.

1547. Oroszi Péter és Gáspár tiltakoztak Jakcsi Mihály ellen

oroszii és kismuzsaji részek elidegenítése miatt.

1552. beiktattatoit Oroszi Demeter a Matuznai-Jakcsi Katalin

és testvére paposi Eördög Erzsébettl csere és ráfizetés utján meg-

szerzett rész birtokába, melyért, valamint a kisrauzsajban szerzett

hat telekért és szlért, ügornyán 3 telket és pénzt adott,

1553. beiktattatott Oroszi Péier a Jakcsi Mihálytól zálogul

rámaradt 4 jobbágy és 1 prédialis telek birtokába.

1562. Miksa király meghagyta a leleszi konventnek, hogy

Sárkány máskép Szalay Ambrust és Simont, és varasdi Czellenk

Balázst, az Oroszi Máiétól, Korlatovics Pétertl, Somlyódi Ferencz-

löl, Mondoiay Jánostól és Reszegey Páltól htlenség] bélyegen el-

kobzott itteni és kis-rnuzsalyi, valamint Pócsa, Almásd, Körtvéijes,

Szelind és Recsege biharmegyei helységekben lev részeikbe iktassa

be. — 1566-ban a tatárok a falut elpusztiták annyira, hogy 1567-

ben csupán 9 népes telek találtatott,

1575-ben birtokolt Oroszi Demeter és Daróezi János.

15Sl-ben Oroszi Pál, Kristóf és Lázár. •— Kristóf elzáiogosi-

tott 1 jobbágytelket 24 írton Mokcsai Balázsnak.

1588-ban birt itt Oroszi Tamás és Gáspár; 1600-ban pedig:

Mokcsai Bálazs, Nyáradi Albert és Sajgai Pál is; 1610-ben Oroszi

László
;
1647-ben :• Sulyok György, Ferencz és Sándor, Mez László^

üray György özvegye, Oroszi Tamás és Keresi Ferencz.
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1643-ban Oroszi Kata Komjáthi Tamás özvegye, Ráthi Judit
|

Oroszi Gáspár özvegye és (J. Anna Palágyi Gáspárné osztályra léptek,
j

1694-ben bírtak itt még Szendi Zsigmond és Csemiczki András. V

Jelenben fbb birtokosok itt Budai Lorincz, Morvái Pál 1878. :

országos képvisel és Mózer Vilmos örökösei. -

A protestánsok 1595-ben már népes anyaegyházat képeztek;

1777-ben megengedte nekik a törvényhatóság, hogy a templomot

kijavíthassák; ez idtl az anyakönyv is vezettetik. 1797 óta pedig

külön telken lakó iskola-tanitója is van. Az eredeti XV. századbeli

egyhajós r. k. templom, melyet a protestánsok elfoglaltak, különö-

sen az 1779-ki évi kijavitás folytán tetemesen átalakíttatott. Na-

gyobb harangját az egyház 1790-ben öntette, a kisebbet pedig 1814.

alsó-draskóczi Morvái Pál és neje Csicseri Ormos Mária., üj ktor-

nyát 1845-ben kezdé építtetni.

A' helybeli r. k. lelkészség 1810-ben alakittatott, melyhez nem

kis áldozattal és tevékenységgel járultak cserneki Dessewffy János

és Markovics Ferencz. Az uj templom 1839-ben emeltetett.

A szóhagyomány szerint a határában lev Kelemenhegyei egy-

kor állitólag vörös barátok klastroma állott volna.

. Sarkad*

Derék orosz helység a felvidéki járásban 90 házzal, 503 lé-

lekkel és 4676 holdnyi erds határral. Mint a munkácsi vár tarto-

zéka a 14. 'században Koriathovics herczeg birta, majd Erzsébet ki-

rályné birtokába került, kinek Rácz Miklós nev munkácsi várnagya

a beregi és b.-uj falvi népekkel a Dolhai család birtokát elfoglaltat- ,

van és Sarkad, máskép Oroszfalu helységét elpusztítván, e tény

miatt ellene vizsgálat iotéztetett. 1398-ban királyi megersítés foly- |

tán beiktattattak Tódor herczeg és testvére Vaszil szintén podoliai ll

herczeg és ennek unokatestvérei (t. i. Szaniszló és János fiai) Pé- |
tér, János, György és Bogdán e helység birtokába, melyet Tódor íé



687

ós VaszII herczegnnk Szaniszló hú szolgálataiért örök idre adomá-

nyoztak a nevezett rokonaiknak.*)

' 1401-ben Kirsanói Miklós, Mibáiy és János Koriathovicsnak

a sarkadi erdben lev sertésaklait felégetvén s Boris Iván nev
jobbágyát megölvén, Zsigmoud király ez ügyben vizsgálattételre vita-

sitá a leleszi konventet, kijelölvén királyi emberekül : bródi líadis

Miklóst, Sarkadi Szaniszlót, Kisfalvi Mákszem fia Jánost, Bükéi Bá-

lint fia Györgyöt és Bégányi Cseh Istvánt. A bntény kiderittetvén,

a vádlottak a királyi rendelet értelmében a györgynapi nyolczadra

a törvényszék elé idéztettek.

1410-ben királyi uj adományt kértek s annak alapján ismét

beiktattattak Sarkad és Dolha birtokába a fentebb nevezett podoliai

herczegek utódai, jelesül Dolhai Szaniszló, János, György és Bog-

dán. Az ílosvai István kir. ember és Yincze nev leleszi áldozár

által megejtett beiktatásnál elleumondván Dolhai Sándor fia Péter.**)

Valaminthogy 1411-ben Dolhai Szaniszló, János, György és Bogdán

beiktattattak Guthi Pál királyi ember által Sarkad, Roraánpataka

és Kuk-havasa birtokába Komlósi János ellenmondása mellett

;

1417-

ben pedig királyi uj adomány folytán a fentebbi helyeken

kívül még Dolha s az ottani vámjog és Zadnya birtokába. Az

1418-

diki osztály le vél értelmében volt a Dolhai család birtokában

Sarkadon 11 népes és 5 pusztatelek, udvarház, egy keresztény fa-

templom toronynyal, czinteremmei és sírbolttal s rutbén fatemp-

lomka szintén temetvel
;
egy ekónyi szántóföld, tiz ekényi makkos

erd és 200 kaszásnyi rét.***)

1451-ben Sarkad kicseréltetett a Kusnicza s Kereczke nev
faluért, 1466-ban azonban Szilágyi Erzsébet által visszavétetett s

azontúl folyvást a munkácsi várhoz tartozott.

1505-ben Perényi Imre nádor megrendelvén Komlósi Péter

mester, János és Mihály kérelmére Sarkad határának bejárását, ná-

dori emberekül kijelöltettek : ílosvai Miklós, Homoki András és Ist-

ván, óbégányi Kristóf, György és Boldizsár, Oroszi Tamás, János

és Boldizsár, Borsovai Miklós, Hetei Demjén és Gecsei Bertalan.

A határ keletrl kezddvén, tartott Sóspatakának ószak felé, a Fert
pocsolyát és Berehet érintvén.t)

Bákóczy György Özvegye alatt 1649-ben találtatott 29 jobbágy,

í . .

*) Lelesz. Prot. VII. Introd. & Stat. H. No. 115.

**) (T. 0 . Prot. Stat. D. No. 245.
***) ü. 0 . Prot. B. B. II. 389. .S. 24

t) ü. 0 . Prot. Met. I 487



688

48 fiú, 3 ló, 166 szarvasmarha, 165 sertés és 51 méhkas. A fébiró I
volt Serepko Illés; batyko Pap Mihály, a Danes, Egresi, Fest, Vu* I

patkó, László és Bobis családbeliek voltak hetes s Sáodor és Or- 1

bán székely-drabantok
;
a többi jobbágy is magyar nev vala, u. m. ^

Ferencz, Nyiresfalusi, Farkas, Lrincz, Kozma, Ilonczai, Kovács,

Kopasz, Oláh és Vizniczei, kiknek utódai maiglan élnek s jóllehet

magok közt oroszul beszélnek, de a többi oroszoktól eltéröleg ma-
gyarosan öltözködnek, viselvén zsinóros posztó-dolmányt és pörge

kalapot virággal vagy darutollal; mig a nk virágos szövet szr-
kelmébl varrt b szoknyát, pruszlit, vállinget és selyem kendt
hordanak.

A lakosok kezén találtatik 321 szarvasmarha, 138 sertés és 18

méhkas.

Egy 1599-dik évi adóösszeirásban Ki s-S árkád emlittetik.
|

melyben Rákóczy Zsigraondnak egy jobbágya lakott.

Sarkad g. k. hitközsége a nyiresfalvi lelkészséghez tartozik;

de van 1871-ben épült s belülrl egészen festett csinos temploma.

Német falu, mely Munkácstól délre egy órajárásnyira fekszik

s áll 51 házból, 379 lakosból és 2095 holdnyi sik határból. Hajdan,

nevezetesen még az 1484-diki Hollós János-féle adománylevélben

Kisfalunak, az 1495-diki Csáktornyái Ernuszt-félében pedig K i
s-

újfalunak neveztetett; a XVL századbeli adórovatos összeírások- ji

bán s az 1649-ki urbérben pedig Monkácsujfalunak monda-

tott 8 innen az oroszok maiglan „Novoje Szeló-“nak hívják. —
j

1599-ben találtatott itt 11 jobbágyhaz; 1649-ben 25 jobbágy és 21
j

fiú; marhaállományból pedig 1 ló, 66 ökör, 15 tinó, 39 tehén, 119 i

sertés és 51 méhkas. Akkori lakosai, kik mint a munkácsj urada-
|

lom jobbágyai, szolgálmányul a várban különféle foglalkozást végezni ji

8 különösen a Rákóczy György fejedelem alatt a XVIÍ. század kö-
|

AIs6»Sehönborn.

(Novoje Szel.)



zepén nagy gonddal ápolt vár-kertet mvelni tartoztak, mindnyájan

magyar nevet viseltek, u. ra.: Lánfalusi, Molnár, E^akos, Pap, Ker-

tésZ; Fog, Balázs, Túri, Csoraonyi, Máté, Nairy, Lázi, Szernyei, Lö-

rincz,. F'azekas, Tóth, Hajdú, Fóris, Miklós, Valkócz és Sós', kiknek

családjai végleg eltntek innen.

1048. juiius 28-án Munkácson keit rendeletében meghagyta

Ráküczy György, Debreezeni Tamás nev uradalmi igazga i.iuak,

Lövei Gergely várnagynak és Maxai György udvarbirónak, hogy a

Munkács-ujfalvi jobbágyokat is a várhoz szolgáló más falubeliekhez

képest, ezentúl kétfelé osztván, felét egy-egy héten fordítsa mun-

kába. E magyar szöveg rendeletét a fejedelem titkára pálóczí Eíor-

váth János is aláirta. 1507-ben a munkácsi vár ostromlása aikai-

mával elpusztittatott. 1665-ben emlittetik fbíróul Kosa Márton, es-

küdtül Balázs Máté.

1672-ben Báthori Zsófia alatt volt a fóbiró Kertész János, s

találtatott 28 jobbágy és 39 fiu
;

s adott a község a várbeli kony-

*hára 40 tyúkot, 10 ludat, 80 tojást s konyhapénzül 3 frtot. E fe-

jedelemné az ürosz-féie elpusztult telket temetóhelynek fordittatia,

mely a régi faluhelyen ma is meglátszik. — 1099-ben nem talál-

tatott már csupán 5^^ népes telek, a 10 idközben elpusztult; la-

kóinak legnagyobb része a háborús idkben részint elveszett, részint

elCiujdosott. E>kkor temploma volt mar, de lelkésze nem, a fornosi

pap járván ide, mibl kitnik, hogy az akkori né][l0 reformált hilü

vaia. —
Az 1682. évi urbérben feljegyeztetett : hogy a falu határa a

munkácsi terültbl szakasztatván ki, azért a helység Munkáos-
•uj falunak is. mondatik; akkori 20 jobbágy lakosa még kizáró-

1% magyar volt, u. m. Pap, Lánfalusi, Kósa, Bakos, Lorincz, Orosz,

Kertész, Balázs, Máté, Nagy, Szernyi, Yalkóczi, Kozma, Kaszonyi,

Fog, Molnár, Csók, Lázi és Barta. Ezek közt volt 3 cserép, I tálcsináló,

1 ács sat. •
•

^

ÍL. Rákóczy Ferencz alatt 1704. találtatott még 15 jobbágy

és 16 fiu: ez összeírás szerint a határbeli földek fákkal és bozót-

tal annyira benttek, hogy nem használtathattak. Azt is említi az

összeírás
,
hogy a helység ann.akeitte , a munkács-beregszászi or-

szágút (via regia) mellett (tehát a mostani góre korcsma és Schöa-

born közötti erds téren) feküdt
;
de a harczok folyamában a lako-

sok az átvonuló csapatoktól szorongattatván és zaklattatván, a régi

falút elhagyták s' beljebb az erdben rakták össze házaikat,

itt alakítván uj falut. Az elbbi falu elhagyatott határán most is

44



meglátszanak a fákkal bentt régi szántóföldek nyomai s az egy-

kori temetben ásás közben csontok s egyéb emlékek találtatnak.

1726-ban itt csupán 6 jobbágy, 2 zsellér és 18 íiu lakott.

1728-ban a gróf Scliönborn-csTihíd kapván adományul Újfa-

lut is, az elpusztult telkekre idegen családokat telepitett. 1732-ben

érkezett ide az els öt franki-német; 174'J-ben már 12, 17G4-

ben 15 és 1772-ben 16 jövevénygazda számiáltatott, kik a fúldes-

urnak terményeikbl tizedet s háza n kint oí frtnyi bért tartoztak

adni. Az újonnan megnépesitett és rcndezelt falu uj tulajdcnosá-

tól (Alsó) Sebn ború nevtd nyert. A szorgalmas német s r. k.

község birtokában találtatott 1870-b^^ii 57 ló és 347 szarvasmarha;

van saját ktemploma s iskolája s Alunkuesuak liókegyháza. A te-

methöz 1793-ban Grieszmanii nev oltani káplán irtatott egy. uj

darabot.

Fels lichönbarn.

(Koropeoz.)
.

i

í:

Munkácstól keletre egy óra járásnyira \ellemes dombok ab
|

ján fekv német helység. A XIV. században Oláh Kér epe ez n

majd késbb egyszeren Kerepeczke, végre a XVI, századbeli
j

adórovatokban Krajna Kerepeczke néven emlittetett,' rnely

eredeti elnevezését a határán átfolyó csermelytl vette. Mint kirá- ^

lyi birtok, a krajnai kiváltságolt helységekhez tartozott s lakói az> :

1378 és 1466-diki királyi levelekben oláhoknak monrdatnak.

Az 1484. Mátyás király adománylevelében Kis Kerepeeznek i

és a munkácsi vár tartozékának mondatik, úgy az 1495. Csák- i

tornyai Ernuszt-féle okmányban is.
i

1599-ben találtatott itt 20 jobbágyház. • *

Az 1649-ki úrbéri összeirás szerint volt Kerepeczkén 28 job-

bágy és 21 fiú 21 telken, 130 darab szarvasmarha és 20 'méhkas.

A ken^zség a Vad nev család két tagjánál rendre járt s akkor a k
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többi hat családbeliek a közönséges jobbágjszoigálatokat tették.

Az akkori jobbágyok többnyire magyar nevet viseltek, u. m.: Czi-

gány, Vad, Lucskai, Lengyel, Túri, Farkas, Dubinkai, Túrái, Re-

.pedei, Fogarasi, Vajda, Pap, Borjú, IJrda, Kenéz, Kovács, Varga,

Kis és Zazulai. Ezek közt volt 1 hópénzes, 4 hetes és 1 székely

drabant. A Paphegyen való szólójukét 1645-ben kezdették mvelni.

1672. voli a kenéz Vad Simon, a batyko pedig Pap Mihály

második feleség; akkor találtatott itt összesen 28 jobbágy, 31 fiú,

22 házhely; 1682-ben pedig 35 jobbágyszeméiy, 44 fiú, a fóke-

néz volt Lengyel Péter s a batyko Pap Mihály. 1704-ben II. Rá-

kóczy Ferencz alatt volt 26 jobbágy és 25 fiú; az akkor dühön-

gött harczias idkben azonban csakhamar elpusztult e helység is,

annyira, hogy 1728-ban, az uj adományos gróí Schönborn Ferencz

majd egészen néptelennek találta, miért is 'az akkori 7 jobbágy

személy által lakott házhelyen felül volt 12 pusztatelekre ide-

gen megSí/állókat igyekezett szerezni, kik 1730-ban meg is érkez-

tek. 17G4-ben volt itt már 15 német család megtelepedve; 1766*

bán pedig 23, majd 1772-ben 24; s azóta a szorgalmas német tele-

piivényesek annyira megszaporodtak, hogy az'1870-ki összeíráskor

24 házban 311 lélek találtatott, kiknek kezén 55 ló, 246 szarvas-

marha, 39 sertés és 21 méhkas volt. Jelenleg van benne 44 ház

és 279 lakos.

A 255. r. k. léiekbÓl álló hitközség, 1741 óta Munkács fiókja

volt, 1746-tól fogva a munkácsi káplán minden harmadik héten mon-

dott az itteni fatempíomkában misét; mig végre 1788-banszervez-

tetett saját lelkészsége s a régi faterafilom helyére 1807-ben csinos

ktemplom épittetett, melybe az orgonát késbb Majerhold Antal

szatmári kanonok állíttatta. A papiak és templom a vallási alap költ-

ségén emeltettek, de a lelkészt a gróf Schönborn család javadalmaz-

ván, ezért itt .a kegyuraságct is gyakorolja. 1796-ban mködött itt

Segédlelkészül Friédrich Ignácz, ennek halála után Láposi Marczell.

A Helységet több Ízben érte tzvész, de legérzékenyebben 1880.

április hó 29-én déleltt 10 órakor, a midn a templom s a falu

dól-keleti része teljesen ‘elégett.



692

Selészt6.

Orosz falu a munkácsi járásban a vasháraorokon túl 71 ház-

zal és 447 lakossal. Nevét' kécségtelenül az egykori mocsártól, S z é-

1 e s-t ó-ról kölcsönzé. Egykor nem a mostani helyén, hanem nyu-

gatra az olvasztó feletti dombon feküdt, hol az egykori templom-

nak és temetnek nyoma maiglan látszik. Jelenleg a falu lent a

V. Igyben áll, régi g. k. fatemploma érdekes alkotásu, bejáratánál a

csarnokban két régi, fára festett kép és egy szokatlan idomü ket-

ts ferde keresztü feszület látható, melyek, mint állitják, még az

elbbi helységbl erednek. A lelkészség is régi, anyakönyvei 1777

óta vezettetnek
;
a lakosok 16 r. k. és 22 zsidó kivételével mind

ruthének s van kezükön 6 ló, 141 szarvasmarha, 15 kecske, 79 ser-

tés és 16 méhkas, s azonkívül a közeli uradalmi vasgyárnál is fog-

lalkoznak.

A falu felett emelkedik az Ovár, oroszul Horodistye nev tölgy-

’erdö, melynek ormán 6—7 öl széles és 1—2 öl magas foldtöltés-

sel és sánczokkal köritett igen régi ersség szemlélhet, mely föld-

vár a Háthegyen lev éogoszlar és Horotyán nev hasonló idomú

erdítésekkel összefüggésben állott. A kapu nyilásszerü bejáratainál

ásatást tevén, durva skori cserepekre akadtam. Osákugyan Sulesztó

körül bronz-müveket is találtak, karpereczekre s az átelleni Zsarnyó

hegyen a Csonkás alatt, hol szintén régi körvár nyomai vannak,

1848-ban kétél rövid bronz-kardot s az uj malom feletti Vinohorod

melletti dombon bronz-csákányt leltek.

E völgyben már a XVIÍ. században voltak vashámorok és vas-

olvasztók, valamint két üveghuta, melyek még 1699-ben elpusztul-

tak. A nagyobb huta, a vorotniczai 'határban feküdt. Rákóczy Pe-

rencz alatt sinvason kívül csákányokat és kapát is gyártottak, 1738.

és *1743. években azonban a dögvész elsepré a munkásokat, a mi-

kor azután a Szepességrl és Csehországból Janoviczról szállíttattak

uj munkások. Az újabb idben innen kikerült apró vasöntvények
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inomságuk miatt nagv kelendség- hírnek örvendenek. (L. Tas-

par.)

A XTIII. században itt frészmalmok is mködtek, uszdán

izállittatván a fa.

má.

Puszta a daróczi ,baÍKron. Hajdan falu volt. — 1307. évben

nagyváradi káptalan eltt Daróczi János Várdai Aladár fia Pré-

árd és Lászlónak 40 márkáért elzálogositotia Sid és líerva helysé-

:eket, melyek akkor elpusztulva voltak*) 1341-ben Kisvárdai János

s Daróczi János osztozkodtak e helység felett, közbejárván Pet
leregmegyei alispán birótársaival.**)

1347. Morocsuk beregi fispán és 4 birótársa eltt az Ardó-

át tartott közgylésen Várdai János tiltakozását nyilvánitá Geié-

yesi János és Miklós jobbágyai által Sid iránt ;***) 1349-ben pedig

'' Kárásznál tartott bereg és szabolcsniegyei nemesek szentgyörgy-

api nyolczadi közgylésén Várdai János —- Bulcsúi Miklós és Já-

jOS ellen a pert megújítván, ezektl a gylésen kérdezteté, hogy

|íi jogon bírják k a G e 1 é n e s é s D a r ó c z közt fekv Sid hely-

éget? Mire azok ügyvéde Mártonnak a beigazolásra halasztás en-

edtetett s erre határidül elbb szentmihály — utóbb szentmárton-

ap utáni nyolczad kitzetett,f) Ugyanakkor Miklós nádor meg-

agyta a leleszi konventnek, hogy Síd — birtokot Várdai részére

)glalja el.
•

1353. Miklós . nádor rendeletére az egri káptalan küldötte és

lakai Mihály királyi ember Sid birtokot az ott összejött szomszé-

os érdekeltek, %lönösen Csamovodai János és Istváh, Petledi

) Zichy Godox II. G03.
**) ü. 0. I. 115. G12.

ü. 0. n. 252.

t) ü. 0. 366.
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Tamás, Daróczi László és ennek két jobbágya által ölben hordatott I

fiacskája Lörincz és István jelenlétében bejárván, abba Várdai Já- 1

Bost beiktatták Dessewffi János és Domokos tiltakozása daczára és
'

a két kis fin nevében is a két jobbágy óvást nyilvánítván. A Des-

sewffiek által bírt Gelényes helység határát Sidtól a Micz (Mych)

folyó választotta el.*) Ugyanakkor Várdai János Gelónyesi Dezs fiai el-

len Marocsuk beregi fispán és a királyné fölovászmestere eltt az ar-

dói gylésen emelt panasz folytán Csarnávodai Miklós mester meg-

vizsgálta a helyszínén azt, hogy Dezs fiai az földje termésé^

csa’.o?yan jogtalanul elszedték,**) mi ellen Várdai ünnepélyesen til-

takozü.ta nevezett gylés szine eltt.***) — 1354-ben királyi ren-

delet folytán a beregi alispán és birótársai is megvizsgálták a fog-

lalást a helyszinén s Dezs fiait a jogtalan használattól eltiltottákf),

mely eltiltást az egri káptalan is teljesite akkor Petri ístván ki-,

rályi ember társaságában.tt''

1356. a Dédában tartott megyei gylésen Várdai László fia

János mester panasza tárgyaltatott s me^állapittatott, hogy Sid ne-

v birtokának egyrészét csakugyan Dezs fiai János és Domokos

elfoglaitatták gelényesi jobbágyaik által, azonban 12 nemes és szá-

mos nem nemes tanú által beigazoltatott, hogy a Dezsffiek a terü-

letet azért vették mvelés alá, mivel Várdai János azt elhagyta.ftt)

1358v Várdai Miklós és Daróczi János cserére Iéptek.§)

1370. Daróczi László fiai István és Lrincz beiktattattak itt.

é— 1379.-ben a leleszi konvent eltt Daróczi István és testvérei L-
rincz, Tamás, János és Bertalan, és Guthi János fiai Mihály és

Péter osztályos atyafiak tiltakoztak Darócz birtok egy negyedré-

szének és Sid birtoknak Várdai Domokos által való birtokba

vétele iránt.§§)

1380. Visegrádról (tertio die festi beati Thomae apóst.) meg-
'

hagyván I. Lajos király nevében Szepesi Jakab országbíró a leleszi

koDventnek, hogy Daróczi László fiait István és Lrinczet Sid bir-

tokába iktassa be, királyi emberekül kijelöjtettek : Bégányi László,

Borsvai Egyed fiai László, János és Miklós, mely alkalommal azon-

U Ziehv Codex II. 521. i

, U. 0.* 5B2.
I

U 0 .

t) ü. 0. fyiyh

tt) ü- 0. 5G3.

ttt) u. o! m. ae.

ü. 0. 126.
j

§§) ü. 0. IV. 106.
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bán Várdai János fia Domokos mesier IMI nev tiszte által elíen-

mondván, ennek folytán o a királyi szék elé idéztetett.*)

1435-ben Kisvárdai Miklós és Pelbárt kezén volt; ekkor ta-

láltatott itt r ekényi (150 hold) szántó és 3 ekényi dombos erd.

1469-ben a Kisvárdai családbeliek és a Daróczi nemesek vizs-

gálatot indíttatván Csarnavodai György, Egyed és János ellen, ez

okmányban emlittotik, hogy vádlottak a daróczi határból a Sid pasz-

táig terjed földet elfoglalták.

1611-ben Melith Péter és neje Szokoly Erzsébet iktattattak bo

Síd birtokába.

1672-ben e pusztát, mely az okmányban „Pusztafal u-f

ö

1 d’^-

nek is mondatik, a gelénesiek oly feltétel alatt vették át a Marok

nev helység f és nemes birtokosaitól, különösen Homonnai Dru-

gethnétl, hogy a termény-kiienczedet a Márokban lakó grófi tisz-

teknek idejekorán beszállítják, megengedvén azt is, hogy a szántó-

• földek közt lev haraszt, körtvély és más vadfát kivághassák, a de-

rék erdhöz azonban, mely tilalmasban tartassék, ne nyúljanak.

ÍSerbdez.

(S e r b u V c z i.)

Ruthén falu a Verchovínán a zsdenovai völgyön a yereczkei já

rásban, 34 házzal, 220 lakossal és 1550 holdnyi hegyes és erds
határral. Hajdan a szentmiklósi kastélyhoz tartozott. 1612. Nyári
István Eeiemanovics nev hat tagból álló jobbágycsaláínak adott

kenózséget a végbl, hogy az erdségben fekv „Serbovicz“ hely-

séget megnépesitse, oda tiz évi adómentesség ígérete mellett ide-

gen jobbágyokat száliitván
; egyszersmind megengedte, hogy egy

rl- és kalló-malmot építhessen a Demjanovics nev vizen s a

„HuszDa“ havason kilenczed-adás mellett legeltethessen a község.

*) ü. 0. 229.



696

1649-ben volt a „Huszla" havas oldalán 19 ház, mely a muuká-

csi várhoz szolgáltatta a termény-tizedet és a kemenczezabot. Az

1691-ki úrbéri összeírás szerint, találtatott itt az Artira és Kauyuk

nev kenézesaládokon kivül 14 jobbágytelek, melyekból azonban tiz

elpusztult, úgy a templom is. Papi teleknek ez évben rendeltetett

egy pusztahely, melyen kuépüietbeo ma is lakik a g. k. lelkész

;

régi fatemploraa azonban közelebb megégvén, most a nélkül van a

község, ü. p. Álsó-Vereczke.

!Skurat6cz.

Orosz falu a- munkácsi járásban üngmegye szélén, 28 házzal,

145 lakossal és 502 holdnyi hegyes-völgyes határral. A patkanóezi*

közbirtokossághoz tartozván, annak vsorsában részesült. 1849-ig báró

Perenyi Zsigraond birta, kiró! gróf Buttler Sándorra szállt késbb

vétel utján, a kincstár által elkoboztatván.

\

(Som.

Szép, vidám fekvés magyar falu a kaszonyi járásban, 131

lakházzal, 938 léleíkel és 4279 holdnyi tértartalomraal, termékeny

s jól mivelt határában nagy tölgyerdók s jó zamatu bort termo szó-

lók diszlenek.

A 13. században e helység királyi birtok volt; ez kitetszik ax
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' 1272. évbeli V^ l.stvúii . által a Lónyaiak eldének, Kusdi MilialYiKik

kiadott adomÚDvlovélbóI, riKílybeii Som Lónyával határos királyi

he 1 y s ég-
11 0 k mondatik ; sót 1318-ban Róbert KáiStiy idejében Som

Munkács kiiályi vár tartozéka vala, ugyanis akkor a király nevében

I

Ilsvai Leu-'.'ták nádor ispán meghagyta a leleszi konventnek, hogy

I

Som és Zápszol királyi helységek határait járják be s arról jelen-

tést tegyenek.*)

14í7-ben Kaííai Páti Endre és Heiele munkácsi várnagyok

Szécsi Gál tiai Jakab és György ellen pert indítottak azért, mert

ezek a Somban talált 41 hordó borukat erszakosan lefoglalták

;

ennek folytán Zsigmond király rendeletére a leleszi kon vént vizs-

gálatot tevén, az elvett 40 hordó bor 2000 uj forintra becsüítetett.

Királyi emberekül kijelöltettek ez alkalomra Pósaházi Mihály fia Já-

nos, Kerepeczi György, Obégányi Bálint és Harabori János ; egy-

szersmind vádlottak a nádori szék elé idéztettek.*"^)

1453-ban Bégányi István kír. ember és a leleszi konvent Mi-

hály nev papja Gáiszéesi Simon panasza folytán Kereesenyi Pel-

bárt ellen vizsgálatot tettek az iránt, hogy ez a panaszló egyik

jobbágyát sorai erdejében elérvén, ott bántalmazta.

1462-ben pedig Szécsi Simon és Miklós pereltek Upor László,

János és' Pállal, kik gelényesí Jobbágyaikkal a panaszló egyik somi

jobbágyát megverték s kifosztották.'

1488-ban Tárczai János és Márton, Tótseiyraesi Apród Miklós

fiai beiktattattak zálogezimen Szécsi János itteni és más részeibe.

1509-ben eltütatták Matucsioai Ferencs és György Gecsei Bar-

nabás által Tárczai Jánost attól, hogy somi és zápszoni birtokait

Lónyai Albertnek és Szürthei Lászlónak eladja
;
ugysziníén eltiltot-

ták Jakcsi András és László is Tárczait jószágai eüdegenitésetl,

Lónyai Menyhértet, Albertét és Jánost pedig azok megvételétói ;***)

1513-ban azonban csakugyao beiktattattak L. AU>ert és neje Naszia,

valamint gyermekeik: Farkas, Kristóf, Péter és Mária Soní helység

felé részébe a vámjoirgal és kúriával együtt Tarczay János özvegye

bevallása folytán.

1512*-ben Csapi Gergely, Ferencz és Péter tiltakoznak a somi,

agtelki, zápszoni, csetfaívi s egyéb birtokok megvétele ellen,

1513-ban Zápszoli István kir. ember és Jászai János leleszi

áldozár vizsgálatot tartottak Tarczai Jáners özvegye Sára részére,

*) Jankovies gyüjteraényéböl,

Leleszi iev.

**) Leles?, Prot. parv. 185. lap.



Kaszouyi Miituznai Fereücz (';s Jnkchi Auíirás es* i/isziú ellen íiza'ii,

ezek a panaszlí^ zápszonyi jobbúgyaitúl • a somi erdbl^ száz

s(‘riést elhajtottak.

15lü-baD Szerdahelyi László ós Szürtci I.á.szló telket cserél-

nek, es zeraplénraogyei Szeg lieiy.^égljen.

U)24-ben Lónyai Gergely perelt L. Albert özvegyével s fiai

Farkas ÍH' Péterrel, kik kúriájába erszakosan betörlek és cselédeit

súlyosán bántalmazták.

1552-ben bírtak itt: Szürtei Pál, Csapi Ferencz és Lónyai

l^éter; 1560-ban pedig, midn a tatárok a falut megsarczolták s a

népet elhajtották, de a helységet el nem puszilták, birt Lónyai Pé-

ter 9, Szürtei 5\^g, C.«‘api Kristóf és János 6 és Csapi Ferencz

jobbágytelket.*) 1575-ben tiltakozott Lónyai Péter Csapi Gergely

ellen foglalás miatt. 1582. L. Péter beiktaítatott fia Albert ittenj

részeibe. 1588-ban emlitletnek még birtokosokul Szürtei Miklós,

Paládi Jáno.s és Padi János; 1600-ban pedig: Rákóczy Zsigmond,

Melith Péter. Székely Miklós, Daróczi Ferencz és István és Máté

özvegye, Tatai István özvegye, Lónyai Albert és Eufrozina és Kom-
lósi Albert. .

1600-ban Ztrithei Borbála azeltt Pósai, most Székely Miklós

neje, Bácsmegyei Ferencz, Máriássy Ádám és Komjáthi Tamás szin-

tén bírtak itt, valamint Zápszony és Tisza-Szálkán.

1604-ben Daróczi Ferencz somi, kaszonyf és zápszonyi részeit

Bégányi Ferencnek 5^ írton elzálogosítja.

1611-ben II. Rudolf királytól nyert adomány folytán beiktat-

tatott Teiegdi Borbála, elbb eszenyi Csapi Kristóf, utóbb Rákóczy

Zsigmond özvegye és leánya Csapi Zsuzsánna férjezett lónyai Kende

Istvánné.

1615-ben birt itt Komlósi György és Tamás.

1633-ban beiktattatott királyi uj adomány folytán Lónyai Zsig-

mond. *
•

1654-ben Gersei Pelhe János tiltakozott Lónyai Gábor ellen

somi és mároki részek elidegenítése miatt.

• A 19. században bírtak itt a Lónyai családon kívül a Bernáth,

Bay, Rácz, Bárczy,.és más családok; nevezetesen 1820-ban Lónyay

Gábor, Bernáth Zsigmond, Bay Károly és Rácz Samu. Mostani bir-

tokosai ezek: Lónyay Albert, Pilisi Lajos, Marmorstein, Bari, Bar-

iba, Baksa, Beme, Balogh, Gerzsenyi, Koldos, Ködoböcz, Károlyi,

Nagy, Kun, Süt e más családbeliek.

) B. k- 1. Liber IV. Tóm. VII.



m9

Itt löbjü izbeü tartattak a 17. században megyei gylések is.

A reformált anyagyüiekezet régi, már 1605-ben Patrobai Já-

nos volt a papja. Isliolatanitója 1704 óta van, az els volt Vitéz

Mihály. Aiiyakönyve 1773-ban kezddik. Régi, 15. századbeli, haj-

dan r. k. temploma helyett 1830-ban kezdett a község uj tágas

templomot épittetni, mely 1833-ban, tornya pedig 1837-ben késztilt

el, az illet tereket a buzgó Lónyai család adományozván. A temp-

lom épitéséhez ^okat ajándékozott Lónyai Péter özv.egye bernátfa-

lusi Bernáth Anna, ki 1848. január 7-én temettetett el itt : azon-

kivül Lónyai József Özvegye és Gábor, Bernáth Zsigmond és Bay

Károly, kiket jótevikül emleget az egyház.

1872. január 5-én uj postahivatal léptetett itt életbe. — Ló-

nyai Albertnek itt csinos kastélja és kerte van.

A Kaponyameg nev. puszta e helység határához tartozik; s

e puszta valamint ily erd nevét valószinöen a Kaponyai családtól

nyerte, mely e tájon a XV. században birtokolt; igy 1513-ban be-

iktattatott Homokon Koponyái István.

• Másfél század eltt a Csáky, családnak Somban fából csinosan

épitett emeletes kastélya volt, mely késbb lebontatván, egy újnak

adott helyet.

Snrány.

Magyar helység a tiszaháti járásban a naményi országutná-

104 lákbázzal, 686 lakossal és 2360 holdnyí tértartalommal. Haj-

dan két nagy és kis jelzvel megkülönböztetett falut képezett, mely

si fészke volt a Surányi családnak, mely valószínen a Gutkeled

8 illetleg Várdai családtól eredt, mely itt a 13. században birto-

kolt, mint az az 1280. és 1299-ki határjárási okmányokból kitnik,

ügyapis 1280. évben László király alatt a váradi káptalan jelenté,

hogy István fia Vopolth királyi ember és Péter áldozár, törvényes

bizonysági tagok jelenlétében a Gutkeled nemzetségbl eredeti Alal
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dár comes (Mihály íia) részére Suráay helységre nézve a határjá-

rást eszközölni akarták, azonban Gábor íia Tamás mester eoraes el-

lenvetése folytán azzal felhagyott; azt is jelenték a kiküldöttek,

hogy látták, niikép Tamás tisztei és emberei Aladár hat darab föl-

dét, melyek egy cser- és körtefánál az ó teleknél, a patak- és út-

nál feküdtek, erszakosan elpusztiták
,
miért azután Tamás a király

elé idéztetett.

Ugyanakkor választott férfiak által eldöntetett, hogy Keled fiai

Péter mester és István tartozzanak Aladárnak az erszakoskodásnál

elveit két pejszinü lovát (,,eqmira pej-coIoris'‘) és két márkát meg-

adni pünkösdkor, ha pedig akkorra meg nem adnák, úgy szent Ja-

kab nyolczadára 3^2 részint dénárokban, részint becsérték-

ben fizetni tartozzanak, ennek elmulasztása esetén pedig az össze-

get kétszeresen; további kárpótlásul, ha Aladár a leleszi konvent

eltt raegCsKüszik, köteleztettek 5 márkát Mihály-nyolczadra letenni,

nemfizetés esetére az elbbi fizetés semmisnek fogván tekintetni.

Egyszersmind Péter és István Szentmihálynap után els nap hu-

szad s másnap tized magokkal, nemeseikkel a kiszabott börtönbün-

tetést kiállani -kötelesek.

1284 körül jelenté az egri káptalan, hogy a Gutkeled család-

ból ered Aladár cömest Surány birtokába be nem iktathatá Csa-

macsa fia Péter királyi ember, mert Surányi Gábor fia Tamás né-

peivel ellenállott, miért is megengedtetett Tamásnak, hogy tizen-

ötöd napig a helység rongálásától tartózkodván, ott maradjon, ak-

kor a király eltt jelenjen meg.*)

1329-ben a nagyváradi káptalan bizonyítványt állitván ki ar-

ról, hogy Pelbárt Ó3 János, Bácskái Miklós ellen bizonyították, mi-

szerint a veresmarti határhoz tartozott Gyalmastó nev halászóhely

ket illeti, ez okmányban a jmegjelent de ki nem hallgatott nemes

tanuk közt emlittetnek Beregrói : Kerecsényi Péter, ivánosi Kántor

István, Csarnavodai János, Papi Gábor, Barlabási Miklós fia Gsé-

pán, Surányi Mihály, Bulcsúi Mihály fia Beke, Daróczi > István fia

János és Komoróczi Lorándi Tamás.**) Majd az határoztatott, hogy

a felek eskü vagy párviadal utján döntsék el a viszályt, végre 1330-

ban Pál országbíró közös birtoknak nyilvánitá a 25 márkára becsült

halastót.

1345. és 1346-ban emüttetik birtokosul Surányi János (Tamás

fia) és fia Tamás, ki Kisvárdai Jánossal a Márok és Surány közti

*) Zichy Cod. I. 57. lap.) U. 0. 46., 57 , 59., 326., 329., 343., 345. lap



határ iránt perlekedett.*) 1342-ben azok, minthogy a király Fehér-

várra utazott, Dezs aíországbiró eltt meg nem jelenvén, makacs-

ság miatt megbirságoltattak. Az 1345. évben Surányi .laiio.s és Ta-

niáe Miklós nádor elébe való raegidéztetésre kiküldött jelöltek közt

elfordul G úti András íia Mihály. Anarcsi János fia Péter és Ba-

kai Mihály királyi emberek.**) 1344-ben Miklós nádor Surányi Já-

nost és Tamást a szokásos makacssági birságban elmarasztalta azért,

mert a kitzött határnapra meg nem jelentek, holott ellenese Vár-

dai János mester Szke (Zeuke) Péter által képviselve rajok vára-

kozott.***)

1348-ban Panki Thuz Pet (Panki Péter beregi fispán tia),

ki a surányi határban délrl fekv birtokrészt elsbben Kissurányi

Jakab, (Sámson fiának), késbb pedig Guthi Simon és Pálnak (Sop-

ron fiának) és Zuard Tamás és Istvánnak s örököseinek csere ut-

ján birtokukba bocsátotta, a guü értékesebb és termékenyebb bir-

tokáért, késbb a telek a csere érvénytelenítése iránt perlekedtek

Miklós nádor eltt s a kárász] gylésen
;
majd a tárgyalásra a bi-

liar- és krasznamegyei közgylésre a vizkereszt és györgynapi nyol-

czadra a váradi káptalan által megidézteítek
;

majd. Miklós nádor

elé hivattak e gylésre, hogy az igazság annál inkább kideríthessék,

Tamás elbb erdélyi vajda, késbb k-

s

krassómegyei fispán, Mik-

lós tótországi bán, Pál elbb raachói bán, utóbb tárnokmester, Tur-

csi Gelet fia János mester soproni és Lrincz fispánok s más f-

nemesek is meghivattak. Késbb a megjelenésre Márton-nyolczada

s a báromizbeni kikiáltás általi megidéztetés elrendeltetett, fogana-

tositása a váradi káptalannak meghagy atván. Ennek kiköidótte tis?:-

telend Jakab és Gecsei Benedek fia Mihály kir. ember mindszent

nap eltti pénteken Munkács helység (villa) piacán heti-

vásár alkalmával, majd L u p r e c h t(B e r e g)s z á s z o n szin-

tén heti vásárra, végre Kisvárdán ímre-napi vásárkor Thuz Pet
mestert a megjelenésre nyilvános kikiáltás által felhívták, mely al-

kalommal a nádori szék a kötött cserét tisakugyan órvénytelenitvén,

a guti birtokot Simonnak visszaitélte.t) 1350-ben Panki Máté foly-

tatta a pert Surányi Jakabbal,ff)

1356-ban Surányi birtokos Papi Gábor fiia Sebestyén Várdai

János által azzal vádoltatott, hogy itteni 'Barta nev jobbágya há-

*) Zichy Cod, II. U. m.
**) U. 0. 150.

ü. 0. 112.

t) U. ü. 342.

tt) B. 0. 424.
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zában János mároki lelkészt megverte
;

1360-ban pedig Bubek Ist- 1

ván országbíró igazolta, ^ogy Várdai János a bíróság eltt a györgy-
*

napi- nyolczadban megjelent és ott 22 napon át hiában várta .

Sarányi Sebestyént, ki a leleszi konvent által történt idéztetése da-

czára sem jelent meg, miért is elmarasztaltatott a keresetben, ha

ugyan elmaradását kellen nem mentené.*
) j

1363-ban surányi lelkészül Péter emlittetik.**)
|

1374-ben Surányi Tamás királyi ember volt.***)
|

1379-

ben Szepesi Jakab országbíró eltt a Kata nemzetségbl ^

származott vasvári Fekech Miklós, az ugyanazon* nemzetség- v

bi származott Csarnavodai, Lázári és Surányi családbeliektl az si

javakból osztályt kívánt, azonban ezen keresetével az országbíró ál-

tal elutasittatott. E szerint vasvári Fekech Miklós fia volt Tamás- .

nak, Csarnavodai György fia Tamás deáknak, István és Miklós fiai

Istvánnak, Jakab fia Jánosnak, János fia Fülöpnek, kiknek atyjok

volt János
; Surányi Sebestyén fia volt Gábornak, és Lázári Miklós

Tamás fia, kik testvérgyermekek valának, Fekech Miklós dédatyja

lévén Ráfael, emezeké pedig Gábor, kiknek közös atyjok volt Ra-

faelt)
’

’

1380-

ban Beregvármegye alispánja János deák és birótársai je-

lentik: hogy Lajos király parancsára Bégányi Gsúz Jakab kir. em-

ber társaságában megtevn a vizsgálatot, megállapította, hogy Su-

rányi Sebestyén csupán egy a mároki határhoz tartozó erdrészle-

tet foglalt el, melyet és Várdai Domokos magokénak lenni vi-

tatják-tt)
:

1384-ben Erzsébet királyné a Barabási Csépán fiai: György

és Barnabás részére Kissunány helységrl 1382-ben kiadottadé- '

mánylevelét átírja és megersiti.ftt)

1386-ban Erzsébet királyné Budáról meghagyta Beregvárme-

gye alispánjának s birótársainak, hogy Kissurányi Lrincz fiát Mik-

lóst a Barlabási György és Barnabás által elfoglalt birtokba helyez-

zék vissza.§)
^

1394-ben a leleszi konvent eltt Kissurányi János fia László

saját és rokonai: Kissurányi János fia Mihály, Mihály fia János,

János fia Jakab és Pál fia Miklós nevébén a Barabási Barna fiai

Zichy Cod. ül.’ 176,

í*) U. 0. 219.

ü. 0. 560

t) ü. 0. IV. 87.

tt) ü. 0. 141.*

ttt) ü. 0. 275.

§) ü. o. 318.
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János, László és Ferei]/:z által Kis-Surány helységben elkövetett ha-

talmaskodás miatt tiltakozott, áHitváu, hogy a Nagysurányi Sebes-

tyén fiai György és Zsigmond által lett telepitvényeit erszakosan

elfoglalták s ket azok használatában háborgatják.*)

E szerint Nagy- és Kis-Surány t a 14^ században a Nagysurá-

nyi, Kissuráuyi, Medgyes és Barabási Csépán családok bírták
;

ugyanis 1383-ban, midn Barabási Csépán fia György mester és

testvére Barnabás beiktattat'ott Kis-Surány bán, Kissurányi Medgyes

Péter és Surányi László fia János elienmondottak. ív beiktatást esz-

közlé Gecsei Mihály fia János királyi ember és Tamás leleszi pap.

142:2-ben a Kisvárdai Domokos fiai és Surányi Zsigmond közti

viszálykodás folytán Márok és Surány közt az 1299-ki okmány alap-

ján a határ megigazittatott.

1459-

ben Mikai Beregi Miklós perelt Guti János és Surányi

Jánossal egy részbirtok elfoglalása miatt. E Surányi Jánosnak atyja

volt Gergely, ennek Jánoá, ennek Zsigmond, ennek Sebestyén és

ennek Csarnavodai Gábor; a szintén perleked Surányi Miklós atyja

pedig Sebéstyén, ennek János és ennek Zsigmond.**)

1460-

ban Kissurányi Mihály fiának Péternek fia Antal beik-

iattaíott Kissurány negyedének harmadrészébe, melyet t. i. néhai

atyja Péter, Kisvárdai Mihály, Miklós és Peibártnak eladott és neki

most Kisvárdai István (Peibárt fia), kalocsai érsek ajándékul visz-

szahocsátott. A beiktatást eszközié Nagysurányi János kir. ember

és lücze leleszi pap.

1461-

ben beiktattattak Surány egész birtokába S. Zsigmond

fiának Antalnak fiai György és Pál és S. Zsigmond fia János. •—

Zsigmondot a csarodai nemesek megölvén, ezért k János Pálnak

1472-ben itéleíileg balazséri birtokukat és 400 arany forintot átadni

köteleztcítek.

• 1467-ben pereltek Daróczi Brigyes és János Surányi János és

neje Annával, fiók György- és Gergelyiyel és mikaí Beregi Miklós-

sal Kis-Sur^ny felének elfoglalása miatt
;

1469*ben pedig vizsgála-

tot intéztek Kisvárdai Simon, Miklós és András, Daróczi János és

Beregi Miklós, ennek neje Ilona és fiai László, Gergely és Benedek

ellen, Kis-Surány (praedium) elfoglalása miatt.

1478-ban Surányi Pál megintette S. Jánost Kis-Surány felé-

nek visszabocsátása s a letett pénzösszeg felvétele iránt.

1488-ban zálogjogon beiktattatott S. György a Barabási Já-

*) Zichy Co'l. IV. 5Ö3.

**) k. Iöv^ 2. OS. 1 . 3z.



nos fiai Gál és Fülöp Kissurányi részeibe; 1492-ben pedig Daróci,
'

Csaroda és Homok birtokába.

1503-ban perelt Beregi Gergely Daróczi Bertalaiinai s mások-

kal foglalás miatt, s ugyanakkor beiktattatott Kissurányi János

Antal birtokába Gecsei István kir. ember és Paposi Miklós leleszi

pap által. 1509-ben birt itt Burányi Pál özvegye Erzsébet, ki 1515-

ben eladta Nagysurányi Pálnak Kissurányi János özvegy Kissurá-|

nyi egész birtokát 40 arany íorinléri. — 1519-ben emliiteiik Su-|

runyi Margit. —
;

1520-ban beiktattatott S. György Fejércse birlo-f

kába és 154G-ban S. János és Miklós Asztéj birtokába. 1549-benf

beikiattattak Bulcsúi Farkas kir. ember és Vetési Tamás leleszi pap^

által S. János fiának Györgynek fia János és S. János fia -Sebes-:

tyénnek fia Miklós a kissurányi puszta birtokába, adván S.:

Györgynek érte Surányban egy ós Fejércsén két jobbágytelket

ráfizetést. — 1530-ban birtak itt; Lónyai Kristóf, Csapi Péter ésíj

Szürtei László özvegye.
;

1552-ben birtak itt Burányi János és Miklós és Borbála.

1557-ben beiktattatott Püspöki Ferencz Burányi Miklós ösz-

szes részeibe, melyeket hütienségi bélyegen elvesztett. A beiktatás-

nál, melyet Borsovai Lórfncz kir. ember végzett, elienmondottak S,

János és fia László, úgy Eufrozina, Borbála és Zsófia.

1566-ban a tatárok a falut feldúlták s a lakosságot elhurcol

Lák. — 1567-ben birt itt S. László 3 és Büdi Mihály és FarkasV

172 jobbágyielket. *

1570-ben emlittetik itteni birtokosul Tibai Balázsné szüleietL

Horkai Zsófia. C

1578-ban beiktattatott Salgai Bálint a Csarnavodai, máskép;

Burányi Katalintól (elbb Jakcsi Lstván, utóbb Matuznai György^

özvegyétl) megszerzett itteni 3 telek birtokába.

1583-ban emlittetik Burányi, máskép Csarnavodai Gábor; 1600-;

bán még Kubinyi István is.

1609-ben berktattattak néhai Burányi Gábornak Csávrági, más-

kép Prépostvári Bálint leánya Borbálától született leányai Eufrozina,

Zsuzsánna és Borbála, és Gábor testvére Klára és Zsuzsán na aty-

jok birtokába; valamint 1612-ben Prépostvári Sára Alaghi Ferencz

özvegye.*) T625-ben Osztopáni Perneszi Gábor és Csarnavodai Su-

rán}6 Borbála tiltakoznak Telegdi Gáspóir ellen vagyonelidegenités

miatt.

) Megyei lev. 83. cs. 102 az



A Bay cMsalád származási táblája.

Barnabástól kezdve azon korig, hol István fiai Ferenqzi Mihály és István három ágra szakadtak. A Snrányi

ág a Ferenezé, a Mihály-ág Bökényben ügoesában kihalt, az István-ág a madai és boldvai Bayaké.
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1648-ban emlittetnek birtokosokul: Telegdi István, Perneszi

Gábor, LÓDvai Menyhért özvegye, üj'falusi ZsigrnOnd, Perényi Zsig-

mond és Gábor, Barkóczi Gábor és Dessewffi Ádám.

1651-ben beiktattatott fiúsítás folytán Bornemissza Katalin

elbb Kállay Ferencz, utóbb Perényi György özvegye s általa utódai,

valamint Sályi István és neje Fuló Zsuzsánna.

1729-ben Ludányi Bay István, Mihály és Éva beiktattatnak a

surányi, inadai, kisdobosi, kisvarsányi és vádi részekbe, valamint

1807. Bay István ismét uj adomány alapján.

1822-ben bírt Bay Károly és József. Jelenlegi fbb birtoko-

sok itt: Bay Ferencz, József és Erzsébet, BayGyörgyné, báró Uray

Gyula, Lányai Gábor és Eötvös Jen, kiknek ízléses kastélyaik van-

nan
;
továbbá: Szarka János, Oláh Mihály, Trill János, Gerios Mi-

hály, Antalik János sat.

1595-ben a reformált község már anyaegyház volt, 1645-ben

azonban Ásztéiy fiókja. 1740 óta iskolatanitója van. Temploma a

XV. században e tájon akkor divatozott falusi ízlés szerint épült

egyhajójú, azóta sok változáson átment egyszer Imola. Bay Ferenc

1719-ben egy tövises kertet ajándékozott a papiakhoz, hol akkor

Vitéz István volt a prédikátor. Említésre méltó, hogy a Bay család

1822-ben Surány határát Tarpa fell bejáratván s a végbl a lele-

szi íevélíárbaa lev Í422-ki határjárási okmányt alapul használván,

ebbl kitnt, miszerint a tanuk közt, kik az eljáró bizottságot a ha-

’tárvonalon egyes mesgyék és jelekhez most vezették, egy Ábrán
Józanéi nev mez-cssz is volt, kinek hasonnev se négyszáz

óv eltt szintén alkalmaztatott ily taouul. Ennek minden elde sza-

kadatlanul részint pásztó.̂ kodással, részint mezrizettei foglalkozott

s így szóhagyomány alapján, nem csak az egyes haiárdombokat,

hanem még az id folytán kiveszett egyes jelzett fák helyeit is

biztosan meg tudta mutatni.

Sík határán gyakran találtatnak skori bronzmvek
;
igy 1879-

május hónapban szántás közben báró Urai Gyula tagján egy bög-

rében negyvennó! több különféle bronz karperecz és egy lándzsa

találtatott. A Micz pataknál pedig egykor némi ersség feküdt^

mely maiglan Várszeg-nek neveztetik.

A Bay család Suránybaa a legelterjedtebb lévén, erre

nézve megjegyzem, hogy e család a XVII. században házasság ut-

' Ab
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ján telepedett meg Surányban, nevezetesen Bay Ferencz élvévé

nül Pernesz! Borbálát, ki utódja volt azon Perneszi Gábornak, ki

Surányi Gábor neje után itt örökösödott a Burányi János-féle ré-

szekben. A nemes Bay családnak különben sfészke uógrádmegyei

Ludány helység volt s 1453-ban Bay Barnabás szállt volna els

Beregraegyébe, hol Bay Ignáczról 1540*) és Ferenczról 1569-

ben már említés is történik. A rokon Patay család levéltárában

lev adatok szerint, a Bay család egyenes örököse lenne Burányi
Gábornak. Különben a Bay család Nógrádból nem csak Bereg,

hanem Szabolcs és Ugocsamegyékbe is költözött
;

névszerint Bay

Mihály 154a. neje Kozma Borbála után örökölte a szabolcsmegyei

madai birtokot; ellenben István 1699. febr. 5. nül vevén bereg-

megyei Dédán lakó Újhelyi Júliát, innen vele ugocsai Bökénybe köl-

tözött. A beregmegyei Bay család a XVI. s következ századokban

sok jeles férfit adott a hazának; ilyen a többiek közt: Bay Ferenc

3569. munkácsi várfnök
;
Bay Mihály 1685. alispán, Bay Ferenc

1722-ben szintén az sat. Bay Ferencz anyja jogán a Surányi Klá-

ráról maradt vagyon egy részét, melyet Ujfalusi Zsigmond neje

Kellemesy Piroska után örökölt, 1714-ben megvette.

E birtokot Kellemesy Piroska átadta Bónis Ferencnek, 1663.

jul. 5. a surányi kúriájával és surányi, asztélyi, íejércsei és bala-

zsóri jobbágyaival együtt 3600 frtban zálogba
;
azonban Bónis hüt-

lenségi bélyeggel Bujtatván, a birtok tle elkoboztatott s hú szolgá-

latok jutalmazásául 1689-ben Marin Péternek 2485 írtban át-

íratott, ki maga is Perneszi jogon igényt tartott e birí okrészhez,

melyre Marin felülfizetésileg ezer köböl gabonát és 500 irtot adott

az 1689. decz. 7-én kelt szepesi kamarai bizonyítvány szerint, mely

birtok azután a Bay örökösökre, névszerint Ferencz, majd György

utódaira szállt. Azt különben idvel Bay Károly, József és György

részint öröklés, részint vétel utján még szaporiták, annyira, hogy az

egykori surányi és csarnavodui birtok jelenleg következ birtokosok

kezein van: 1. báró üray Gyula kezén; anyjáról Bay Zsuzsáunáról,

részint a Marin Csukovics-féle Farkas Zsigmondra szállt vételbl;

2. Bay Ferenczén
;

3. Bay György és neje Lónyai Luiza; 4. Bay

Gábor utódjai Erzsébet és Ilona és 5. Bay József kezein.

Említésre méltó Bay Mihály, ki Thököly Imrével kivonult az

) A megyei levéltárban 154:9. évi iratok 1. cb. 3--4. számok alatt ez

áll: „Bay Ignatio de Surány Ferdinandus rex insigiiia nobilitaria

confert.^ — A Bay névre nézve megjegyzem, hogy „bay“ tatár
nyelven urat, fejedelmet jelent, honnan sokan a bán szót is szár-

maztatják. (Századok, 1872. évfolyam 472. lap.)



országból s vele együtt Ázsiában lakott; javait azonban testvére

András felkérte s uj adományképen megkapta. Thököly végrende-

ietében egy nemes udvart hagyományozott Bay Mihálynak M.-Szi-

geten, melyet tle II. Rákóczy Ferencz váltott be, 4000 frtig vál-

lalván szavatosságot s ez okmányban feldicséri Bay Mihály mind-

azon érdemeit, melyeket anyja Zrinyi Ilona és Thököly Imrének

tett hü szolgálatai által szerzett.

A jeles Bay család leszármazását egyébiránt a 704. és 705.

oldal közt lev táblázat híven feltünteti.

(SzajkéfalTa.

(Oszüj.)

Orosz falu Büké közelében 256 iakházzal, 1343 lélekkel és

2644 holdnyi határral. Lejtin elmállott trachytkzeten vasércz-bá-

nyák müveltetnek. Elször egy 1587-ki adománylevélben emlittetik

„Szajkó", mint a bükéi uradalom tartozéka s akkor birtokosai

valának a Bükéi, Ilosvai, Lipcsei és Gorzó családok; majd a Büdi

család; majd Véesei Orsolya emlittetik. 1584-ben Bükéi Máté 12

forintért átadta itteni összes- részeit leányainak Anna és Juditnak.

1600'ban bírtak itt; Bükéi, Gorzó, Lukács, Illés és Tamás, Ilosvai

és Lipcseiek.

^ 1648-ban birtokoltak itt; Lipcsei Sándor, Komlósi Benedek,

Bégányi János,'' Bükéi István, Budai Dániel, Kisfalasi György, Ei-

gyósi István és Gorzó Márton.

1803-ban beiktattatott báró Sahlhausen Mór.
^ Az úrbéri viszony megszntekor valának íöldestirai : a Lip-

csei, Gorzó, Ruzsák, Morvái, Ajtai s más nemes családok.

G. k. temploma kbl épült. Van saját lelkészsége. Anyaköny-.

vei 1818-tól vezettetnek.
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'Sza»x6ka.

Oross falu a vereczkei járásban Hársfalvától keletre magashe-

gyek alatt 39 házzal és 257 lélekkel, mig 1870-ben 63 házat és

413 lakost számlált; a belyeéget környezi 3597 holduyi hegyes ha-

tár, mely ^a miHriíáesi uradalomhoz tartozik. Nevét vette- aSza-
szuka-ijevü vizt61, melynél keletkezett s mely a XVII. században

pi&ztrángjár és kövihalai miatt tilalmasban tartatott. Határa Kalina

és a Zsdkir patak volt. Magócsi Ferencz 1611. jul. 8-án kelt le-

velében Suponyai Péternek adott kenéz séget a végbl, hogy itt a

Kalina nev viz közt Száz nev falut építsen; ezt 1613-ban gróf

Eszterházi M. is megersité. * A megszállás szerencsésen sikerült,

mert az 1649-ki összeírás szerint Lorántfü Zsuzsanna alatt találta-

tott már itt 53 jobbágycsalád, 57 fiú, 6 ló, 148 szarvasmarha, 120

juh, 35 sertés és 11 méhkas. 1682-ben volt 72 jobbágy; a batyko

Szankovies fíritz és Popadenics Pap Vaszil, a fkenéz Holovics

Szimko; 1699-ben II. Kákóc/y Ferencz alatt valáuak a kenézek a

Holovics és Popadenics családbeliek, a batyko Pap Vaszil s az ének-

lósz (orosz deák) Popadenics Mikula; a lakosság azonban a viharos

idkben annyira meggyérült, hogy csupán 6Vj’ telek volt népes; a

puszta helyekbl sokat* a Latorcza is elhordván. Temploma fából

volt, a pap részére pedig akkor rendelUtett a Fetykovics Péter-féle

elpusztult 7a jobbágytelek s az éneklész részére a Sztankovics Hritz-

féle. Ekkor már nem találtatott csak 65 szarvasmarha és 10 sertés

itt, mi az elszegényedést mutatja. Most ismét 2 ló, 238 szarvas-

marha, 153 juh, 60 kecske, 170 sertés és 35 méhkast bir a község.

A hitközségnek van fatemploma s tartozik a hársfaival anya-

egyházhoz.

1830-ban a Maros nev hegy alatt a Vicsa patakban egy a

zápor által oda sodort bronz-karvódót leltek.
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Ti«za«SzA.lka*

Magyar helység a kaszonyi járásban 6 a Tisza jobb partján

146 lakházzal, 894 lakossal és 2029 hoMöyi tértartalommal. Haj-

dan Szalókának is mondatott s nevét váJószinüen az egykori

magyar megszállásról vette.

1348-ban Miklós nádor a leleszi konvent által Baachi Pált és

társait Kerecsenyi Barabás és Kérési János ellen megidézíetni ren-

delvén, abban érdekelt felekül emlittetuek Szálkára nézve: Kérési

Demeter, Szalóki Miklós, Pál és András, Orros Demeter és János,

Sidon Miklós, mint Baáchi jobbágyai, úgyszintén Fazekas László és

Szálkai Demeter.*)

1369-ben Erzsébet, Lajos király anyja birtokában volt e hely-

ség, kire Kerecsényi Barnabás és Konák Istvántól ment át. Egy
1381-ki okmányban, mint Yid szomszédságában fekv hely emlit-

tetik, bevallván prodaniczi bán Mika fiának Istvánnak fia Ákos

mester és Peliskei Ákos fia Mikch Lajos király eltt, hogy Vid-

teiek nev puszta helységet Semjéni László fiának Mihálynak és

ennek anyjáról való testvére übolDak száz forintért örökre eladta.

Különben ezt megelzleg a 13. században Szálkát a Várdai család

birta; igy 1247-ben Yárdai János eltiltá a Balkányi testvéreket at-

tól, hogy e birtokot Dezs fiának eladják.**)

1403-ban a Szalóki István és Lászlótól elkobzott birtok Guthi^

Boldizsár és Pálnak adományoztatott.

1412-ben üpor László és István bírták Szálkát, kik határait

is kiigazittatták bntykai Kerek DomOkos-és Péter foglalásai alkal-

mából, és ez utóbbiak, valamink Pán Ferencz leányai Anna és Mar-

git 1414-ben pereltek üpofékkal azért, hogy ezek, valamint üpor

Balázs vi^i, máskép báti révi jobbágyaikkal a szálkai és vidtelki

tartozékait erszakosan vétették használatba.

1417-ben vizsgálatot és pert inditoUak a Butykaiak Atyai Bol-

) Codex U. 297.

Ü. 0 26é.
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dizsár és Gáspár ellen, kik. földeit, kaszálóit, makkos erdit elfog- I
l&lták s a Csarnavoda vizen a szálkai határon lev malmokat elron- 1

tották ;
1478-ban Butykai Kereg (v. Kezeg) György fia Mihály vizs- I

gálatot tétetett Halábori Pál kir. ember által néhai malom vizi K^en- I

deresi János fiai : László, János, András, Péter és Mihály ellen a I

miatt, hogy ezek egyik nagy varsányi jobbágyát a magok telkére át- 1

helyezték s a szálkai erdejének negyedrészét aranyosi jobbágyaik
|

által kivágatták s egyik szálkai jobbágytól elvették.
. |

1488-ban beiktattatott Kállai János (Konák) egy itteni részbe ^

Butykai és mások ellenmoodása mellett. Ez okmány szerint a hely-

ség akkor Konák-S Zalkának is neveztetett s késbb, a köze- t

lében folyó viztl, Tisza melléknevet nyert. •

1515-

ben beiktattattak itt Szrte! László és Zsigmond zálog-

jogon.

1516-

ban Butykai K. Ferencz szálkai és vidi részeit Szrtél •

Zsigmondnak 25 frton elzálogosította, Kenderes! János pedig á nála

zálogban volt Sebesi-féle részt Sebes! Tamásnak visszabocsátotta.

1521-ben Szürtei László itteni vagyonát Agatta leányának s

esetleg Pálnak, ezek s Erzsébet leánya magtalan kimúlása esetében

pedig a leleszi konventnek hagyományozta.

1524-

ben Rákóezy György törvénykezett Szürtei István és I

Miklóssal azért, mert ezeknek elveszett nehány sertése, midn azo-
;

kát a s:^lkai erdejébe való hajtás közben Szrte (Zthrithe) mellett

az útról erszakkal beterelték.

1525-

ben perelt Butykai Mihály leánya Erzsébet férjezett Dersi !

Kántor Lászlóné, Kenderesi János és Lászlóval, kik t jogaiban s

személyében megsértették ; ugyanakkor Szürtei Zsigmond itteni és

vidi részeit Butykai K. Ferencz és Bertalannak visszabocsátotta, át- i

vevén Dersi Kántor László az illet bevallási okmányokat.

Azon évben pereltek Rákóezy György és seje Agatta (Szürtei

L. leánya) Dobai Antal és Kerecsónyi Barnabás özvegye Magdával

hatalmaskodás miatt.

1549-

ben iirtándi Budi Anna és Nagy Bálintné birtokot cse-

rélnek. ,

1550-

ben • ügrai István munkácsi kir. várnagy neje Butykai

Bertalan leánya Kata beiktattatott kir. uj adomány folytán a szál-

kái és vidi összes részekbe s a vidi rév birtokába Óbógányi Sebes-

tyé’x kir. ember és Pakosi Ferencz leleszi áldozár által.

1552-ben bírtak ittr Somosi László, Szürtei György, BödiMi- !

hály és Nagy István özvegye.
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1561-
ben Büdi Mihály és Klára és Csapi Ferencz tiltakoznak

Szürtei János ellen az itteni és ásványi birtokrészek elidegenítése

miatt; ugyanakkor átadta Csapi Ferencz Pankotai Borbálának és

Ugrai Jánosnak az itteni, vidi és butkai birtokát; és beiktattattak

Nagymihályi György, Mihály és Pál.
1562-

ben beiktattatott Daróczi Ferencz kin ember és Zalon-

keméri Péter leleszi k. pap által Budi M. zálogezimen a Szürtei

rész birtokába; 1563-ban megvette a Nagymihályi-féle részeket Pan-

kotai Mihály.

1566-ban a tatárok a helység legnagyobb részét elpusztiták,

felégették s a népet elhurczolták
;

a rá következett évben történt

adóösszeirás alkalmával találtatott Ugrai János, Büdi Mihály és Far-

kas, Tibai Balázs, Lónyai János és Budaházi István kezén öVg telek.

15^0-ban tiltakozott Büdi Klára és Csapi Ferencz Eákóczy

György ellen az általa Szálka, Som és Szabszol helységekben lev

részek elidegenítése miatt. 1588-ban emlittetnek még birtokosokul:

Pólyák Albert, Melith István és Eádi János.

1598-ban Ugrai Orsolya eladta Ugrai Judit és Daróczi László-

nak itteni, vidi és butkai részeit 280 írtért.

1600-ban elfordulliak birtokosokul a fentebbieken kívül : Me-

lith Péter, Czobor Mihály, Bornemisza László, Kubinyi István, Kis-

falusi György és Varasdi János.

1609-ben Daróczi Ugrai Judit és Rigómezei Gábor egyez-

ségre léptek Ugrai Katával Vid és Szálka iránt.

1628. Daróczi Erzsébet Homoki Pálné és Kisfalusi Péter til-

takoznak jándi Nagy Ferencz ellen egy itteni telek eiidegenitése

miatt, ki Guthi Zsigraond özvegye Rádi Zsófiának egy telket száz

talléron elzálogosított.

1629. beiktattatott cserneki Desewffi. Ferencz a Sebesi Pál-

féle részbe többek eiienmondása mellett.

1632. Nagy Kata tiltakozott Varasdi Anna ellen egy itteni

kúria és ház elidegenítése miatt.

1642. Homoki Pál máskép Oroszlán! vagy Oroszlányosi és

neje Daróczi Erzsébet egyezséget kötöttek a leleszi konvent eltt

siklód! Kovács Jánossal úgyis mint^ nejének Jéki János és Rigó-

mezei Annától született Zsófiától nemzett gyermekei gyámjával az

itteni és vidi birtokrészek iránt.

1648. emlittetnek birtokosokul: Guthi János és Boldizsár,

Homoki Pál, Mosdosi ímr^, Nyári Zsigmond, Becski, Péchy, Fuló

és Dessewiíy-cFaiádbeUek.



1652. beiktattátott Lónyai Zsigmood végrendelet alapján afl

Guthi Miklós-féle részekbe; 1656-ban pedig Verebélyi Ferencz ésfl

Barakonyi Ferencz az ügrai Istváu magtalan kimultával fölkért!

Tidi és szálkai részek, egy nemesi udvarház és a rév birtokába;!

királyi emberül mködött Gulácsi István s a leleszi konvent részé-!

ról Csapó Mihály. !
1660. birtokoltak itt Daróczi László, Magda, Anna, Nábrúdii

Borbála Tordai Istvánná és Mónai Kata Miskolcsi Istvánná; 1667-

ben pedig: Nagy István (N. István és Varasdi Anna fia.) Taboldi

Mihályné Homoki Dorottya, Barakonyi Ferencz és Szabó Mihály

és Dávid. '
!

Jelenlegi fbb birtokosai Horthy Gyula és László és Guthi ^

‘

Ferenc után Baksay Gyula; Szitányi család, gróf Gyulay Sámuel, «

Dercsényi Istvánná, Jármy Elek, Buzinkay Péter, Udvarhelyi Ist- •

ván. Farkas Elek, Guthy Imre, Czeglédy Bálint stb. A baki szeg

nev erd a gróf Károlyiaké. -

A Tisza hajdan szerfelett rongálta a helységet, miért is szit

ritkán vetettek s ezzel a nyirrÓl látták el szükségleteiket. Hajdani J

gazdag tölgyerdeje végkép elpusztult.

' «-

A reformált község már 1595. virágzó anyagyülekezeteí ké-
j

pezett, melynek 1645. Vid volt fiókja. Temploma hajdan rom. kát-
;

holikus és XV. századbeli csúcsíves m volt, melynek a hajónál

kisebb szentélyét 1844. egészítették ki. Anyakönyve 1764. kezd-

dik Csermeszki Ferencz papságában. Egyik templomi czinkannáján
I

ez áll: „Alexander Apagyi dedit ad laudem Dei 1645.“ — Egy '

aranyozott kis ezüst tálczára ez van vésve : „Joannes Pap.* Máté
'

£v. Cap. 26. V. 26. Vegyétek, egyétek, ez az -én testem. 1647.“
I

Egy diszes gyolcskend Jármi 'Anna 1669-ki ajViudéka. Egy ur;i- !

nyozott ezüst áldozópoháron ez olvasható: „Máté 6. 28. Igyatok

ebbl mindnyájan, mert ez az én vérem, mely uj teslamentoinuak

vére. Csináltatta Guthi Zsigmond 1671. „Egy fejér abroszon ez

áll:“ T. Gntbi Erzsébet, t. Lónyai Gábor özvegye maga kezével

varrtá 1705. Els iskolatanitója 1812. Révész Pál volt.
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SSzentmiklós.

(Csínagy ie wo.)

Ruthen helység a munkácsi jnrásban a Latorcza jobb part-

ján 129 házzal és 862 leiekkel, mig 1870-ben 36 házat és ICXjO

lakost számlált; fekszik Munkácstól keletre a galicziai országút-

nál. -- A XIÍ“dik században mint pusztát Beth bírta, majd a

XlII-dik században Bór Benedek Bankbán veje Simon, a Gertriid

királynén elkövetett merénylet folytán 1214. azonban elvesztvén

azt, a királynéra szállt. Majd Mik öv fia Mihály bírta, ki azonban

magtalanul elhunyván, a koronára visszaszállt birtokot 1263. év-

ben V. István Szolyva és Vereczkével együtt Várdai Aladár
mester, a királyné tárnokraesterónek azon joggal adományozta, hogy

magtalan eihunyta esetén arról szabadon rendelkezhessék.^) Az

1264. évi rnegerositó okmányban megjegyzé azon adományozó ki-

rály, hogy a jószág azért adományoztatik Aladárnak, mert 5

hozta els hirüi a királynak László herczegszületését;***)

szolgálataiból különben az is. kiemeltetik, hogy Aladár országos

ügyekben Görög országban három évet- töltött.

1270. y. István a hötlenségi bnbe esett Simontól elfogiaií

Szentraiklóst, Szolyvát, Lónyát, Bátyút, Boltrágyot és Szalonkát

Mihály com esnek Endre fiának s örököseinek.adományozta,***)

mely okmányt 1476. Mátyás király kiadatta Lónyai Antal fia al-

bertnek a Pócsai Naményi Antal elleni perben; késbb pedig Ru-

dolf király i580-ban Teiegdi Mihálynak a Nyáradí Ferencz elleni

perében. E Busái Mihály a Lónyaiak ni ágon való se volt s az

1272. évi birtok okmányban az itteni birtok határául emlittetik

keletrl a Bolznano nev mez, északról az Obova patak és egy

pusztatér és délrl a Latorcza (Lutlmrta) folyó, melynél a Hosz-

szuhegy (Hát?) alatt a király birtoka •végzdik, akkóp, hogy a Se-

7 Fejér Gy. Cod. Dipl. IV. ffl. 17 1.

*) Monam. Hung. Hist. 13. köt. 69. 97. 1.

***) Bud. kam. lev. Faac. 872. N. 2.



714

bespatak nev csermelynél bal fell fek'T havasok Mihályt, a jobb

oldaliak pedig a királyt illetik.*)

1411-ben Perényi Péter kapta Szeutmiklóst s lartozmá-

uyait Zsigmond királytól, kinek sei már elébb 1389. birták, mint-

hogy ekkor Perényi Miklós, János és Imre a szomszéd Podhering

birtokába is királyi uj adomány cziraén beiktattatott.

1433. birták Szentmiklóst Perényi Imre fiai János és István

és szolyvai Perényi Péter, fia János, kik a Gorzó és Bilkei-családdal

pereltek a Borsova és Latorcza közt fekv havasok iránt és némely -!

jobbágyok elfoglalása miatt.**) A nevezett rokonok közt megállapi-
j

tolt kölcsönös örökösödési jogot megersité Zsigmond király 1431. |
1456. beiktattatott Szentmiklós mezváros — Oppidum —

]

és Szolyva, Kölcsin, Podhering, Ökörmez (Tolócz) Duszina és A

Vereczke birtokába k. uj adomány folytán Perényi János és rokonsága í'

Ulászló király rendeletére a leleszi konvent által.***) Ugyanazon év-
^

ben P. János szén Imi ki ósi vajdának czimeztetik azon irat- .

bán, melyben Pálóczi László országbíró megbízta t, hogy a beregi -

klastrom kirablóit fogassa el és azon módon akasztassa fel.|)

1463. Mátyás király parancsára Ilosvai László s testvérei ré-

szére Ilosva s a szomszéd .helységek határai megjáratván, ez eljá-
|

ráshoz (Perényi) „Joannes Vajvoda de Szent mi kló s“ is

meghivatott érdekelt szomszédos birtokosul.ff).
‘ ' '

1467-ben Mátyás király megrendelte Teraeskewzi János és .

Varyasi János munkácsi várnagyoknak, hogy az általok jogtalanul

elfoglalt Szentmiklósboz tartozó erdt Perényi Istvánnak adják visz-

sza.ttt) 1471-ben pedig Mátyás király a P. Miklóstól htlenség

miatt elkobzott részeket János fiai István és Péternek adományozta, §) |

ki 1481-ben megkegyelmezett a fej- és vagyonvesztésre Ítélt Peré-
'

nyi Istvánnak.§§)

1467. Perényi Imre itteni tiszte Madarász János ellenmondott,

midn Csáktornyái Ernuszt a munkácsi vár birtokába beiktattatott.

Utána Perényi Péter, Imre nádornak a fia bírta Szentmiklóst,

kinek jószágigazgatója Priberi Melith Péter, tiszte pedig Korláth-

*) Fejér td. m. V. I. 241.

**) Lelesz, Prot. AA. 111. pag. 310. N. 9.

***) Búd. kam. lev. Pasc. 818 N. 10.

Lele&z, Prot. C. II.

tt) U. 0
^

ttt) Buá. k 1. Paso. 423. N. 6.

§) ü. 0. 12. 8Z.

§1) U. 0. 13. 8Z.
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heinieczi Bessenyei Gergely volt, majd pedig Perényi Gábor, ki

ilyenül 1552. is emlittetik.

1542. a fogságba került Perényi Péterrl a koronára szállt az

uradalom s mint ilyen a munkácsival egyesittetvén, közösen kezel-

tetett s attól ismét csak 1572-ik évben különittetelt el. Ügyanis

Miksa király Bécsben április 22. gróf Frangepan (Zluni)

P'erencznek horvát, dalmát és szlávországi bánnak azon tekin-

tetbl, hogy kora fiatalságától a lörükök ellen vitézül harczolt s ez

alkaloinrnai vagyonától megfosztatván, bajléktalanul maradt, Szent-

miklós nev mezvárost ahoz tartozó birtokkal együtt 10000 írt-

ban adományozta, oly feltétellel, hogy azt addig, míg mással fel-

cserélhetné, és utódai birhassák. Á beiktatáshoz kijelöltettek ki-

rályi emberekül : Daróczi Szeráf és István, Matuznai János, István

és Ged, Lónyai Péter és Csapi György. A Matuznai kir. ember é«

Virasittch Mihály leleszi k. áldozár által eszközöli beiktatásnál meg-

jelentek nemes Orraányi István, Kerepeczi Lukács, Demeter, János

és István
;
csömöri Zay Mátyás, Nylas János Munkácsról, Kovács

Miklós munkácsi biró és mások. A beiktatásnál ellenmondottak

:

Andok András munkácsi királyi jobbágy felsége nevében a Fe-

keteerd és Kölcsin nev földterületre nézve, Horkai Pál és Lónyai

István rokonai Péter, György, János, Gergely, Ferencz és Albert

nevében is.*)

Frangepán azonban nem sokáig bírhatta a szentmiklósi jószá-

got, mert meghalt s akkor az ismét a koronára szállt.

1563. Miksa király és Perényi Gábor közt oly egyezség jött

létre, hogy ez zemplénraegyei birtokát, magtalan kimúlása esetére,

Homonnai Ferencztl s Perényi Erzsébettl ered utódainak, Szent-

miklóst pedig az abauj- és borsodmegyei jószágokkal együtt a kir.

ügyésznek hagyományozza, egyszersmind annak 40 ezer forintnyi

adósságát elengedi.**) Késbb Telegdi Mihályra szállt zálogcziraen

S/entmiklós, kinek azt Miksa király 1574-ben 22 ezer írtban át-

enged.***) Ez azon évben óvást tett Magóesi Gáspár, mint a szom-

széd Munkács birtokosa ellen azért, mert Bisztra, íglincz és Hra-

bonicza helységekben íeJepitvényeket tétetett, holott e helységek

Szentmiklóshoz tartoztak; késbb is pereltek együtt a határok át-

hágása s a szentmiklósi jobbágyoktól illetéktelenül követelt telek-

és legelödijszedés miatt; végre Telegdi az országbíró eltt emelt

*) Lelesz, Prot. Síat. F í. és B. k. L 642. C8. 2. sz.

B. k. ]. F^c. 818. N. 18.

***) D. 0. Fasc. 623. N 7, -



paoaszt, kérvén Magócsi ellen vizsgálatot. Erre gr. Báthori Mik- 1
lüs nádor, Tághon 1578. meghagyta a leleszi konventnek, hogy ez ^

ügyben járjon el, kir. emberekül kijelölvén : Priberi Melith Istvánt, j1

Nyáradi Miklóst, bátvai Dobronyi Ferenczet, Vékey Gergelyt és I

Jánost, Csics^ri Pétert és Istvánt, Bégányi Istvánt és Pált és Dob- ij

ronyi Kürtösi Györgyöt. A vizsgálat, tárgyául különösen azon kér- ;{i,

dós szolgált: mennyiben fizettek a szentraiklósi községek bért vagy

dijt a munkácsi várhoz? A kihallgatott tanuk tagadólag feleltek, I

kivált Bessenyei Gergely 60 éves, ki vallá, hogy midn Perényi
|

Péter Szentmiklóson lakott, ó tisztje lóvén, tudja, hogy a Latorcza i

mindkét partján elterül erdktl és mezktl sem legel-, sem te-
|

lekdijt vagy bért nem fizettek a jobbágyok a munkácsi várhoz, igy
|

vallott Fejórvári Lrincz deák is, ki beszéde közben érinté, hogy
;

Perényi Péter alatt Melith "Péter volt a jószág figazgatója; ily ér-
;

telemben vallottak többen száz tanúnál. így Csicseri István eladá, '

hogy Perényi Péter és Gábor alatt, midn Perényi Péter
j

Bécsben fogva tartatott, a szentmiklósi jószágot kezelte a szin-
;

tén Bécsben tartózkodott testvére András szentmiklósi ftiszt he- i

lyett s az akkori munkácsi tisztfnökkel idsb Büdi Mihálylyal vi- ;

szonyban lévén, hozzá eljárt, de birtokháborításról mit sem észlelt,
i

Fejérvári Lrincz deák mondá: hogy midn Perényi Gábornál Me-.
i

lith Ferencz volt a kezel, a szentraiklósiak a körülfekv erdket
i

szabadon használták s a várhoz dijt nem fizettek
;

felhozza : hogy i

Melith vadászat kedvéért egy ízben 7 völgy-nyilást elzáratott s azok-

.

bán farkasokat, medvéket és vadsertést lttek
;

hogy Szentmiklós

akkor oppidium na

k

és lakosai civesek-nek mondattak. A ta-
i

nuk szerint a Szentmiklós körüli lejtkön szült is termesztettek s

Fejérvári Lrincz mint volt tiszt, maga is két hordó bort vett be,

midn „Izabella királyné Lengyelországból Erdélybe !

ment.“ Bizonyos Miklós vajdát is említenek, mi azon idben tiszt-

séget jelentett Szentmiklóson.*)

1578-ban Eudolf király a szentmiklósi uradalmat s ahoz tar- í

tozó Kölcsin, Podhering, Repede, Szolyva, Sztrojna, Duszina, Mar- i

tinka, Hársfáivá (Nelipina), Almamez, Alsó-Veréczke, Ökörmez, i

Fels-Vereczke, Verbiás, Lai;urka, Pudpolócz, Sdeny (Zsdenova),
|

Perekresz, ükiin, Rabonicza, Izvor, Paulova, Polena, Holubina, és
;

Szuszkó helységeket Telegdi Mihálynak elzálógositá, a már elébb
;

) Lelesz prot. met I. 454.
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felvett 22 ezer forintnyi összeghez újabban 8 ezer forintot íratván

;a királyi ügyész szavatossága mellett*).

1579. pereli Teiegdi Mihály Mágócsi Gáspárral a szentmik-

lósi, kölcsini, repedei, szuszkói, szolyvai, sztrojaai és duszinai ha-

tárhoz tartozó földek elfoglalása miatt, miután az 1574. évi lilta-

kozás eredménytelenül haogzott el
;
végre 1584-ben a munkácsi vár

részére kedvezen intéztetett el a viszály**).

Az 1578-diki zálogszerzés folytán, Báthori Miklós országbíró-

nak Ecsedvárában kelt rendeletére Teiegdi M. ismét beiktattatott a

szentmiklósi uradalom birtokába, mely alkalommal kijelöltetett ki-

rályi emberül : Nemes Öroszi István és^Gáspár, Lónjai János, Ma-

tuznai Gedeon, borsóval Oláh András, Borsóval István, Mihály^

Máté és Pál. A beiktatáshoz meghivattak érdeklettekül : Kisbégá-

nyi Miklós, Nagyguti Fornosi Gergely „beregi táblabiró,"

iniiiály-péterházi Ormány István, Pósaházi máskép Nyíri Abraham^

jííyilas Gergely munkácsi, Tarnóczi János, Beörben Mihály „mun-

kácsi bíró és Mágócsi Gáspár jobbágya. “ A Ványai Mózes leleszi

pap állal teljesitett beiktatásuái eiienmondottak Sövényházi Móricz

Balázs, Mágócsi Gáspár nevében és Báthori István és Miklós he-

lyett szabadosuk Csengeri Ferencz deák. Ez alkalommal Drugeth

Ferencz, Gáspár és István ungvári urak bírtak Polenán Holodnya

^János és Gojón János nev jobbágyokat.***)

15S5. tiliakzott Teiegdi Mihály az egri káptalan eltt az el-

len, hogy Mágócsi Gáspár a szentmiklósi -uradahnat se fel ne kér-

hesse, se adományul ne nyerje,!) és közlök a kissé megsznt bir-

toklási viszály ismét lángra lobbant; minek folytán a nevezett or-

szágbíró ímregen 1585-ben ismét megrendelte a vizsgálatot, me-

lyet Káinási Ferencz királyi ember és Gálí'íi Lrincz leleszi áldo-

zár eszközöltek. Altalok kihallgaitatván els tanuúl Bay Ferencz,
65 éves. a munkácsi várnak volt kapitánya, vailá, hogy a z o n

idben a két uradalom egy birtokot képezvén, a ha-

tárok iránt kérdés nem volt. Beiay János, 54 éves, ki Zluni Fran-

gepán idejében szentmiklósi tiszt volt, eladá, hogy ura halálával a

birtok a koronára szállt s hogy a podheringi szlktl („Re-

pede VGcatae“) s a helység feletti erdk szabadok voltak s a szent-

miklóshoz tartÉfcott erdség egészen a máramarosi és lengyelor-

szági határokig nyúlt.

*) Budai kam. lev. 363. fasc. 40. sz.

**) ü. 0 . 376. fase. 31—34. sz.

***) Lelesz, prot. stat. XVUl I, 24. sz.

!) Budai k. lev. 823. fase. 21. ez.



Telegdi Mihálynak, ki egy úrbéri jegyzék szerint, a szent-

miklósi és podheriugi kastélyokat alapjaiktól fogva újólag építtette,

neje losonczi Bánffi Zsófiától való gyermekei voltak : János/ Kata

(Szokoly Miklósné), Bora (elébb Csapi Kristóf, utóbb Rákóczy

Zsígmohd erdélyi fejedelem neje) és III. Pál, kinek neje volt Vár-

dai Kata.;P álnak, ki a szentmiklósi templom sírboltjában elte-

mettetett, volt három gyermeke: Gáspár f, Kata és Anna (Nyári

Istvánné). János gyermekei voltak : Ferencz, ki nül birta Me-

lith Dorottyát, Gáspár, ki Nyári Zsuzsánnától nemzé Istvánt, f !

1635. (neje volt Lónyai Margit) és leánya Zsófia és Erzsébet, kik I

azután a szentmiklósi jószág® iránt sokáig viszálkodtak. 1600-ban I

birta Telegdi Zsigraond.
j

1602. Bedegi Nyári Pál elzálogosította 15 ezer forinton Nyári
j

Sára, elébb Pálffi Tamás, utóbb Tardi István özvegyének és fiának
‘ ’

Pálffi Tamásnak Szentmiklóst, valamint Berencz, Zaboga, Sze-
;

nioze, Kuno, Szmerdák s más nyitrai helységeket'*'’). Rudolf király i

ugyanis ez évben megengedé, hogy Nyári Pál bírhassa tulajdonjo-
j

gilag a szentmiklósi jószágot 57800 tallérban, s kiköté, hogy azon

felül még 10' ezer tallért tegyen le Telegdi Ferencnek, melyeket !

ez Krauszenek Pál, a szepesi kamarai tanácsosnál lefizetett**). i

1610. Nyári István folyamodott a felséghez, adományozná i

neki a szentmiklósi kastélyt, késznek nyilatkozván a rajta fekv I

hétezer forintot lefizetni**). S csakugyan ó lett e jószág ura; J

1612. nov. 22. Nyári István es neje Telegdi Anna Szentmiklóson
|

Kelemenovics nev jobbágyának adott kenézséget, hogy Serbócz

helységet megnépesitse. ,

1614. Yárdai Kata, ki els férje Telegdi Pál halálával Nyári

Pálhoz ment nül s 1606. óta özvegyen ólt, Szentmiklósra nézve
;

intézkedett
;
igy 1614. Kosom Simonnak adott kenézséget Zagyilsz-

'

kára nézve, 1617. Kisvárdáról keltezve pedig a vereczkei Kúrák-
|

családnak, mely okmányt leánya Telegdi Anna, bedeki Nyári Ist-
j

vánnó is aláirt; 1630-ban mindketten és ez utóbbinak fia Nyári i

Ferencz átírattak Baán Ferencznek Szentmiklóson egy telket 300 i

frtért, mely telket azután 1791-ben egy más podheriagivel együtt

gróf Schönborn Jen Ervin 372 frt 44 kron a cserneki kolostor-
;

tói visszaváltott. i

1624. Bethlen Gábor fejedelem Lóiiyai Farkasra Íratta
j

az egész szeutraiklÖsi uradalmat.
, i

*) Ugyanott 490 f. 7. sz. i

**) U. 0 . 500 fasc. 35—36. sz.
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1633. beiktattatott Nyári István és neje Anna és Nyári Krisz-

tina a jószág birtokába oly módon, hogy azt éltök tartamáig visz-

szaválthatlanul, mindkét nem utódaik azonban visszaválthatás fel-

tétele mellett bírhassák. A beiktatásnál, melyet Apáthi Sándor ki-

rályi ember és Kolozsvári Péter leleszi pap eszközöltek, ell-niiiün-

dottak Rákóezy György és fiai György és Zsigmond és Telegdi

Gáspár.

Ez idben építtetett Szentmiklóson a halastó, melynek

nyo:i:ai a falu nyugoii oldalán lálszanak''^).

1635. a birtokos rokonok közt következ egyezség jött létre:

bedtígi gróf Nyári István ajtónálló és szabolcsi fispán és Szenl-

iványi Mihály és Nedeczki, valamint Dubniczai Dániel altai képvi-

selt gróf Eszterházi Miklós nádor, zólyomi, soproni és beregi fis-

pán sat. és neje gróf Nyári Krisztina, Nyári István úgyis mint

Miklós, Pál, Mária és Krisztina testvérei képviselje abban állapod-

tak meg, hogy Nyári István Lapja osztályrészül a kis-vár lai

várat s a szentmiklósi kastélyt azok tartozékaival együtt élte fogy-

táig és 10 ezer frtiiyi kiadása fejében -a zempléni HeimecZ; Semjén,

Ricse és Kisgéres lielységeket, mely birtokok halála után gr. Esz-

terházi Miklós és nejére teher nélkül szalljanak a velejtei es tokaji

részekkel, szlkkel és házakkal együtt; de az azokon, valamint a

pápai birtokon fekv összeg, mely Nyári István része, Nyári Pál

utódainak fizettessék ki; ha Eszterházi vagy utódai a heimeczi oir-

tokot visszavenni akarnák, a rajta lev Í0 ezer friot. Nyári István-

nak megfizotüi tartozzanak; a Pogány-rész nev birtokot, valamint

a csicsvai, varanói, rozgouyi, bajáki és cserépi várakhoz tartózó ré-

szek sors utján osztassanak el sat.

Azonban még azon évben Gergely nap utáni szombaton óvást

tett a leieszi kouvent elolt Nyilas Mihály szabados, úrnje Szokoly

Erzsébet priberi Melith Péter szatmári cs. k. fkapitány nevében,

úgy gersei Petho Istvánnétól, Katától született fiai István, Péter és

György és Erzsébet hajadon, valamint Telegdi Gá.^^pár es Zsófia

körlvéiyfái Kovác-sóczki István, erdélyi kanczellár neje, és ennek

gyermekei nevében az iránt, hogy Nyári István és íiszterházi Mik-

lós a szentmiklósi kastély s uradalom iránt egyezséget kötöttek,

holott e birtok örökösödési jogon ket is illetne, s iniatan már
elbbi években Nyári Pál ellumyta után annak özvegye, néhai Vhír-

dai Kata gyermekeivel együtt az óvást tev Szokoiy Erzsébettl,

*) 1G91. urb'ir a iiiiinkácsi urad. Igv, A három rokoszre halastó
lT3-i-beit kUis/dittatott tá helyre á'iiUatoit.
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aanak a kisvárdai várbau tartott araDV és ezüst szereit s készpén-

zét erszakkal elfoglalta s i a várból kizáratta: tiltakozik most az

(-•lleLt is, hogy lefoglalt drágaságai osztály tárgyául szolgáljanak.

1635. Mátyás apostol napján gróf Nyári István bevallott a

leleszi koDveni eltt hü és régi s^zolgájának Ignéczi Istvánnak

egy egész ^.polgári telket“ Szentiniklósou, mely feküdt a déli

soron, keletrl Oláh András és nyugotról Fias Jakab házaik közt,

fribaij. bevallott által azon szolgálatát is vélte Nyári megjutal-

inázni, melyet Ignéczi neje Telegdi Annának egykor tett.

1047. bina Szentniiklóst Eszterházi László’^-).

164‘3. III. Ferdináiid király a szentmiklósi uradalmat, mely

ezen irat szerint az eltt Telegdi Mihály és Yárdai Kata és leánya

Telegdi Annára 48 ezer írtban volt írva s utódaik, t. i. Telegdi

István és az Eszterházi családra szállt, most Lónyai Zsigraondra

s mindkét nem utódaira s hagyományosaira oly módon ruházta,

a szajtoritásul kölcsönzött ujabbi 12 ezer írtban, hogy azt k örö-

kösen bírják, magtalan kimulása esetében pedig a, 30 ezer frt az

Eszterházi örökösei, t. i. Yárdai Kata és Telegdi Anna utódai örö-

köljek, mig a most kölcsönzött 12 ezer irtot szabadon hagyomá-

nyozbaiandja
;
megjegyeztetvén, hogy 48 ezer írtból 38 ezeret

Nyári István és neje Anna s Nyári Krisztina Eszterházi Miklósnó

fizettek, a tizezeret pedig ez utóbbi maga 1632-ben. E királyi ren-

delet folytán 1650-ben a beiktatás megtörténvén, ez alkalommal el-

lenmondottak Lorántffi Zsuzsanna, Eszterházi László, Mária és Or-

solya, Rákóczy Zsigmond, Nádasdi Ferencz és neje Eszterházi Jú-

lia*)**). Lónyai Zsigmond 1650. a hatvanezer forintra nézve részint

a szepesi kamarát, részint Telegdi Istvánt kielégité***).

1649. tartoztak a szentmiklósi uradalomhoz következ helysé-

gek: Medvecsefalva, Kotiinicza máskép Kondratovics, Borszucsina,

Miskás (Miskarovioza), Kis-Bisztra, Koltunok, Zagyilszka, Jalova,

Serbócz, Romanócz, Pudpolócz, Paulova, Polená (Polanya), Holu-

bina, Olexandrovieza, Rozgyiia, Jobovicza, Nagydnbrovicza, üklina

és Hrabonicza. Ezekbl azonban csak bizonyos részek tartoztak

oda, t. i. az alsó területek, mig a magas hegyek és havasok a

munkácsi várhoz száraittattak
;
ezeken felül tartoztak Szentrniklós-

hoz Alsó és Ft?ls-Vereczke, Laturka, Zavadka, Zsdenova, Repede,

Szuszkó, Szolyva, Hársfáivá, Hánykovicza, Ökörmez, Verbias, Ja-

*) Azon évi adóösszeirás.

j Budai k. 1. 623. fasc. 4. sz.

***j U. 0 . Ü24. f. n. 5.
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lova; és Martincza és Duszina, melyek Lövei Jánosiiál valának

elzálogitva.

1650. meghagyta Fér dinárul király Eszterházi Lászlónak,

mint nvére, Mária gyámjának Eszterházi István leánya Ursulyá-

nak, valamint Eszterházi Júlia Nádasdi Ferenc-znének, hogy a ?a-

logösszeg kifizetése végett- a szepesi kamarához forduljanak, meny-

nyiben még 1631 kifizetett Eszterházi Miklós e jószágért Teiegdi

Annának ráfizetésül 13000 irtot; egyszersmind nádori parancs foly-

tán megbizatott az egri káptalan a birtok átadásával. E király meg-

hagyta volt hadadi Vesselényi Ferenczoek ugyanis, hogy döntse

el azon viszályt és nehézséget, mely az Eszterházi csaiad e.s a

szepesi kamara közt a szentmiklósi zálogos birtok visszaváltása mi-

att keletkezett,*) s mely iránt késbb, de még azon évben meg-

egyeztek**); s Így 1650. (feria 6. prot, post dóm, iaetare) Eper-

jesen kelt rendeletében gróf Csáki László országbíró meghagyta a

leleszi konventnek, hogy immár Lónyai Zsigmo ndot, ki a

szentmiklósi uradalmat Teiegdi Istvánhoz adott leánya Margit jo-

gán fölkérte, e jószág birtokába iktassa be. III. Ferdinánd ugyanis

még 1649, april 22. Pozsonyban kelt adoraány-ievelével e birtokot

20 ezer forintban oly feltétel alatt adományozta Lónyainak, hogy

6 vissza válthaiatlanui, utódai pedig visszavehetési kötelezettséggel

bírják; a podheringi kastélyt Kölcsin és Repedével együtt Teiegdi

István és örököseinek bocsássa át. A rendeletben kijelöltettek kirá-

lyi emberekül : Ilosvai Ferencz, Kerepeczi István, Gulácsi Ambrus

és István, Vass Márton, Bégányi Gergely, Nábrádi János, Egri

János és Mezei Gáspár. Szomszédos és érdekelt birtokosokul meg-
‘ hivattak: Ilosvai Ferencz, Kisfaludi Gábor, Gulácsi István, Literáti

László, Borbély Ferencz, Pap István, Kerepeczi István, Ignéczi And-

rás, Pechy János, Kozák István, Túri János. Gerzsáiiyi János, Gergely

és Ferencz, ifj. Ilosvai Ferencz, Pankotai áíiklós, Dávidházi András

és János, 'klacsanói Horváth István, Nagy György, Kigyósi István,

Horváth László, Csernek Pál, Sennyei Ferencz s mások.

A beiktatásnál ellenmondottak : Szikszai Gergely volt szent-

raiklósi tiszt, Csaba István, gróf Eszterházi László, Mária és Or-

solya nevében is, Lorántffr Zsuzsanna, Krucsai Ferencz varanói tiszt

ura Nádasdi Ferencz és neje Eszterházi Júlia nevében, Dalmadi
István Lorántffi Zsuzsanna és Rákóczi Zslgmond udvari tiszte (aü-

iae familiáris) és Lövcd János.

*) B k. -I. 354* f»sc. 20- sz.

**) ü. 0, P. 624. N. 4..
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A beiktatás tárgyául szolgáltak ez okmány szerint: Podhe-
ring, Kepede, Kölcsin, Szu.szkó, Holubina, Polanya, Paulova, Ra-

büuicza, Pudpolócz, Romanocz, Szolyva, Aiexandrovicza, Nelipina,

Hankovicza, F, és A. Vereczke, Drah’iisócz, Zavadka, Zagyilszka,

Jalöva, Peresziró. Medvessa, Tisó, Laturka, Nagybisztra, Kotilni-

^:za, Miskarovicza, Borszucsina, Kotilnicza, Kisbisztra, Zbun, Zsde-

nova, Serbóez, Rozgyila, Mucsán, Dorha, Sztrojna, Diiszina, Mar-

tineza, Almamezo, Ökörmez, Yerbias, Perekraszna, üklin és Pz.vori

Lorántífi Zsuzsanna és Rákóczy Zsigmond különösen tettek

óvást a következ helységekre nézve, u. m. Paulova, Jalova, Za-

gyilszka, Újfalu, Rozgyil máskép Kalitonicza, Medves, Kotulnok-

üjfalu, Kisbisztra-Ujfalu, Nagybisztra-üjfalu, Kotilnicza-üjfalu, Ve-

reczke, Koblícska, Drahusócz, Alexandricza, Perekraszna, Verbias,

ükliU; Duszína, és Martinka, mint melyeket a munkácsi uradalom

tartozékául követeltek.

Ezután heves viszálykodás fejldött ki a két birtokos közt,

mely többször támadásokra s erszakoskodásokra nyitott alkalmat
j

Lorántf Zsuzsanna mindazon helyeket követelte, melyek a völ-

gyön fell emelkedtek s a hegyek oldalain feküdtek, miért sok-

szor a várbeli tisztek ervel késztették az alant lakó jobbágyokat,

hogy házaikat magasabb helyre tegyék át, minthogy t. i. az a vé-

lemény uralkodott erre nézve, mit tanuk hit alatt is vallottak, hogy a

szentmiklósi uradalomhoz csupán ama terület tartozik, melyet a La-

torcza közepérl egy onnan eldobott szántóvassal elérni lehet. (L.

Munkácsi uradalom.)

Lónyai Zsigmond, kinek els neje Varkocs Margit, a második

pedig Nagymihályi Bánffi Erzsébet volt, családja és korának egyik

legkiválóbb embere volt, ki esze és ügyessége által méltóságokban

és vagyonilag fokonkint emelkedett. 1627-ben Krasznai és 1648-ban

Rákóczy Gy. fejedelem által,' kinek szabadelvüségénél fogva hire

volt, beregi fispánná neveztetett ki, st 1649-ben nádornak jelöl-

tetett ki. Az 1650. naményi kastélyában kelt végrendeletében,

a szentmiklósi uradalmat nejének hagyományozta, úgy, hogy férjhez

menetele esetében leányai érte neki 24 ezer magyar frtot fizesse-
)

nek. Egyik leánya Anna, elbb Veselényi István, utóbb Kemény
|

János erdélyi fejedelem nejévé, Zsuzsánna pedig Bocskai István
j

zemplénmep'ei fispán hitvesévé ión. Lónyai Zsigmond özvegyét jl

Rákóczy László vévé el s igy a munkácsi és szemtmiklósi uradalom
j;

elbb rá, késbb utódai-, a Rákóczyakra szállt.
j

A Lónyai család azonkoru, fára metszett czimere: két szem-
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közt álló oroszlán, melyeknek egyike kardot, másika makkot tart,

s a pajzs feletti sisak koronáján pallóst tartó férfi kar, még e szá-

zad közepén bevert a szentmiklósi kastély lomtárában.

1657-ben az e völgyön át berontott lengyel csapatok feldúl-

ták Szentmiklóst s az itteni kastélyt.*)

1661-ben Eszterbázi László halála után a birtokot a királyi

fiscus elfoglalván, Eákóczy László nejének Bánffi Erzsébetnek (Ló-

nyai Zsigmond özvegyének) 60 ezer frt vagyis 70 ezer tallérban át-

adta, mi iránt azután az Eszterbázi, Nyári, Várdai és Thurzó csa-

ládbeliek mint örökösök hosszasan pereltek: nevezetesen 1667-bea

Bátbori Zsófia, meg nem jelenés miatt a nádori szék által elma-

rasztaltatott **)

‘ 1663. aug. 5. Bánffi Erzsébet Rákóczy Lászlóné Szentmiklóst,

Nagymibáiyt és Rozsalyt halála esetére férjének, ennek kimúlása

esetére pedig Rákóczy Erzsébetnek, a rajtok fekv összegekkel

együtt bevallá a szepesi kamara eltt.***)

1666-ban ide menekült I. Rákóczy Ferencz, ki a Nádasdi,

Frangepán és Zrínyi-féle gyászos emlék összeesküvés folytán Mun-

kács zárt kapujától itt rejtzött el, bírván akkor a kastélyt gróf

Homonnai Drugeth György özvegye született Eszterbázi Mária, ki

késbb perelt Bátbori Zsófiával azért, mert ez a podheringi, répá-

déi és szentmiklósi malmait, repedei vasolvasztóját s egyéb a La-

torcza mentében fekv faluit fel a yerchovináig fegyveres csapatai

által feldulatta. (L. Munkácsi uradalom.) Ugyanis 1667. perbe bo-

csátkoztak gróf Nádasdi Ferencznó Eszterbázi Anna Júlia, Brugetb

György özvegye Eszterbázi Mária s Eszterbázi Miklósnak Nyári

Krisztinától született leányai és Eszterbázi Orsolya, Eszterbázi Pál

neje Bátbori Zsófia Rákóczy György özvegyével, mint Rákóczy Lász-

lónak Bánffi Erzsébettl született Erzsébet leánynak gyámjával a

szentmiklósi birtok iránt a nádori szék eltt, ügyszintén pereltek

azok Kemény János özvegye Lónyai Anna és Csáki Istvánná ellen

Szentmiklós birtoklata iránt : egyezségileg e jószág, egy tokaji ház-

zal és papii és gesztesi részekkel együtt visszaváiíhatási joggal Dru-

getb Máriára jutván, ki azért Nádasdi Fere néznének és Orsolyának

40750 tallért fizetettf)
;
majd 1667-ben a Lónyai családtól L. Zsig-

mond fentebb említett végrendelete értelmében 24 ezer forintot fel-

*) 1G59. 26. t. ez.

**) B. k 1.

**) U. 0 770. Pase. N. 32.

t) V. 0 F, 500 N. 6.
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vevéD, a szentmiklósi és podheringi jószágokhoz való jogot gróf Rá-

kóczy Erzsébet hajadooDak á:eDgedték ;*) mibe 1G69. Lipót király

is beleegyezett, megengedvén, hogy a Rákóczy család a szentmik-

lósi uradalmat az Eszterházi családtól 65 ezer tallérért átvehesse,**)

minek folytán Drugeth Eszterházi Mária 1673. január 6-án azt 30

ezer tallérért Rákóczy Ferencz özvegye Báthori,Zsófiának átadta.***)

A pénzösszeg letétele iránt akkép egyeztek meg, hogy mivel Esz-

terházi Mária a bécsi pazmaneum fnökétl (regens) páter Ru k k el

Z.sigmondtól a szentmiklósi j<)szágra tízezer tallért már elbb fel-

kölcsönzött, ezt Báthori Zsóíia ott az illet kamatokkal együtt fizesse

vissza; a szerzdés megkötésekor tegyen le kétezer ezüst és három-

ezer arany mivet, azonfelül 4 ezer tallért készpénzben és 500 db.

aranyat három hónap alatt fizessen le Bécsben, végre a tízezer frt-

nyi hátralékot 4 év alatt elleges kamattörlesztés mellett' róvja le.

Az ezer frtra becsült kÖépületek ára külön fizetend; különben az

eladónö négy év alatt visszav:ílthatja a jószágokat.!) Báthori Zsófia

ennek folytán 1673. január 6-án a bécsi jezsuitáktól 15,411 frtot

kölcsönzött, illetleg ennyirl állított ki Rukkel Zsigmond részére

kötelezvényt, a törlesztésig 6‘7o kamatot Ígérvén fizetni.ü) Ennek

folytán Báthori Zsófia 1680-ki végrendeletében ez adósságára nézve

akkép intézkedett, hogy örökösei s illetleg hagyományosai a szent-

miklósi uradalomért tízezer tallért legyenek kötelesek a jezsuiták-

nak kifizetni; mi azonban nem történvén meg, 1720-ban III. Ká-

roly király megrendelte, hogy Rákóczy Júlia Borbála jogutódjai a

hagyomány értelmében a jezsuitáknak a hátralev tartozást és ka-

matai fejében 15 ezer forintot fizessenek.!!!) Báthory Zsófia vég-

rendeletében a szentmiklósi kastélyt s uradalmai, minden gazdasági

fölszerelvényével 8 ezer birkával Rákóczy Ferencz felnttéig a je-

zsuitáknak hagyta oly feltétel mellett, hogy azt tlük tízezer frton

visszaváltsa; úgy látszik azonban, hogy a közbejött harczias idk
folytán Thököly Imre s késbb II. Rákóczy Ferencz alatt a jezsui-

ták a birtokot tettleg soha sem használták
;

a minthogy Eszterházy

Drugeth Mária sem váltotta vissza magához, annyival inkább nem,

mert egyetlen fia Homonnai Drugeth János 1682. febr.- 11-én az

ungvári kastélyban meghalván, május 11-én az általa aiapitoUung-

Búd. kam 1. 624. F. 17. sz.

*) U. 0. F. 372. N. 15.
***) Ü. 0. 14. 9Z.

t) ü. 0. F. 372. N. 15.

tt) U. 0 . 762. F. 45-47. az.

ttf) ü. 0 . 372. F. 15-17. sz.
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vári te 111 plombán eliemetteteti; az ünepélyeb hzerlarlábra Drugetbué

Beregmegye' remeiéit is ievélíleg megiaván.*)

Ekkép jutott Szenímiklós és PodheriDg a Rákóczy családra és

késbb a gróf SchöDboim családra adomány utján.

Báthori Zsófia elhunytéval a birtokot Zrínyi Ilona vette át

gyermekei javára; a szép özvegy a szentmiklósi kastélyban koron-

kint találkozott választottjával, Thököly Imrével, mint különösen

1682. január 8-án, mely osszejöretelro, a gyanú elkerülése tekinte-

tébl Bécsbl eleve kieszközlé az engedélyt, e végbl Újlaki István

nev asztalnokát küldvén oda^ ürügyül azt is felhozván, hogy Thö-

köly t a béke megállapítására birandja.

A Thüköly-féle szabadságharcz elmúltával 1691. Klobusiczky

Ferencz, mint I. Rákóczy Ferencz gyermekei vagyonának igazgatója,

Szentlélek! Péter udvarbiró és Bajomi János tiszt által összeiratía

a szentmiklósi uradalmat; ebbl kitnik, hogy az uradalom, mely

37 falu és pusztából állott, a podheringi, repedei és kölcsini, vagyis

verchovinai gazdasági ispánságokra, kerületekre volt felosztva. Az

elshöz tartozott Podhering, Repede és Kölcsin
;
a 2-hoz Szentmik-

lós, Szolyva, Hársfáivá, Holubina, PoKma, Szuszko. Romanóez, Pud-

polócv, Hankovicza, Rozgyiía, Paulova, Tkés és Hrabonicza
;
végre

Zavadka, Pereszilo, Alsó-, és F’elso-Vereczke, Laturka, Kotelnicza,

Tissova, N.-Bisztra, Miskarovicza. Borszuesina, Zagyilszka, Kis-

Biszíra, Jalova, Zsdenova, Zbun, Serbócz, Puszta-Drahusócz, Ökör-

mez, Medvesa, Kariiovicza és Almamez. A podheringi ispán volt

Nalivajko Miklós, a szolyvai Szolyvai Péter s a vereczkei Kúrák

Sándor.

Szentraikiós helységben volt azon évben biró Zsidó János, a

batykók : Primics János és Pap Mihály. Ez összeírásban a Nyáriak

által épített halastó már elhagyatottnak mondatik, mint melynek

helyrehozása sok költséget igényelne: a falu lakossága is id foly-

tán annyira megfogyott, hogy ez idben a 42 jobbágyháznak fele

pusztán, üresen állott, melynek lakói részint kivesztek, részint el-

bujdostak.

Az egész uradalom összesen csupán 986 frt 96 dénárt, holott

az összehasonlító jegyzék szerint, azeltt, virágzó állapotában 2100

frt 6Vs álnán is jövedelmezett, összesen találtatott 78 telek, 159

pusztatelek, 124 íiu, 58 ló, 114 ökör, 175 tehén, 352 juh, 42 ser-

tés és 20 méhkas; azonkivüi összeiratott 11 pap és 3 kovács. A

*) Beregmegyei iev.
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harczias idk folytán elszegényedett az uradalom népsége, mit az
^

illet urbérben is feljegyeztetett, ekkép: Karitovicza, Almamez,

Tlrabonicza és Ökörmez sat. most (1691) pusztákká lettek, holott

• azeltt virágzó, népes falvak voltak.
.

A szentmiklósi vám behozott azon okmány szerint, évenkint

100 frtot s a helybeli jobbágyok tartoztak a beregszászi 20 kapás

Bocskor nev szlt mvelni s megjegyeztetett, hogy e szl any-

4yira elhanyagoltatott, hogy mig azeltt 8 hordó bor termett benne,

1690-ben csupán három! k egyszersmind a munkácsi szlt is

dolgozták
;

s hogy mily szánandó állapotban tengdtek akkor a la-

kosok, kitnik iegvilágosabban abból, hogy egész Szentmiklóson,

mely alig félszázad eltt még mezváros s virágzó volt, most nem

találtatott több mint 2 ló, 8 ökör, 13 tehén és 3 sertés.-

1699. Eákóczy Ferencz átvette 16 ezer forinton a szent-

miklósi uradalom azon felét, mely húgát Rákóczy-Aspermont Júliát

illette;*) és 1708-ban Hukliva, Talamás, Ilraova és Kanora helysé-

geket Sennyei Istvánnak a szövetkezett rendek tanácsosának és

kancellárjának s neje A n dr ás i Klárának zálogképen átenged, me-

lyeket azután 1767-ben utódai: báró Sennyei, Perényi és Dóri a

munkácsi uradalom birtokosának gróf Schönborn Jen Ervinnek

visszabocsátottak.

.

II. Rákóczy Ferencz fejedelem a szentmiklósi kastélyban több-

ször megfordult 8 idzött. így 1703. junius 27. a munkácsi csata-

vesztés után, és 1709. január 31-én, mely alkalommal itt fogadá

Sziniavszki Ádám b.elzi vajda s országos fkapitány nejét Lubo-
mirsziíi Ilonát, ki egész udvarával látogatására jött, mely al-

kalommal történt, hogy az els vacsoránál a fejedélmilég megven-

dégelt lengyelek a tokaji borból annyit ittak, hogy megrcszegodvén,

magok közt is vagdalkóztak. Majd 1709. márczius 21-éfi Munkács-

ról vadászat kedvéért kimenvén Rákóczy, a kastélyba szállt és a

vidéken 22—24-keig folyvást vadászott, A vadászat az egyedüli ked-

velt idtöltései közé tartozott, miért is minden alkalömfual, utazás

közben és táborozáskor majd minden nap erdbe ránduit, mi vég-

bl sínkor angol s más vadászebeket nagy számban tartott.

1707. aug. hónapban itt tartózkodott a rusziai palatínus két

fia, kik az orosz czár elöl menekültek ide s Rákóczy beleegyezé-

sével itt cselédestül elhelyezkedtek; aug. 6-kán mindketten Mun-

kácsra rándultak, hol a fejedelem asztalához meghivattatt^k.

*) Bad. kam. lor. 372. Fasc. 16. 8z.



Végre 1711. midÖQ gróf Pálfíi János Rákóoz)i békekötésre

ösztöüzé, febr. 18-káa Munkácsról Lengyelország felé kiindulván,

itt tölté utólszor az éjL 21-kéa a Beszkid ormáról végbucsut re-

begyén hazájának.

1711-kén a szatmári békekötés után elkoboztatván Rákóczj

birtoka, a kincstár által kezeltetett. Ekkor tartozott minden ruthen

pap a nyesi helyett évenkiDt 1 zsákot, vagy a helyett 25 dénárt,

1 kötelet és 12 viaszgyertyát beadni. Végre 1726-ban VI. Károly

Szeotmiklóst Munkácsesal együtt gróf Schönborn Lothár Ferencz-

nek adományozván, 1729. febr. 15-kén azt utódja gróf Schön-
b 0 r n-B u c h h e i m-W o 1 f s t h á I Frigyes Károly bambsrgi és vürz-

burgi érsek nevében átvette meghatalmazottja heppensteini Dauer.
A rendes beiktatás egyébiránt csupán 1731. julius 16—25. napjain

történt, a mióta azt a nemes család bírja, s uj települkkel gyara-

pítja s uj ipar- és üzlst-telepek létesítése által virágzóbbá tenni

igyekszik.
'

Az 1715. 91. t. ez. 49. §. szerint, itt akkor határóri állomás

szerveztetett, mely sokáig fennállott.

Szentmiklós két régi nevezetessége a kastély és a gör. k.

templom.
A kastély XVÍL századbeli ers épitmeny, mely annyi vál-

toztatása után is még feltünteti a múlt századok tiszwietre melló

jellegét. Lent nagy pinezék terülnek cl, a földszinti kereszt bolto-

zatu rész az. északi és déli kiálló kerek sarktornyain kívül, hat szo-

bát és konyhát s egy hajdan palotának nevezett tágas elcsarno-

kot tartalmaz
;

raig fent az emelöten hosszú ke.skeny folyosóból

nyíló hat kis szoba és egy nagy terem találtatik; e folyosó s az

ers keresztboltozattal eilátoU szobák sötétek és ridegek, jóllehet

az 17*34. évben Marksteiner Jakab kömives által tetemesen átido-

mittattak s késbb 1839. eredeti 3 láb magas és 2 lábnyi széles

ablakai megnagyobbittattak. Még 1729. megujittatott a fedele s a

pad gabonatárrá idomittatott át, 1734-ben kéményekkel láttatott

el az épület, addig csak csövekkel bírván. A felsó nagy terem pa-

dolatáü egy lyuk arra szolgált, hogy azon az alant lekv konyhá-

ból az étkeket felhúzhassák. Fent a pádon a falak lrésekkel ei-

láívák, mi az egykori váraesoak eredeti rendeltetését elárulja. En-

nek eltte az épület nyugoti oldalán volt a meredek feljárás az

emeletre, nem rég azonban a keletire helyeztetett ai, az eredet^

déli mellék bejárás pedig befalaztatott
;

a régi párkány, nehány be-

rakott ablak kökerete s szemöldökkövei maiglan látszanak. Arról,
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bgj az 1839-ki kijavítás alkalmával az északöjugoti szöglet szo-

búbaD s a foljosú egjik falában berakott fülkére s abban befala-

zott ember-vázra akadtak volna, illetékes egyének, különösen a

munkát vezet Germars Ignácz, uradalmi építész, nem bírnak tu-

domással s így azt koholtnak kell nyilvánítani. Egykor földtoltés-

sel és árokkal volt e váracs megersítve, a kastély északi és nyu-

gati falán két czimer van a falba karezolva
; ez mintegy ölnyi nagy-

ságú, a pajzst, melynek tetejét háromszög díszítmény fedi, ara-

beszkek, czifrázatok és egy szárnyas nemtÖfej környezi, a pajzs

fels részén olvashatlan, elmosódott sorok látszanak, melybl csu-

pán az 15Ó. . évszám vehet ki; a pajzs közepén két szemközt álló

oroszlán egy kerek-idomú czimert tart, melyen egy 2 szárnynyal

ellátott kerék s a melll emelked jobbra néz oroszlán látszik.

A kastélyban most a szentmiklósi uradalmi major gazdatiszte

8 rendesen egyik íerdésze is lakik
;
az udvar dél-nyugati oldalán

elterül nagy kertet még 1749-ben alakította Bosinda Ferenez nev
kertész.

Az udvaron lev hosszú istállók annak emlékei, hogy itt a

múlt században híres ménes díszlett. 1757-ben ugyanis gróf Schön-

born Ervin Jen alakított egyet, melynek tervét Ganneval készité

;

els ménesmester Hóeke Tóbiás vnlt, 1778-ban azonban az in-

tézmény megsznt, (L. Legel és marhatenyésztés.) A minthogy az

itt mködött vasgyár is a mit század végén beállittatott s azóta

nyomtalanná lett.

A helybeli g. k. templom, egykor a római katholikusök által

építtetett ;
ez keletelt, a hajó deszkamennyezetü, a keskenyebb s

alacsonyabb szentély ellenben körboldozatu s áspisé a nyolczszög

három oldalával záródik. A nyugati szélén álló torony 1814-ben

raga'sztatott az akkor tetemesen átalakított régi templomhoz, mely-

ben az oltárnál még egy régi durva egyszer keresztel kmedencze

all. Minthogy 1333-dik évben, Szentmiklóson már r. k. lelkész m-
ködött*), bizonytalan, mikor sznt az meg, bvebb nyomára egy-

általában nem akadtam* 1820. évben a helybeli g. k. lelkész kincs-

keresési vágyból a templom alatti sírboltot átkutatván, abban több

egymásfölé helyezett kisebb-nagyobb elporlott fa> és ónkoporsót s

nagy mennyiség emberi csontot talált. Értékes m, kivéve egy kis

aranykeresztet, mely félaranyat nyomott, nem fordult eló, jóllehet

a. csontokat és hamvakat átrostáitatta, mely sirháboritast késbb

) Azonkoru pápai tizedek lajstroma.



729

annyira szivére vette, hogy magát a háborgatott alakoktól nidöztetve

képzelvén, ál iiiatlansága csakhamar véget vetett életének.

Ekkor napfényre jött egy 5’ hosszú, 3’ szeles és 7" vastag

homokköbül faragott lap is, mely e felírást tartalmazta : „Generoso

ac magnifico pio claroque quondam Dno Paulo Tbelegdy de

Eadem Thelegd qui trigesim secundum usque Öor- iesimae suae

detatis terminum splendor pátriáé, páter egenorum, justitiaeque nut-

rii fit. f Anno Salu — humanae 1 . . .

.

die 13-a mensis Novemb-

ris v e t e r i s c a i e n d a r i i unico filio duabusque filiabus charissi-

mis relictis vitám cum morte cona —* us in Xto Jesu oldorm. —
Generosa ac raagnifica Dna Chatarina Varday de Kisvárda

Dno utpote quond. ac maríto suo piae memóriáé charissimo hoc

monumentum memóriáé signüm fieri curavit. Gap. 19. Scio enim

quod redemtor mens venit ín novissimo die de terra resurecturua

sum et rursum circumdabor pelle et in carne mea videbo Denm,

quem jussurus sum ego ipse et oculi mei eonspecturi sunt et non

alius; reposita est haecspes mea in sinu meo. IX. sic. erim Deus

dilexit mundum, ut et filium urigenitum daret, ut oranis qui cre-

dit in eum non pereat, séd habeat vitám aeternam.“ Telegdi Pál,

mint fönebb érintetett, élt a XVI. század végén s itt temottetett el.

Szentmiklós határában gyakran találtatnak réz, ezüst és 'arany

érmek a római császárok korából
;
igy Alexander Severus, Julianus,

Antoninus Pius sat, st, mint baliám, skori bronz müveket is lel-

tek volna ; nehány évtized eltt pedig egy értékes arany gyrt,
mely késbb a lelkész kezébe kerülvén, ez által eladatott nyomta-

lanul. Minthogy e györü kék zománczu vala, valószín az, mit róla

bedéinek, hogy II. Lajos királyé lett volna, mely Jankovics gyj-
teményébe került.

^ A helybeli g. k. lelkészség 1784 óta vezeti az anysköny ve-

ket
;
az oskolások száma l03-ra megy.

A postahivatal 1873. márczius 1-én lépett életbe.

A XVI. század okmányaiban „Isdinaho" név alatt Szent-

miklós közelében egy önálló helység emiittetik, mely késbb azza^

összeforrván, most tévesen Szentmiklós-, az oroszok által Cs i na-

gy ievo-nak mondatik, mely szó annyit jelent, mint pervégzhely.

Az 1567«ki adóösszeirásban találtatott 3 porta s lakosokul: Kenéz

Illés, Kozák, Ivasko és Mihalkó ; Szentmiklóson pedig csupán két

kapu. 16CO-ban ízsdanihó faluban hat ház.
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A lakosság kezén az 1870-iki összeírás szeriül íaláiialik 74

ló, 376 szarvasmarha, 369 nemesiteLt juh (az uradalom birtokábau),

40 kecske, 207 sertés és 9 méhkas.

Szernye.

Magvar falu a kaszonyi járásban Csomonya és Barkaszó közt

I51 házzal és 874 lakossal, mig tiz év elolt 194 hazat és 928 la-

kost számlált. Határa 1134 holdnyi sík területtel bir. Régi okmá-

nyokban S z ö r D y e-Dtík is iralik, a 14-ik századbeliekében pedig

Zirnyának; ekkor a helység már virágzó állapotban volt: sa-

ját plébániával bírt, melynek lelkésze Pál az 1333-dik évi pápai

tized fejében 3, a következkben pedig 7 garast fizetett; ugyan-

akkor 1333. a beregi s illetleg borsovai, azontúl pedig az ungi

íoesperesség parochíái közt eralittetik, melyek akkor az egri érsek-

ség alá tartoztak.

A XIII. század végén 1282. a Várdai családból ef^dt Mi-

hály fia Demeter birta,*) a XV. század elején pedig a Jakcsi és

a Csapi családok
;
1451-ben Báthori István kapta Jakcsi András és

László részeit; 1461-ben beiktaltatott Szilágyi Erzsébet zálogjogon,

valamint 'Drágffi Miklósné és Kállay Margit született Jakcsiak; 1482.

Hetei János, 1495-pedig Bükéi Matucsinai Dorottya a Matuznai-

féle részekbe.

1508. Matucsinai Ferencz, György és Miklós vettek 16 fo-

rintért ri Somogyi Lászlótól egy nemesi kúriát itt, 1509-ben pe-

dig szintén egy udvarházat 20 arany forintért Szernyei Supán Má-

tyás özvegyétl, mi ellen gyermekei Demeter és Anna tiltakoztak.

Í507-ben, beiktattattak Jakcsi András és György a Jakcsi Já-

nos-féle részekbe. — 1524-ben Dobó Ferencz örökölt itt birto-

kot és Csaholj Péter. 1565. birtokoltak itt Dobronyi Ferencz és

*) Zichy God. l. 50. lap
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Lóíiyai Gejgtíly; 1566-ban Dobó Domokos, Matucsiuai János és

György, Bégúnyi Gergely és Maiuznai Pál özvegye. Ez évben az

átvonult tatárok kegyetlenül elpusztiták. 1572. kaptak királyi uj ado-

mányt Maiuznai János, István és Ferencz; 1576-ban pedig Matu-

csinai Gedeon, 1588-ban bírta ez és Dobó Ferencz
;

16íX>-baD Dob-

ronyi János, Szabó Pál, Maiuznai Gedeon és Zsigmond és Salgai

Bálint.

1609.. beiktattátott Lónyai András; 1610-ben Lorántffi Mi-

hály és Daróczi Ferencz a Dobó-féle részekbe, valamint 1611.

Lónyai András a Dobó Ferencz és Székely Jakab-féle birto-

kokba.

1613. Salgai Kata elzálogositoíta birtokát Maiuznai Pálnak

400 írtban; 1614. emlittetnek birtokosokul Lónyai Zsigmond, Ist-

ván és András.
*

1623. Horváth István kapta királyi adományul Matuznai Pál

és István rnagvaszakadtával ezek részeit. 1633. királyi uj adományt

nyert Lónyai Zsigmond, ki ellenmondások folytán 1651-ben ismé-

telten boiktattatotl. 1638-ban emlittetnek még özvegy Perényi Gá-

borné Salgai Kata, Dobronyi János és Csomaközi Zsigmond.

1749. Báohegyesi Kulin Miklós, Gerzsenyi Katától született

fiú nevében tiltakozik, a közte, Gerzsenyi Erzsébet Péchy Miklósné

és G. Júlia Mák Antalné közt Szernye iránt létrejött osztályegyez-

ség ellen. ,

A föbirtokos most is a Lónyai-család, névszerint L. Albert;

valamint Fazekas László és Bertalan, Feldman Abrahám, Tóth

Péter, Orbán, Tar, Bartha, Gerzsenyi s más családbeliek.

A református község már 1595-ben anyagyülekezetet képe-

zett, lévén akkori papja Beregi Lukács
;
az uj hitközség elfoglalá

a maga részére az itteni egykori régi r. k. teplomot is, mely a

XV. század elején az itt akkor közönségessé vált egyszer, falusi

csúcsíves styl ben építtetett, hajója egyszer, deszka mennyezet, mig

a keletelt szentély jóval alacsonyabb és keskenyebb vala, apsisa

egyenes záradékkal végzdvén. E templom többször változtatott át,

nevezetesen az 1755. évben kért s megejtett szemle folytán akkor

hatósági engedélyijei, valamint 1774-ben is; mig 1779-ben az egy-

ház egy bí^angláb felállítására nyert a kormánytól engedélyt, mely

maiglan a templom közelében áll. A templom alatt sirbolt kong.

1645-ben Gerzseno, mely a helység szomszédságában fekszik, volt

fiókja. Anyakönyve 1773. kezddik; iskolatanitója pedig 1792. óta

mködik.
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A tehetsebb birtokos családok ezek: Barkaszi, Barta, Ger-

Z80DÍ, Biraba, Csorba, Jó, Kása, Keresztúri, Kis, Kovács, Lónyi

vagy SimsoD, Lacz, Moluá-r, Nagy, Orbán, Oro, Sipos, Szabó, Szopó,

Tar és Tót,

S z e r e tt e 1 V b;

(Síerenc^uvezi.*)

Orosz helység a munkácsi járásban Bubuliska felett 22 ház> !

zal, 175 lakossal és 988 holdnyi hegyes határral. 1870- ben 237 la-
1

kosa volt. Nevét vévé Szerencsi János bubuliskai lakostól, ki- ;

Bek, mint felsége oroszának Mária királyné Budán, 1528. (in

fest asceasionis Dni) munkácsi várnagyai („Comites et Castellani

CaPtri,Munkacz“) Artándí Pál és somlyai Báthori István által ke-l

nézséget adatott oly czélból, hogy a Rosztinecz pataknál fekv Bre-j

zova nev Tóid területre, melyet e végbl Tömöri Lörincz és Miklós

munkácsi várnagyok, már elbb kijelöltek, idegen jobbágyokat te-

lapitsen, az uj megszállóknak 12 évi adó- és tehermentességet ígér-'

írón. E kenéslevelet Mária maga még azon évi Orbán pápa ünne-

pén megersité. i

1645. Rákóczy György fejedelem Munkácsról ápril 24. meg-j

ersiíé kenózlevelét a Sándor, Gergely, István, János, Kozma Mi-

hály, Máté Pál, Kozma István, Kozma, Lázár, Ferencz és Máté nev
családtagoknak; felmentvén ket a közönséges jobbágyi szolgálattól,]

ogy, hogy azok csupán adózni és drabant szolgálatot tenni tar-

tozzanak.
j

1649. találtatott itt 27 jobbágy,. 55 fiú, 3 ló, 136 szarvas-

marha, 118 sertés és .14 méhkas. A lakosok közül a Lázár, Kozma,

Ferencz, Illés, Pál, Máté és István nevüek a kenézségen laktak s

a várhoz lóháton való levélhordással és hetesdrabantsággar szolgál-

tak; hetes drabantok voltak még Bagbly és Pólányi, egyik Máté

pedig hópénzes drabant.
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Áz 1711-ben erre átvonult svédek itt nagy pusztítást lettek,

a téinplomot felverték s a lakosságot bántalmazták.

Hajdan a falu nem mostani helyén, hanem nyugatra tovább

az úgynevezett Ofalu- (SztarojiB Szel) dln feküdt. Van itt a

mezn egy „Hvozda Mlaka^ nev hely is, mely nevét onnan vette,

hogy a munkára kihajtott jobbágyság egy vele kegyetlenked Hvozda

nev uradalmi hajdút ott megölt.

A falu körül jó bort term szlhegyek vannak
;

az elhegy

déli lejtjén pedig a gróf Schönborn családnak egy szépen beren-

dezett majorja áll.

Szidorfalva.

(Hrabovo.)

A munkácsi járásban, az Ünggal határos magas hegyek közt

fekszik ez uradalmi orosz heljség 39 házzal. 270 lakossal és 244

holdnyi erds határral. Magócsi Ferencz 1604. adott Szidor Ist-

ván, László és Jánosnak poroskói lakos és Drugeth jobbágyainak

kenézséget a végbl, hogy Poroskó közelében, Viznicze és Sztrichkö

nev patakok közt a Hrabovecz folyótól falut alakítsanak, mi si-

került is
;

különben már 1600-ban volt Eákóezy Zsigmondnak a

Rab oh nev helyen egy jobbágya.

1649-ben találtatott már itt 31 jobbágy, 55 fiú, 21 ló,. 184

szarvasmarha, 720 juh, 152 sertés, 21 tinó és 48 méhkas. Kenéz

volt Ágoston Gergely, a batyko László Pál 4b Csokoly Iván. Az uj

megszállók leginkább a szomszéd üngmegyóböl költöztek át és 6

évi adómentességet élveztek.

1711-ben a svédek innen 200 köböl zabot, 44 k. rozst, 5 k.

búzát, 180 ^ukot, 20 ludat, 2 oldal szalonnát, 4 hizott sertést, 3

lovat, melyek 12, 14 és 22 írtra becsültettek, elvittek, A 22 frtos

lóért, miután gazdáját ra^^gverték, kárpótlásul egy 2 írtra becsült

sánta lovat hagytak ott; elvittek továbbá 2 írtára szerszámot, egy
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5 frtos uj szekeret, 5 fejszét, 20 itcze vajat, 3 ökröt, 1 tehenei í

borjustól, 16 morvái juhot s egyéb 42 frt 16 dénárra becsült ingó- ^

Ságot.*)

Az 1870-ki összeírás alkalmával találtatott a lakosoknál 4 ló,

19 szarvasmarha, 18 juh, 4 sertés és 4 méhkas, mi szegényes voltra

mutat.

1872-ben gr. Schönborn Ervin alatt 15 cseh favágó-család te-

lepedett itt le, kikból azonban idközben hat elköltözött.

A g. k. hitközségnek van fateraploma és Puznyáknak fiókja.

Sxinyák.

A *Kék-bércz“ alatt már az 1583-diki jobboviczai kenéz-

levélben értetett azon magaslat,* mely „Sziny ák“-nak neveztetik,

magyar elnevezése azonban háromszáz éven át nem tudott népsze-

rségre vergdni, s ma is csak e néven ismerik valamint e hegy-

séget, úgy azon igénytelen falut, mely alatta í837-ben keletkezett;

jóllehet e vidék már azeltt volt ismeretes ásványvíz forrásairól,

melyekben kén és iblany nagy mértékben találtatik s melyekben

e század elején még csak rühös kecskéket jó sikerrel fürösztöttek

a vadonban legeltet pásztorok, ekkép a figyelem a forrásokra irá-

nyulván, elbb egyes családok kezdék használni, majd 1834. évben

a tulajdonos munkácsi uradalom birtokosa fúrdóházat építtetvén,

annak hire mindinkább emelkedett és méltán, mert ers vize sok

esetben rendkívüli hatást gyakorolt különféle üdült kütegekben, csú-

zos és köszvényes bajokban, a hasüregi zsigerek rendetlen állapo-

tában, a takhártyák bántalraaiban, a görvóly és angol-kórban s más

betegségekben. Ma már schvaizi Ízlésben több vendógház, 20 lak-

ás 10 fürdszobával díszíti a fenyves és lombos erdkkel borított

magaslatot, melyen a fürd áll s melytl egy negyedóra járásnyira

*) Azonkoru vizsgálati okmány az ugocíai levéltárban.
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feljebb fekszik a hasonnev telep, mely 1837. keletkezett, a tulaj-

donos gróf Schönborn család felhivására akkor Alsó- és Fels-Zas-

sauból 26 német telepedvén le
;

1843-ban már 22 családra szapo-

rodott e gyarmat, mely kizárólag favágással és szállitással foglalko-

zik. Most már iskolája és fatemploma is van a kis községnek, mely

a munkácsi r. k, anyaegyházhoz tartozik. 1870-ben 70 fér és 81

nbl állott a lakosság 29 házzal, melynek birtokában 122 hold,

113 szarvasmarha és 4 juh találtatott. A helységhez sorozott ura-

dalmi határ 23675 holdból áll, mely leginkább rengeteg erdség;

ma a községben 24 ház és 131 lakos ialáltatik.

Orosz falu a Verchovlnán a vereczkei járásban 81 házzal, 508

lélekkel és 4155 hegyes és kopár haiárrrai
;
nevét vette a hasonnev

viztöl, mely a falun át foiy. Magócsi Ferencz 1607. adott kenéz-

séget Palkovics Andrásnak és Lászlónak s Gudják Jakabnak a vég-

bl, hogy a falut uj lakókkal megnépesitsék
;

ez okmányt meger-
siték 1613. gróf Eszterházi M. és 1657. Loráoiffi Zsuzsánna.

1649-ben találtatott itt 55 jobbágy, 47 fiú, 25 ló, 175 szar-

vasmarha, 305 juh, 59 sertés és 4 méhkas. Batyko volt Ruszin

Koszty. A Eákóczyak e birtokot alzálogositvác, 1762-b0n a gróf

Schönborn család visszaváltotta.

1672. volt a fkenéz Palkovics Markuiy, alsó kenéz Ripics s

a batyko Pap János; késbb a lakosság annyira megfogyott, hogy

1699-ben csak 27s népes és lO'/s pusztatelek találtatott
;
ekkor volt

a kenéz Palkovics Iván és Ripics Soma; batyko Petrokovics Pap

Mátyás, ki nyestet adott évenkint a várhoz.

A lakosság kezén találtato^’t 1870-ben 452 szarvasmarha, 483

juh, 28 kecske, 149 sertés és 32 méhkas,

A g, k. hitközség bír saját lelkészségével, mely az anyaköny-

veket 1782. óla vezeti; érdekes az itteni díszes íatemplora, s ab-



736

bao az utolsó ítéletet ábrázoló régi jelmezes kép
; valamint a kép-

tár elÓtt azon ölnyi magas s karnyi vastag viászgyertyák, melyeket
a buzgó gazdák magok gyúrnak s áldozatul szánnak

;
melyeket bi-

zonyos kiválóbb napokban ók vagy "Utódaik magok meggyujlani
szoktak. Máramaros határánál fekszik a gróf Schönborn-család D o-

rosó nev majorja 535 holdnyi tértartalommai
;
1848. eltt ter-

veztetett, hogy itt juh- és gabona- vásárok tartassanak, a közbejött

Bzabadságharcz miatt azonban az engedély ki eszközlése elmaradt.

Slzobatin*

1829. évben alakított gróf Schönborn Fülöp a Hát hegy
déli végén bent az erdben a szobatin nev víznél egy uj telepet,

a végbl,' hogy a megszállók az erd rizete mellett favágással s

egyéb munkával foglalkozzanak
;
e végbl házhelyeket s némi föld-

birtokot kaptak haszonélvezetre, miért minden házhelytl bérül 1

irtot adni és 9 igás vagy 18 kézi napszámot, úgyszintén minden

hold tidtl Ugyanannyit végezni tartoztak. 12 család Medenczérl

szállt oda; 1837-ben 24 családra szaporodott a telep. 1870-ben 31

házban 174 lakos s azok kezén 3 ló, 118 szarvasmarba, 41 sertés

és 26 méhkas; 1877-ben pedig már 218 lakos találtatott, kikbl

213. g. katholikus s a medenczei anyaegyházhoz tartozik. Van is-

kolája, melyben 32 tanuló jár. Határa 6607 holdból, többnyire ér-

tékes erdkbl áll, mely a nevezett grófi-család tulajdona, mig a

telepitvényesek használatában 380 hold van. Lakossága most 131.
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iSzoloesiiia.

I

Oroszfalu a vereczkei járásban Szolyva és Polena közelében,

? 388 lakossal és 64 házzal 1613-ban gróf Eszterbá?! Miklós Kala-

i biska Péter, László, András, Sándor és Pálnak adott kenézséget a

í falu megnépesitése végett, miért a csaiád csupán a hadi-adó fize-

tésére köteleztetett. ,

;

1649-b8n Lorántfi Zsuzsanna alatt találtatott itt 33 jobbágy,

63 íiu, 11 ló, 142 szarvasmarha, 168 juh, 79 sertés és 24 méhkas.

Kenéz Kalabiska Gergely volt.

Az 1699. összeírás szerint találtatott itt ,5^4 népes és 6 pusz-

tatelek, 16 ló, 51 szarvasmarha, 64 juh, 21 sertés és 10 méhkas*

Ekkor adtak a várhoz összesen 23 tyúkot, 6 ludat, 46 tojást és

; 5*/4 font vajat A kenézek Kalabiska és Ulihanecz serfzdét is tar-

:
tóttak. A lelkésznek akkor rendeltetett a Bosnyák Tirako-féie puszta

féltelek. 1699'beü volt a batykon kívül két éneklész (orosz deák)

Popovics IváD és Kalabiska Luka, kik mint a pap egj'-egy* nyestet

vagy e helyett 4 frtot adtak a várhoz.

Í711. febr. 29. IL Rákóczy Ferencz, midn végleg kivonult

a hazából, Vay Adára, kiséretében, minthog'y a megáradt Pinye-

patakoti át nem mehetett, a faluban megháltak; más nap is sike-

retlenöl kísérték meg az. átmenést, mert a sebesen rohanó víz még
inkább dagadott s a jeget is igen szakgatta, az^ért ismét kényteíe-

nittettek. visszatérni Szolocsinára, hol márczius 3-ig idztek*).

A g. k. hitközség bir saját lelkészséggel és 1868-ótá. felszerelt

uj ktemplommal, a mikor az 1791-ben épített elbbi fatemplom a

használatból kivétetett. Anyakönyve 1787-tl vezettetik.

A lakosság kezén találtatott 1870-ben 9 ló, 351 szarvasmarha,

118 juh, 47 kecske, 70 sertés és 30 méhkas.

*) Rákóczy-tár I. 235. Rátli Károly adatai szoriat azonban (Rákóczy eaor

lékiratai 1866. 321. lap.) Rákóczy P. 1711. febr. 18-an megindul-
ván Munkácsról, 20-<án már Alsö-Vereezkén volt, honnan nyilatko-

zatot bocsátott ki. L. T.

47



HatárábúD, különöseD a Zavadka nev hegy alatti L u h i dü-

lóbeii mind a gróf Schönborn rétjén, mind Bertalan Margit földjén

jó saYanyuviz források bugyogriak.

Szolyra.

(Szvályava.)

Népes mezváros a vereczkei járásban a Latorcza balpartján

kies völgy ölében, 173 házzal, 1352 lélekkel és 2438 holdnyi ha-

tárral. Hajdan Zoiyvának neveztetett, mi oroszul SzoIiva = sóst

jelent s igy nevét a határában bven találtató savanyuvlz-források-

tól vagy a helységen át folyó Szvalyavka pataktól kölcsönzó. Te-

rületén bronz és smagyar-kori sirhalmok s mtárgyak talál-

tatnak.

A XII. században a Beth máskép Betke-család bírta, a XIII.

században pedig Simon fÓispáu, Bankbán nádor, veje, kitol az

1214-diki merény folytán II. András király által elkoboztatott s a

királynéra rnháztatott. 1263-ban V. István Szolyvát (Zolva, Zolova)

Aladár tárnokmesternek adományozta'*'); 1272-ben pedig Rusdi

Mihálynak.

1433'ban a Perényi-család birtokában volt Szentmiklóssai

együtt, melynek Szolyva tartozéka vaia s annak urait szolgálta.

Az 1463-ki határjárásban „Zolyva" közelében egy savanyu-
viz nev hely jelöltetett ki határpontul**).

1540. Perényi Péter volt birtokosa. 1565-ben már mint óhitü

parochialis hely emlittetik.

1572. Frangepán Zluni Ferencz
;

1574-ben Telegdi Mi-

hály, 1611. Nyári István és neje Telegdi Anna, 1612. gróf Esz-

terházi Miklós .s 1614. Várdai Kata bírták. 1650-ben Lónyai Zsig-

mond birtokába jutott, 1668-ban Drugetb György Özvegyére gr.

Eszterházi Máriára és 1680-ban Báthori Zsófiára.

*) Fejér Gy. Cod. Dipl. T. IV. Vol. 3. 17.

Lelesz, Prot. Met. 31. sz.



Az 1688-ki összeírásban felhozatik : hogy az elbbi 54 jobbágy-

családból 31 teljesen elpusztult, 8 pedig részint nyomorú-

sága, részint más okból bért fizetni nem képes; igy Pap Simon,

a helybeli batyko, ki jobbágyi félteiken lakott, szintén csak 2 frtot

fizetett és Primkács Luka drabant és Szofilka János bíró szintén

adómentességet élveztek. A lakosok akkori szegénységét igazolja

azon körülmény is, hogy az akkori leltározás szerint nem találta-

tott az egész községben több mint 7 ló, 7 ökör, 13 tehén ^és

8 sertés*). Az urasági majoros földek két nyomásban voltak,

a felsben egy tábla, melyben 200 köböl zab megtermett, a má-

sik nyomásbeli pedig a keresztnél lev 50, a Vorkovics-fóle

kéttábla pedig összesen 70 köböl zabot adott évenkint. A gróf

Schönlorn-család 1728-ban jutván Szolyva birtokába, 1795-ben ren-

‘dezteté az itteni majort, mely jelenleg a legnagyobbak egyike, de-

rék épületekkel, gz szeszgyárral s minta juhászattal; jól müveit

földei pedig a búzát s rozst egyaránt megtermik.

Az 1798-ki küldöttségi jelentés szerint, a papiak akkor fából

épült és szalmából fedett szk házikó volt
;
az 1749. épült kicsiny-

szer ktemplomka pedig szerfelett szk s azért annak ujooépité-

sére költségül 2800 forint terveztetett. Anyakönyve 1782-161

kezddik;

Ferencz császár és király 1798. adott kiváltságot a gróf

Sohönborn-családnak Szolyván országos vásárok tartására
; 1824.

márcz. 5. kelt oklevele szerint pedig megengedte, hogy minden

csütörtökön heti vásár tartassák; ez utóbbiak gyengék, országos

vásárai azonban különösen baromra nézve eléggé látogatottak. A
helypénz a grófi pénztárt illeti.

1831-ben épültek az itteni tiszti lakok az uradalmi gazdászati

és erdészeti személj zet számára; ugyanakkor készült a Máramaros

felé vezet ut is.

* Nevezetessé teszi e helyet a gyógy hatásáról elbirült s kelle-

mes pezsg italul is használt savanyú viz forrása, mely az or-

szág távol vidékeire szállittatik s mely már régóta ismertetik ; 1709.

febr. l^én pedig maga II. Eákóczy Ferencz fejedelem élvezte, mi-

midn e tájon megfordult.**)

1870. junius 24. felbontatván a Szolyva és Tövisfalva közt az

országúinál feltn s kereszttel jelzett terjedelmes halmot : abban

*) 1870. volt itt 54 ló, 10 szamár, 709 szarvasmarha, 1318 juh, 104

kecske, 890 sertés és 49 méhkas.
Rákóezy-Tár I. 185.
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egy teljesen felszerelt elökori lovas magyar levente csontvázát ta-

táltam.*) A déli lejt alatt lev téglavetben bronz es arany-m-

szerek, a Niva mezn pedig nagy kducz alatt skori cserepek ta-

láltattak.

Néhány óv óta postaállomás.

SztánfalTa.

(Sztanovo.)

Orosz helység a munkácsi járásban s a Hát-hegy nyugati, szÖ-

yel és tölgyfákkal’ beültetett szélén, 100 házzal és 602 lakossal.

Sztánfalya volt székhelye a körötte fekv Leányfalva, 'Fels-

Schönborn (Oláh-Kerepecz), Tkés, Hátmeg, Drágabártfalva, Meden-

cze, Ardánháza és Závidfalva nev kilencz helységbl állott külön

határrvidéknek, miért e táj maiglan K r aj nán ak neveztetik. En-

nek lakói a várhoz fegyverrel és mint küldönczök lovon tartoztak

'szolgálni; azután is, a mint századok múlva az országos nagy ha-

tárrvidék (Krajnaság) jelentségét elveszte s uradalmak szerint fel-

osztatott
; akkor öt század eltt, ez egy összefügg testet, vajda-

ságot képezett,' mely id folytán sajátlagos kiváltságokkal ruház-

tatott fel, különösen 1364., 1370. és 1378-ban Erzsébet és Mária

királynéktól. Nevezetesen a fí benjáró' bnök, különösen a rabiás és

tolvsjlás kivételével, melyek iiánt a vajda jelenlétében a megyei ha-

tóság Ítélt, a kisebb vétségeket és kihágásokat a kilencz helység

bírái által közösen választott vajda — ofiicialis — intézte el
;
adóul

pedig a beszedett ötvenednek felét tartoztak a vajdák a várhoz be-

szolgáltatni.

A hagyomány szerint az* itteni egykori oláhok egyrészt a XIII.

.században telepedtek le, nevezetesen 1284-ben, midn a Rodostónál

elfogott oláhokat arra kényszerité a király, hogy Sereg, ügocsa és

*) Századok 1870. VII. és Arch. Ért. 10. sz.
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Máramaros területüju ielepedjenek le^ kik azuíiui rncg^éiik dél-ke-

leti részén sokáig tartózkodtak. Kéz* lem szerint azonban már a ma-

gyarok beköltözésekor is folvtatiak iit nomád pásztor életet oláhok^

kik csak a tatárdulás után tömörültek azután egyes falvakba, melyek

a megszállitásra engedélyt nyert kenézekrl nyertek nevet, mint

épen itt a volt Krajnán is S t á n-, Z á v i d- és S á n d o r f a 1 v a (T-
kés) is. Az oláhoktól elhagyott torülotre a XIV. század végén Ko-

riaihovics Tódor podoliai herczeg telepített oroszokat, kik maiglan

laknak e tájon , is s Iiihetleg, megmaradt s idvel eloroszosodott

oláhokkal összeolvadtak.

Állapotuk idvel hova-tovább súlyosbodott.

így Szilágyi Erzsébet 1466. no V. 5. Munkácson kelt rende-

letében eladatik, hogy 5 a várhoz tartozó jószágok megszemlélé-

sére ide jvén, a krajnai helységeket nyomasztó állapotban találta,

miért is azok sorsán, javítani akarván, meghagyja tiszteinek : hogy

tlök az eddig évenkint adniszokoti 12 juh helyett azontúl csakhatot

szedjenek
;
a sertés- és terraényíizedet természetben s ne pénzül hajtsák

be; a lakosság ezentulra az együttesen évenkint adni szokott hízott

marha beszolgáltatásától felmentetett, kivéve azon esetet, ha maga

érkeznék ide, vagy a várba uj várnagy neveztetik ki. Megtiltotta,

hogy a tisztek Krajnán tartózkodjanak; de ha hivatalból oda mennek,

akkor minden helység ebéddel és vacsorával láss ket el. A tiszt

vagy várnagy a terménybl 9, vagy 10-ednél többet ne szedjen;

a várnagy az emberoltl 3 márkánál többet sem pénzben, sem más

vagyonban el ne vehessen
;
a krajnaiak az eddig divatozott sajtnál

snlyosabbat adni ne tartozzanak
;

a kenéz eddigi jogait és kivált-

ságait csonkitatlanul gyakorolja
;
a kiméretni szokott földesúri bor ára

fejében a vártisztek többet ne zsaroljanak, mint mennyit az valóban

megért. Ha jobbágy küldönczül útra indittatik, lovát senki le ne

foglalhassa. Az uj megszállók ötévi jnentességet élvezzenek. Ez ok-

mányban munkácsi várnagyul Balázs mester (Keszi) emiittetik.

Az 1484-ki Hollós János-féle adománylevélben a krajnai hely-

ségek körül csupán „Sztánfalva, Kiskerepecz és Dragabartfalva“ em-

littetnek. Hollós János 1493-kán Munkáeson kelt okmányában el-

adja: hogy. midn Munkácsra érkezett avégbl, hogy a panaszokat

kihallgassa s igazságot -szolgáltasson, eltte megjelent Sz t án fal-

vai László vajda egy részrl s a krajnai 9 helység kenézei, la-

kói és jobbágyai másrészrl s ezek eltt eladd László, hogy t
és testvéreit régi idtl és jogon illetvén a krajnai vajdaság, abban

magát megersittetni kéri, annálinkább, mert egy közelebb Hollós
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János által Budán kiadott pecsétes levéllel tudja ehez való jogát

igazolni. Ezek ellenében a kenézek és a nép válaszold, hogy n e-

kik állandó vajdájok sohasem volt, sem általok László

Örökidóre nem választatott, mert ók évrl évre szoktak a munká-

csi várnagy jóváhagyása reményében egyet választani, mely régi

gyakorlatot és szokást tanukkal igazolták, valamint azt U, hogy az

örökösök hélkül, elhunytak vagyonából a várnagyot csupán egy oly

három éves tulok illette, melynek szarvára zsineget (chorda) kötni

lehet. Mindezek alapján János herezeg oda nyilatkozott, hogy ki-

derülvén, miként László a kiváltságlevelet tle álnokmódon meg-

szerezte, a neki adományozott örökös vajda-jogot visszavonja s a

krajnaiaknak a választási jogot megadja ; egyszersmind utasította a

várnagyot, hogy a magvaszakadtak hagyatékából csupán egy har-

madfre járó tulkot vehessen el. Ez okmányban várnagyokul Ber-

csényi Pál és Péter emlittetnek.

1506-ban megersítette a krajnaiak elbbi kiváltságait Anna

királyné, kinek akkori munkácsi várnagyai voltak. Zoóth János és

Torinyi Imre; úgy szintén megersité Mária 1523. és Zápolya Já-

nos 1562-ben. Ez utóbbinak április 23. Gyaluvárban kelt okmá-

nya szerint, a munkácsi uradalom fnökéül Daczo Tamás, várna-

gyául GálthÓri (Galtöví) Ferencz és udvarbiróul Kerepeczi Demeter

emlittetnek, mint kikhez a rendelet intéztetett.

Rákóczy György fejedelem Munkácson 1645. április 22 a

sztánfalvai kenézek panasza folytán uj kiváltságokmánynyal látta el

ket; ebben meghagyta Debreezeni Tamás nev uradalmi fnök-

nek 8 általa a kenézeknek, hogy a régi királyoktól és földesurak-

lól nyert jogaikban ne háb orgassa ket s az .urbórben foglalt meg-

hatáxozott terheken felöl más szolgálatra ne kényszerítse. Akkori

kenézek' voltak Sztánfalvai László, Márton, Lukács, János, Jakab

és egy másik János.

Daczára a sok kiváltságnak, a várbeli tisztek még is zsarolták

a krajnaiakat, miért ezek 1648-bah ismét panaszí emeltek Rákó-

czy György eltt, ki azon évi juIius 27. Munkácson Debreezeni

T. fnök, Lövei Gergely fkapitány és gyulavári Maxay György

tiszttartóhoz intézett rendeletében megparancsolta, hogy a krajnai

jobbágyokat jogaikban ne háborgassák s tólük, a mennyiben való

lenne, hogy tizedül tojás, )yuk, vaj, olaj, szurok és sajton kívül

egyebet nem adóztak, mást ne követeljenek, „sub gravi animad-

versionis nostrae poena.“

Lorántffi Zsuzsanna alatt ismét uj terhekkel Bujtattak; az
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1649-diki összeírás szerint tartoztak minden egész házhely után

györgy- és mihálynapi adóul 1 frtot fizetni s a fókenéz 1 ayestet

vagy 4 írt, égy karvalyt vagy 50 dénárt, 1 özet Vagy 1 frtésdra-

bantpénzül 3 irtot; a batyko pedig l nyestet vagy 4 frtot adni.

Ekkor találtatott Sztánfálván összesen 44 házhely jobbágyokkal,

ezek közt volt 3 hópéuzes, 1 székely és 3 hetes drabant; a kenéz

volt Czikolai János, batyko Pap János; továbbá találtatott 42 fiú,

11 ló, 172 szarvasmarha, 14 juh, 1G3 sertés és 25 méhkas.

1672-ben Báthori Zsófia alatt volt a kenéz Kopcsa Sándor; a

batyko Pap Lázár. Azon évi nov. 10~rí Írja Kassáról a szepesi ka-

mara igazgatósága a vármegyéhez panaszképen, hogy a krajnai

oroszság törvénytelenségekre s kihágásokra vetemedvén, féktelensé-

gében a nemesi udvarházakat megtámadja, fölveri, onnan marhákat

elhajt és az ekkép elhajtott jószágot még külföldre is szállítja; miért

kéri, hogy a „prédáié latrok at“ erélyesen fékezze és fenyitse

meg.

Az i711-dik évben haza fele szökött svédek az egész Krajnán

és felvidéken le ílosváig és Krajna-Martinkáig mindenütt puszíitot-

iak és prédáltak.

Érdekes még, hogy Rákóczy György egykor a krajnaiaknak

(az állítása szerint: egy véka tallérért) a Hát-erdöbeni makktsr-

mést és legelt — a feinálló fáknak egy-egy arany birság terhe

alatti megkimélése mellett zálogba adván, 1783-ban a gróf Sebn-
born család zálogváltási per folytán 1793-ban itóietileg visszanyerte

az értékes erdt, ietevén 1796. április 8-án zálogösszegül 1(XX) és

kamat s egyéb járulék fejében 500 frtot; a nyugtalankodó községek

pedig,!^kik a végrehajtás után is több Ízben a felsbbsóghez járul-

tak, végre 1798-ban a helytartótanáos által a felfoljamodásoktói is

eltiltattak.

A g. k. hitközségnek van saját régi lelkészsége és uj ktemp-
loma; anyakönyve 1781 óta van; tanulóinak száma 98. Határában

szöiüitetósek is vannak. A helység nyugoti dombján pedig a gróf

Schönbora családnak gaz das á gi u d v a r a,

A határ lejtin skori haioiok s azokban obsidian és kovak
szilánkok bven találtatnak; bronz, valamint régi korbeii vasfegy-

verek, úgymint nyílhegyek, lándzsák és kardpengék szintén kerül-

tek napfényre.
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fiiztrabicüó*
|
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Orosz helység a munkácsi járásban 167 házzal, 870 lakossal!

és 7071 hüldiiyi sik határral; melynek nagy része lomberds. 1870-i

ben a község 1128 lelket számláit. Tartozott a munkácsi uradalom-i

hoz. 146G'baD Szilágyi Erzsébet feljogositá Orosz Dániel lucskaii

jobbágyának fiát Sándort, kinek a sztrabicsói terüíetbeli soltész*

ságot adományozta, hogy a nagylucskai erdség közepette lakat-'

lanul, benttea s elpusztul tan álló Sztrabicso nev helyet népesítse
i

be, miért a soltészoknak á szokott kiváltságokat, az uj megszállók-!

nak pedig ily kedvezményeket Ígért: 1. hogy az uradalmi tiszteki

ott állandóan ne lakjanak s ha oda érkeznek, a lakosok nekik csu-

pán egy ebédet és vacsorát adni tartozzanak; 2. vérengzésért egy;

márkányi bírságot vehessenek rajtok; 3. a birság egy kilenczedrésze;

illesse a várnagyot; 4. az eraberöl vagyonából a várnagy csupán!

3 darab marhát vehessen el a maga részére; 5. a várhoz szolgá-;

latot ne tegyenek; 6. Sándor kenéznek 2—2 nap dolgozzanak; 7.!

úri bérül a lakosok annyit fizessenek, mint a lucskaiak, végre 8. azi

degen megszállók hét évi adómentességet élvezzenek.

Hollós János 1493. meghagy taDerencsányi Péter munkácsi várna-,

gyának, hogy a lakosoktól kiváltságaik ellenére (mely okmányt bi-;:

zonyos Narnényi Gergely .elid egenitett), sertéstizcd helyett csupilnl

3 frtot szedjen.

A két fentebbi kiváltságlevelet, valamint a Fornosi László és

Csetneki János által Erzsébet idejében egy mrlom használata irántj

kiadottat Márii^ királyné 1523., koronázásának 3-dik évében, Llar-j

git ünnepén megersítette.
|

1649-ben özvegy Rákóczy Györgyné alatt találtatott itt 70!

jobbágy, 56 fin, 27 ló, 150 ökör, 60 tinó, 137 tehén, 529 sertés,'

és 47 méhkas. A jobbágyok tartoztak a földesur számára 5 hordó:

bort kimérni, a Bocskor nev beregszászi szlt megmvelni, a vár^

kutjához szükséges két öreg kötélnek való hársat gyjteni és Piszt-l

r aházára elvinni s egyéb robotot végezni. Az itteni 7 szabados tar-j



tozotl barom- és sertés-eladásnál hajtóul szolgálni, levelekéi víuc;.

egy drabantot tartani és háború e.setében fegyverrel szolgálni s ev^n-

kint egy nyestet beadni. A batykók salának: Pap György

.

és László, kik három nyesttel adóztak; szabadosok voltak a V.ir:: •.

Szabados, Pap, Magyar és Kozma családok, Szerencsfalvi í
=

volt hópénzes, Oláh, Sztánfalusi; Osztás, Magyar, Dél, Válinkú.' p-

dig hetes drabantok
;
V i d a c s János volt a bites d r a b a u : :> k

hadnagya. A jobbágyok többnyire magyar nevüek voltuk, ui.

Pvácz, Bába, Bagoly, Kecskés, Kövesdi, Mani; Déli. Gardou,

kei, Duszinai, Neviczkei, Lengyel, Farkas, Kis, Csonka, 2víedv%;

kik azóta teljesen kivesztek..

1G72. voltak a batykok: Pap Dénes és László.

1682. ötezer íbrintban elzálogosittatott Sztrabicso az Kö- .- ;-

családnak, kitói azt 1762. Detrieh László, ettól pedig a gr. 8 ouoü'

born család 1778-ban 4166 írton visszaváltotta.

1687. a Pál-rendü szerzetesek Marin Istvánnak sztraniesói volt

birtokukat bevaliák a leleszi koavent eltt.

1732. febr. 13. Péohy György szolgabiró és Béres György tiskinit

vizsgálatot tettek iítazon eset iránt, mely az itteni pap Nalivajko János és

Eötvös Miklós özvegye szül. Debreczeiii Mária itteni gazdatiszte Kás>..u

Ferenc nejo közt tiltott viszony folytán keletkezett : Kassai felindulásá-

ban iefogialta a pap marháit, ez pedig testvére Gergely s töhlt híve so-

gedelniével ót lakásán megrohanván, megverte; ennek folytán Ra-

gyóozi Ferencz birtokos 24 frt birság alatt megtiltotta a lakosok nuk

a templomba való menést, mig a pap meg nem bn teltetik.

1795— 1803. években keletkezett itt a gróf Schonhoro csaled

derék majorja, mely a helység nyugati végén áll; még a hai.ír

keleti szélén, ott, hol az északkeleti vasút „sztrabicsó-gorondr ál-

lomása van, E i s 1 e r E z s ai a s s íia gözfürészt állitottak, mely 1881.

decz. végén megégvén, nem sokára vétel utján a munkácsi urada-

lom birtokába jutott.

A g. k. hitközségnek van saját lelkészsége, kbl épült pap-

iakkal, a templom azonban faalkotvány három kupolával. A köz.seui

iskolát 63 gyermek látogatja.



Sztrojna.

Ruibéii fiihi a vereczkei járúsbaii a Máramaros felé n)’iló völgy-

beii 8G Lázzal, 5G7 lakossal és 1471 Loldnyi hegyes határral.

Sztrojna az 1600. éyi adórovatban még Közi ó-nak íratott s találtatott

benne 4 jobbágy-telek, e Koziva nevet kapta akkor azon patak-

tól, melynél feküdt s melynél egy malom is állott. Mint a munká-

csi várhoz tartozott helységben 1640'ben találtatott 24 jobbágy, 32

fin, 9 ló, 7f) darab ázarvasmarha, 32 juh és 30 sertés. Batyko volt

Sándor Péter. A kenézség renddel járt a lakosok közt, n ert a Ma-

gócsi Gáspártól nyert levél elszakadozott s újat nem váltottak. Egy

jegyzék szerint már 1597-ben volt orosz pap itt. E században kü-

lönben a helység két külön faluból, úgymint Koziva és Nagy-
m e 1 D i c s n a*ból állott, melyek késbb Sztrojua néven egyesültek.

Az 1699. urbér szerint volt Kozi ván a kenézség a Likovics

családnál, azonban a lakosság meggyérülvén, akkor már csak 2Vs

telek volt népes. A templom ez idben már állott s papi jávadal-

raul még 1690-ben átengedte Füzér Pap Péter, kenézcsaládból szár-

mazott batyko, a neki jutott félteiket; 1699-ben azonban és fiai

az ajándékozást megbánván, azt visszavonta s a íöldesuraság is a ke-

néztelkei egészben meghagyni kívánván, a lelkésznek a Ruszinko-

vics Jurko-féle elpusztult félteiket rendelte a tisztség, melyet az

eltt a szomszéd Nagy-Melniosnábói Nagylibavára papnak ment Ru-

szin Pap Fedor birt s az uraságnak átengedett.

1682. volt Kozivának még 32 jobbágy lakosa s IP/s telke,

batykoja Füzér Pap Péternek s a fkenéz Likovics Jurkonak ne-

veztetett. Ez okmány szerint akkor Nagymelnicsna még külön álló

helység volt, leven abban 24 jobbágy személy és 11 telek, fókenéze

Ricskovics Jurko s batykója Ruszin Pap Péter. E falu mint az 1699.

nrbérben megjegyeztetett. Közi vával egy patak mentében s szom-

szédságában feküdt. Egyik dlje Brusztopatak fell maiglan viseli

a Meinicsaa nevet s rajta néhány ház áll; egy másik házcsoport

területe pedig Koziva-dülnek mondatik.



Na g\-M e I ü i c b á u Rákóczy Zbigmoud 1597. márczius 5-én

adott kenézségel Ricskovicb' Andrásnak és Dankouak a végbl, hogy

e falura idegen jobbágyokat szálliísanak, ígérvén ézoknek 15 évi

adómentességet; iGOO-ban 3 jobbágytelek laláltatott itt: 1649-ben

azonban Lorántffy Zsuzsanna alatt már 22 jobbágyszeniély. 10 te-

lek, 35 fiii, 8 ló, 44 ökör sat. A kenéz volt Hricskovics Mátyás, a

batyko pedig Hricskovics György. Haláraiul megállapitíattak : Biszíra.

Duszina völgye, Lupule nev patak, kelet fell a Krajnavidek s a

bariangerd. 1672. Báthori Zsófia alatt volt a fkenéz Hricskovics

Iván s .a bátyko Hricskovics Luka,. a kenézlevelet megersitvén e

fejedelemné is. 1699-ben Rákczy Ferencz alatt volt a kenéz Rics-

kovics Haurillo.

Az egyesült Sztroj na helységnek van saját g. k. lelkész-

sége és ktemploma; a réginek nyoma a kelet felli dombon lát-

szik. Auyakönyve 1785 óta vezettetik. Tanulóinak száma 84.

1870. találtatott itt 12 ló,. 426 szarvasmarha, 77 juh, 134

kecske, 324 sertés és 14 méhkas.

Sziaszké*

Kuihén falu a vcreezkei járásban 32 házzal, 163 lakossal és

1274 holdnyi hegyes határral
;

fekszik a Laíorcza jobb pártján, a

galíciai országút mentében, regényes, iombdus hegyek tövében
;
ne-

vét vette a Szuszko pataktól, mely a falun át foly. A XYIl. szá-

zadig a lakosok egy része a munkácsi várhoz, másika pedig a szent-

mikiósi kastélyhoz tartozott
;
nevezetesen, az 1649-ki urbér szerint,

volt itt özvegy Rákóczy Györgynének 4 jobbágya. Rákóezy Gj.

1645. ápiilis 6, Munkácson Czivanko Lászlónak és általa fia Onof-

rinnak és unokája Ignácznak adott kenézséget; azonban a benépe-

sítés nem sikerült, 1672-ben Báthori Zsófia alatt uj telepitvényes

nem volt, s az 1682-ki urbérben praedium-nak mondatik, meíj

1677-ben pusztult el; nem lakván akkor itt senki sem, mert Czianko
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Onofri kenéz Nagy-Bisztrára költözött, Zitkovics Koszt és Fedor nev I
két más lakosa pedig eibujdostak. fl

Az 1691. évi összeírás alkalmával találtatott a szentmiklósi 1
birtok részére való jobbágyokból Szcs János kenézen kívül 6 job-

bágy és 1 zsellér. Temploma már akkor réginek mondatott, de

papja a nagy nyomorúság miatt elköltözött. E fatempíom a magas-

lat keleti alján emelkedett és hasított tölgyfadeszkákból volt össze-

állítva. 1870 táján azonban a falu nyugati szélén uj épült köböl, az

uj papiak átellenében. Anyakönyve 1782-töl kezddik.

1864. junius 20-án a községi erd keletnek szögellö kanyaru-

latánál a magaslat közepe táján egy skori hamvveder találtatott, I

melyben számos bronzvés, sarló, kés, fürészke, lándzsa, Stylus alakú í

henger s egyéb tárgy találtatott.
II

I

Szuüzkóujfala. I

(Ervinfalva.)

Szuszkó felett északra a Kékbércz (Szioják) tövében, irtott

erdterületen fekszik egy 74 lakos, 13 ház és 104 holdnyi terület-

bl álló telep, moly tS56-ban keletkezett, a munkácsi urada-

lom birtokosa, gróf Schönborn Ervin 12 csehcsaládot telepitvón ide

a végbl, hogy a megszállottak a környékbeli, uradalmi erdkben
favágással foglalkozzanak. E telep az alapitóról E r v i n-f a 1 v á-nak

kereszteltetett, s mint római katholikusok a tövisfalvi r. k. lelkész-

séghez tartoznak.

I'

I

V

i

i
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SzuiadákfalTa.

Hátmeg és Kelemenfalva közt a^elvidéki járásban fekv orosz

helység, 17 házzal és 122 lakossal. Az 1672. évi urbér szerint Kis-

Ilosvának is neveztetett, a mikor Gál György volt a helybeli kenéz,

kinek atyja 1650-ben szállt els lakosul e helyre. Az oroszul Sebe-

lyoviczá-nak nevezett csekély és hegyes vidéken fekv falu a mun-
kácsi uradalomhoz tartozott és hátmegnek áókegyháza.

íSzTalyovka.

A vereczkei járásban a havasokon ti Galiczia szélén fekv

munkácsi uradalmi orosz falu, 22 házzal és 164 lakossal. 1629.

sept. 2. gelsei Balling János, Bethlen Gábor fejedelem munkácsi

fkapitánya kenézséget adott Vaszko Miklósnak a végbl, hogy a

Szvajyovszka nev puszián falut alakítson. Az 1649-ki urbáriumban

Újfalunak neveztetett s találtatott abban 14 jobbágy, 13 fiú, 3 ló,

35 szarvasmarha, 97 juh, 16 sertés és 6 méhkas. Azonban idvel

annyira elpusztult a népség, hogy 1699-ben csupán 1 telek volt né-

pes, melyen Melles András nev kenéz lakott; többen a harczias

idk viharában vesztek el, mint a Bákóczyak és Thököly jobbágyai,

uraik parancsára fegyvert ragadni kényszerülvén; igy az 1699-kí

urbérben is megjegyeztetik, hogy Takács Fedor nev itteni job-

bágyot a tatárok vitték el s telke azóta üresen áll.

A lakosság kezén találtstik most 194 szarvasmarha, 202 juh,
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28 kecske, 47 sertés és 1 méhkas. A tszomszédságában fekv

Szkotárszkának íiókegyháza.

Tákos#

Magyar' helység Csaroda szomszédságában a naményi ország

útnál, 87 házzal, 459 lélekkel és 2198 holdnyi földdel. A XIV. szá-

zadban már okmányilag emlittetik itt a T á k o s i-c s a 1 á d, neveze-

tesen 1357-ben Ták si Sámson fia Jakab és Sándor fia Gergely

királyi emberekül mködtek*); 1369-ben Tákosi Sándor fia Ger-

gely ismét**); 1384. pedig Tákosi Sándor fia László perbe idéz-

teti Bagi Manhard fiát Jakab és Miklóst a miatt, hogy egyik jobb-

ágyát megölték s tákosi és ugornyai marháját és lovait erszako-

san elvették. A királyi rendeletben kijelöltettek királyi emberekül:

Guthi. Péter és Pál, Vitkei István, Jakab és Gergely, - Újlaki Zom-

boki László, János és György es Daróczi Istán és Tamás.***)

1425. Csarnavodai Krisogon birtokolt itt, ki vagyonát testvé-

rei Júliának Míkai Miklósáénak, Klárának Szepessi Lászlónénak és

Borbálának Orosz Lászlónénak átbocsátá.

1468. beiktattatott Hetei Gábor; 1488, Oroszi István és Mik-

lós; 1497-ben Szepessi János; 1503. bírtak itt Mikai Beregi Ger-

gely, Helmeczi István és Daróczi Bertalan deák.

1510. Szepessi Péterné megintette Tákosi Mátyást és Lászlót,

az öt öröksógileg illet tákosi, fejércsei és ugornyai részeknek a be-

ruházási összeg felvétele melletti visszabocsátására.

1546. Koppány Mihály iktattatott be a Tákosi István raagva-

szakadtával ennek felkért birtokába.

1550. nyert kir. adományt Murgai János. 1559-ben beiktat-

tatott Szilágyi Bálint a Szelendi, Bozzási és Beregi nótázása foly-

tán ezektl elkobzott részekbe.

) Zichy Coáes III, 60. és 67
*) Leleaz, Prot. A. I, 9 bz.

***) Leleszi lev. u. o. 1. az.



1552. bírtak itt Szepessi Katalin és Horváth Miklós.

Az 1567, adóösszeirásnál emliúetnek birtokosokul : Szalmádi

Imré, Tákosi Pál és Görbedi László 7Vs kapuval."

1570. voltak birtokosok; Oroszi István, tákosi Horváth Pál és

Ferencz, Pósaházi Njiri András fia Ábrahám, Gosztovics Horváth

Ferencz özvegye Margit, kik a néhai Pósaházi Tamás és Posgai

Mátyás utáni részeket bírták.

1594. Ányos özvegye Murgai Bolbála és Whittevics Péter és

György iktattattak be.

1600. bírtak: Kerek! János, Ányos Kristóf, Komlósi Gergely,

liosvai János, Kálnási István és Szerémi Mihály.

1617. Daróozi Ferencz özvegye Pálffi Erzsébet fajszi Ányos

Borbálának tákosi nemes udvarházát és ugornyai birtokait átíratja.

1646. Gsicseri Orosz B'erencz (Pál fia) visszavonta az anyja

Ányos Borbálával kötött egyezséget bizonyos jobbágytelkek átenge-

dése iránt. 1665. emlittetnek meg birtokosokul : Buday János, Fe-

rencz és Pál
;
1668. még Tóth Pál is.

1765. Dános Éva Joó István neje tiltakozott maga és érde-

keltei nevében az ellen, hogy anyai testvére Újvári Samu, ki mag-

talan kimultáhöz közeledett, a tákosi, ugornyai, kisbégányi és fór-

nosi edzáiogGsitott birtokokra kölesönemelést tegyen. E birtokrésze-

ket Dancs Éva eldei: Bégányi Péter özvegye Hartyányi Anna és

- leánya Bégányi Zsuzsánna, Fancsikai Lázár neje adták volt zá-

logba Földessy Istvánnak, Szegedi Istvánnak és neje Bégányi Máriának.

1822. Tákosi s Buday család volt a fbirtokos. Jelenleg bir-

tokolnak itt : gróf Degenfeld Imre, Dancs György, Horváth István,

Bay (|áborDé, Balogh Károly, Baku, Barát, Budai, Bíró, Csapó, Dem-
jén, Dóri, Fülep. Fogarasi, fíuszti, Kardos, Kis, Miskolczi, Ormos,

Simon, Túri, Varga, s mások.

Tákost a tiszaszabályozás eltt nagy mocsarak vették köröL

Termékeny határában a lakosok szarvasmarha-tenyésztéssel és ha-

lászattal jó sikerrel foglalkoztak.



, Talamás.

Orosz falu a vereczkei járásban Volóczon túl 26 házzal, 138

lakossal és 2101 holdnyi hegyes határral. A munkácsi várhoz tar-

tozván; 1625. julius 27. Balling János fnk Lengyel LÖrincznek

adott kenézlevelet a végbl, hogy egy Preözló nev pusztára

szálljon; de mivel a huklivaiak azt nem engedték, e helyre tele-

pedtek le els lakosai a kenézzel együtt s T omol ás név alatt fa-

lut építettek. Az 1649-ki urbér szerint találtatott már itt akkor 20

jobbágy, 5V2
telek, 21 fiú, 7 ló, 37 szarvasmarha, 30 juh és 14

sertés. A Vicse patakon volt egy kenéz rlmalom; a falu túlsó vé-

gén pedig egy fürészde, melybl évenkint 1400 szál deszka került

a várba, mit a jobbágyok tartoztak szállítani. Batykc volt azon id-

ben Pap Lukács. Idvel népessége s a helység jóléte annyira le-

szállt, hogy 1699. már csak fél telek volt népes, a többi elhagya-

tott; kenéz volt Palkovics Vaszil. 1708. II. Rákóczy Ferencz elzá-

logosította a helységet Sennyei Istvánnak s neje Klárának, kinek

utódaitól, a Perényi családtól visszaváltotta gróf Schönborn Jen Er-

vin 1762.

Most a g. k. község, mely Hukliva fiókja, ismét emelkedik;

van benne 141 szarvasmarha,. 119 juh, 23 kecske és 33 sertés. Fa-

temploma szépíti a havasalji bájos vidéket.

Mez-Tarpa.

Regi magyar mezváros a Tisza jobb partján 424 házzal,

2G46 lakossal és 8171 holdnyi sik termékeny határral. 1870-ben
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számláit 532 lakházat és 2870 lelket. Már a töriéneimet megelo/.o

korban tanyáztak itt emberek, a mint azt a- határban találtatu szá-

mos skori sirhalom igazolja, melyekben durva hamvvedreket lel-

tem. A szóhagyomány szerint biríák s tán laktak is itt a XII szá-

zadban a templomosok, a néptl úgy nevezett vörös barátok, kiket

késbb a sze n tj án o s-io v ag o k váltoUak fel.

A 13. században már népes községet képezett s akkora? ár-

pái család bírta; lelkészsége is volt már akkor, igy egy 1321-dik

évi okmányban papjául László eralittetik*)
;

az 1333-dik évi pa-

pai tizedek rovatában Torpának neveztetik, fizetvén ily adóul á„ra-

rochus‘‘ hat garast évenkint. — Azonkivül volt e városban a Pal-

rendü szerzeteseknek zárdájok, melynek nyomai a városon kivui

maiglan is meglátszanak, st a községnek regi, a múlt század ele-

jéig használt hivatalos pecsétjén is szent Pál alakja szolgali czi-

merül.**)

A 14. század közepe táján, az Anjou királyok korában; nagy

virágzásnak indult Tarpa, épen úgy, mint ugyanakkor Beregszász

és Munkács is, 1353-ban Erzsébet királyné, kiTarpat bírta, a szom-

széd Márok birtokosa: a. Várdai család kivánatára a határt bejáratni

megrendelvén, e végbl a királyné a Tarpán lakott Maroohuk,
beregi fispánt s fiovászmnsterét bízta meg a közbejárássaL

Majd fia Lajos király, a ród-szigeíiek, tudniillik a törökök ell

Palesztinából ide menekült
j
ános-lovago k iránti háiadatossagból

hazánkban az a u r á u i a i pörjeiséget alapítván,***) T a r p a e pör-

jelnek egyik jövedelmi forrásául engedtetett át.

E pörjelség a Nagymihályi család birtokában vaia, mely itt

sokáig élt Nagy Lajost e háiadatosságra a ródi szigetbeiiek azon

készsége vitte, mely szerint ét az í346-ki olasz hadjárat alkalmá-

val hajókkal látták el.

1354. a Tarpa heiységbeli lakosok (de Villa T h o r p a) Lu-

kács *eiöUi kedden Márki János márki heiységbeli jobbágyait az er-

dben megtámadták s rajtok, különösen a nkön es szüzeken er-

szakoskodást elkövettek. A tett panasz folytán Tamás alispán és 4

birótársa a vád megvizsgálására kissurányi lakos Sámson fiát Ja-

kabot kiküidötték, ki jelenté, hogy csakugyan a márki területen kö-

vettetett légyen el a bntény s a jobbágyok ievetkztetése.t)

-) Zichy b’odex I. 197. lap.

**) Catalog. Monast. Ord. Ö. Pauli, 32. hz.

"^**1 Corpus Juris Hung. II. Tit 54.

Xichy Cod. IL 571

48
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1410. beiktattatott Zsigái ond királynak Véglesen (asoeüs. Dóm.)
kelt rendelete folytán Nagymihályi Gergely fia Albert Tarpa felé-

nek s ahoz tartozó összes haszonvételeinek birtokába, mely jószág-

rész rosaii En Lukács fiai Miklós, Lukács és Jakabtól hütlenségi

bélyegen elkoboztatott s a felkérönek adományoztatott. Az iktatási

parancsban kijelöltettek királyi emberekül : Daróczi Bertalan és Bá-

lint, Guthi Barnabás, Dolhai Szaniszlo, Oroszi Fábián és László,

Szécsi Gál fiai György és Jakab, Dobó István, László és
,
András

(Nacator), Palóczi Miklós, Barlabási János és‘ Kisdobronyi László.*)

1415. vizsgálatot tartott itt a leleszi konvént Hetei László fia

Gergely, Danes János fiai Gábor és András, Dancs Miklós fiai Ja-

kab, András és Pál, Dancs Mihály és György, Hetei István fia Já-

nos, Hetei András fia György, H. Antal fia István és H. Miklós fia

Demeter mint vérszerinti és osztályos rokonok részére, Báthory
Péter fia János ellen, ennek jobbágyai által hetei és tarpai birto-

kaikon elkövetett hatalmaskodás és kártétel miatt.**)

1417. beiktattattak Gulácsi Fábián kir. ember és Jakab leleszi

pap által a Tarpai családról maradt Tarpa felerészének birtokába

Báthori János fiai: István, Benedek, Tamás, Mihály, János es Ber-

talan.***)

1437. beiktattattak gróf Báthori István országbíró és testvére

Bertalan Tarpa fele birtokába, melyet ok néhai ]!s agy mihályi Albert

fiai László, György és Jánostól zálogul szereztek. A leleszi kon-

venthez Hédervári Lórincz nádor és a kunok bírája által menesz-

tett iktatási parancsban ajánitattak királyi emberekül : Hetei Bene-

dek, Péter, Mihály és Bálint, valamint Baghi Mátyás ; szomszédo-

sokul és érdeklettekül pedig megjelentek: Hetei András és Tivadar-

falvai Albert.!)

Még 1431. megállapittatott itéletiieg az 1353. évben az egri

káptalan által tett határjárás alapján a Várdai Pelbárt és Miklós

felperesek és Nagymihályi László, alperes közt villongás tárgyául

szolgált, Márok és Tarpa közt fekv makkos eriiö határa a fölpe-

resek elnyére. Azonban idvel, nevezetesen 1484-ben Nagymihályi

Eödönffi András özvegye Anna és fia Tamás kivánatára újból raeg-

igazittatott.ü)

1439. Vlrdai Miklós hasonnev fia, Pelbárt fia István és Mi-

*) Lelesz) lev. Prot. Stat. XII Lit. N. No. 81.

**) ü. 0 . Prot. 3. N. 355.
,*'**) U. 0.

t) ü. 0. Lit B. N 1

tt) 0 .
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hály fia Domokos beiktattatott Albert vinnai pörjel fiai ittoDÍ bir-

tokának fele részbe. Egy 1449-ki okmányban emlitteíik Tarpai Bán

íia György.*)

1451. beiktattatott Puznai Ungi Bálint zálogczimen a néhai

Nagymihályi Albert, a Tarpán székel auraniai pörjel fiai János,

László és György itteni egész birtokába; királyi emberül mködit
Kucsini Kónya János, a leleszi konvem részérl Péter áldozár.**)

1453. Puzai Lukács fia János és ennek fia Márton megintet-

ték Nagymihályi Györgyöt, hogy elzálogosított itteni birtokát váltsa

vissza. Ugyanakkor beiktattattak Hetei Mihály királyi ember által

Kónya János és Puzai Lukács fia Jánosnak fiai: Márton. Benedek

és Miklós Tarpa és Hegyhelmecz puszta felerész birtokába, melyet

Nagymihályi János, László és Györgytl zálogjogon 200 frtban bír-

tak s Kónya Jánosnak 150 aranyforintban elzálogosították; 1457.

Nagymihályi György gyermekei terhére is felvett Nagymihályi

Eödön Mihály fiai György és Andrástól 250 aranyforintot***)

1460. beiktattatott malom vízi Kenderes János a Nagymihályi

György fia Miklóstól -zálogba vett birtokba Makrai László kir. em-

ber által. 1464-ben Nagymihályi László, testvérei János és György

nevében is elzálpgositá birtoka egy részéi Nagymihálynak 25 tiszta

arany forinton. 1470-ben beiktattatott N. András a reászállt N.

György-féle részbe Kisdobronyi Ágo.ston kir. ember és Fülöp leleszi

áldozár által.§) A XVI. században is a Várdai-családbeliek birtokol-

tak itt; Így 1550. táján V. Mihály és 1567. V. István.

• 1610. Nagyluesei Dóczi András, *11. Mátyás király tanácsosa.

fÓkamará.sa és szatmári fkapitány tiltakozott a jászói konvent eltt

Beregszászi Mihály ellen itteni kuriáj;inak elfoglalása miatt.

1626. március 1. Kassáról kelt kiváltságlevél szerint Bethlen

Gábor fejedelem azon .szabadalammal ruházta fel az ecsedí vár-

hoz és illetlega Károlji-család birtokához tartozott tarpai lakoso-

kat, hogy kereskedésök alkai mával vámmemtesen utazhassanak or-

szágszerte§§).

1628. Badalói Bálintffi Bazii beiktattatott egy nemesi udvarház

birtokába, 1642-ben bírtak itt palocsai Horváth Kata özvegy Des-

sewffy Perea^czné és Thurzo Zsuzsánna özvegy Amadé Istvánná.

*) Pcsty Frigyes közlemóiiye.

U. 0 . Prot. Staí. -XX V. N. 08.

U. 0. Víl.]. X. 80.

§) U. o. ÍX. N. SÜ9.

§§) Tarpa városi levélíju-.
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1657-ben emlittetnek birtokosokui ; Károlyi László és Sennyei Pe-

reiiQz

1665. Lipót király deez. 23. kelt szabadalom levelében jogot

8 kiváltságot ad Tarpának arra nézve, hogy Szent Vida, Imre her-

ceg és. Lucza-napjain országos vásárokat tarthasson. Akkor már

Beregmegye hatósága alá, de az ecsedi várhoz tartozott.

Az 1662-ben megejtett szatmármegyef tiszti vizsgálat szerint

^I. Rákóczy György halála után a szatmári várnak a védtelen né-

pen és békés polgárokon kegyetlcnkedó német rsége Tarpán is

nagy pusztitást és sarczolást követett el s a többek közt, az itteni

ref. paplakot is megszállotta.

A XVI. század végétl fogva mai napig a gróf Károlyi-csa-

lád itt a földbirtokos, kinek úri hatósága alá 1848-ig tartozott,

E város elóbb Szatmármegyéhez tartozott, az 1836. XXIX. t.

ez. szerint azonban az országos bizottságnak még 1830-ban benyúj-

tott jelentése következtében Tarpának Beregmegyéhez, valamint

Dobos helységnek innen Szatmárhoz lett csatoltatása törvénybe ik-

tattatott.

A vallás-ügyet illetleg kiemelem, miszerint a reformátio, itt

hamar meggyökeresedett. A XVI. Század közepén már anyaegyház

volt
;
1600-ban papjául Domahidi Máté emlittetik, iskolatanit ójául

pedig Daróczi György. Természetesen, az- uj .hitközség' elfoglalta a

maga számára az itteni régi rí k. templomot is, elzvén a papot

8 a pálos szerzeteseket. 1662^ben azonban Báthory Zsófia, Munkács

úrnje s a király hive visszafogialtatta a protestánsoktól a templo-

mot, iskolát s papi javadalmakat, e végbl kirendeltetvén a szatmári

rséget, és csak a soproni 1681-ki országgylés 26. t. ez. rendeleté-

nél fogva adattak azok ismét vissza azon alapon, mert a lakosság

nagyobb része a reformált hitet követte s az elfoglalt tárgyak bir-

tokában hosszú' évek során át volt. A templomot eredetileg a XV.
század elején a Várdai illetleg azzal rokon Báthory-család építtette.

Ez miüt alakjából kivehet, eredetileg keletelt, magas és keskeny

vala az egy bosszhajónái jóval szukebb és alacsonyabb s a nyolez-

szög három oldalával zárolt szentélylyel volt ellátva’ csúcsíves mü-
vezete a góth sztyloek feleivéu meg. A déli oldalon lev, termés-
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kóbói csinosan kifaragott, leszeü vég löherievél alakú kerettel el-

látott bejárás felett ma is ott diszlik teljes épségében a Báthoy-

család czimere: a<z egy, farkát szájába fogó sárkány-képezte kör-

ben lev három hegyes agyar. E templom azonban idfolytán nagy

változásokon ment át; ugyanis 1796-ban szentélye elhordatott s

két öllel kitoldatván, a hajóval egyenlen megbvittetett s akkkor

a keleti végén uj ktorony is kezdett épittetni, mely 1798-ban vé-

geztetett be, mint azt az ajtó feletti kirat mutatja, az ottani egyes

betk ezt jelentvén

:

,,F(ök): H(etei) J(ános fbiró) M(akay) J(ános városi* jegyz)

1798.“ — A íatemplom menyezetéuek keleti részén pedig ez ol-

vasható: „E zen Is te nháza és torony ópittetett Mez-
Tarpa városában (igy!) a nemes ref. szent ekka köz-

költségén, Isten dicsségére 1797. észt. aug. 23. Solt. CL. Di-

csérjétek az ürat.“

De már ennekeltte, nevezetesen 1592. évben fedetett volt

be egyszer uj tetvel a templom, mely fedél 1812-ben elbontatván,

megujittatott, mint a menyezet nyugati részén látható következn

feliratból kitnik: „Ezen Istenháza régi falai felett 1592. épült és

mái megavult teteje egészen megujittatott a Tarpai ref. szent Ekkla

költségén 1812. pred. XII : 15. Az Istent féljed és az parancso-

latait megtartsad, mert ez az embernek fdolga.“

A templom most 18 lépés hosszú és 10 széles, A régi nyu-

got-északi falain raészfeteg alatt íresko-képek -rejlenek. Érdekes a

í^entebb említett déli bejárás régi fa ajtaja, mely 4 láb (127 m.)

széles és 8 láb (2.53 méter) magas egy szál 3 hüvely (7 cm.) vas-

tag deszkából készült s ers régi vas-pántokkal s díszes zárral lát-

tatott el. A néphagyomány szerint: párját, t. i. a nyugoti ajtót

egyik husvét vasárnapján a befagyott Tisza folyón át elvitték Beb-

r^czenbé.

A mintegy 24 öl (45^2 méter) magas toronyba szintén 1798-

ban tétetett az óra is. Egyik 9 mázsás harangján ilyen felirat

vala átmeneti hetükkel írva: Christus § Rex § Wenit § in

Pare § Deus § Homo § Fák tus est § ICI7.“ (1415) má-

sok szerint 1517. A nagyobb harangot 1826. öntette az egyház.

Ebbe volt öntve a régi kisebb harang, mely ily köriratot viselt:

„Goss mich Johann N. Schneider in Kaschau Ao 1702.“ 1881.

junius hó 23-án nagy veszedelem érte e templomot; akkor

ugyanis estefelé annak tornyába a villám beleütvén, nem csak el-
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hamvasztotta azt egészen, hanem a torony is ledült s a régi ha- j
rangok megcsonkultak, részben megolvadtak.

**

Tarpán következ papok (hitszónokok) mködtek : Domahidi j

Máté 1593— 1602, Nagyari Mátyás, 1607. Beregszászi János 1614. :

Némethi Mátyás 1631*), Túri Sámuel 1684., Gsaholczi Miklós
'

1711, Váradi György 1713— 1729., Dömsödi János 1730— 1743., •

Berényi István 1743— 1746., Lévai Samu 1754—1757., Szathmári -

Pál 1757— 1760., Turóczi István 1767. Komiéi Márton 1771. Tu-

róczi István ismét 1775., Hegeds Péter 1787,, Jósvafi János 1783.,

Komiéi Z.'jjgmond 1783—1812., idsb Vekerdi Nagy Mihály 1816.,

Litteráti Nagy János 1833., Csapfalvi D. István 1838., ífj. Vekerdi

Nagy Mihály 1859-ig és azóta Bakesi László esperes.

Anyakönyve 1762. vette kezdetét. Az egyház birtokában van

egy Sziget nev hely benn a városban, mely hajdan temet volt
;

van birtoka a Helmecz hegyen, melybl a Tisza sokat elhor-

dott s a Gacsány-szegben, Petregátnál, a Kerektónái, Agyagásóbau,

Geröháton, Derekaszegen s más helyeken,

1868-ban, az uj papiak építése alkalmával az alapásásnái két

lábnyi mélységben, homok rétegben egy régi, fatörzsbi durván

kifaragott hajót találtak, melyet azonban a kmivesek munkakimé-

lésból ketté vágtak s a földben hagytak.

A városnak bár rövid, de legfényesebb napjai valának azok,

melyeket II. Rákóczy Perencz hadjárata alkalmával élvezett
;
ugyanis

e fenkölt lelk fejedelem, hogy a tnrpaiaknak a fölkelés kezdetén s

jog és szabadság kivívása érdekében, különösen Esze T-amás
tarpai fi buzdítására még az 1703 diki bevonulása eltt a bereg-

megyei alsó vidéken, óvatosságból az itteni rengeteg erdkben tar-

K pap cllon 1631. aujr. 27, a kerületi gylés ily határozatot hozott:

.. l. hoiry húzáb.aii sem korcsma, sem nyers bor, sem égett bor-

aniltaiás no legyen ; 2. a részegséget ö és, felesége gondosan tar-

róztassíik el; 3. Neje illetlen szavakkal ne illesse öt, de viszont 5

«o sértse íeiüségét; -i. illetlen helyektl, „az hol valami nóta kö-
vetnó,“ oltalmazza magát

;
az ecclesiát, minthogy ott Tarpám, mód

nélkül való cselekedetivei megbotránkoztatta, á szószékrl jöv va-

sárnap kövesse meg, a községtl pedig azonnal kérjen -bocsánatot.

(Egyházi kér. jegyzkönyv.)
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tott gyülekezések és tanácskozások, késbben pedig Uákóczy behí-

vása s megjelenése után a fölkelés í zervezóse korül tanúsított buz-

galmukat s hazaszeretetöket meghálálja^: ket többrendbeli kivált-

ságokkal s jogokkal kitüntette. Ugyanis mindenekeltt a községet

a hajdú-városok sorába emelte. Ennek kapcsában 1707. aug. 1-rl

Munkácsról figyelmeztet a községbeiieket, hogy a megszabott hadi

adót fizessék meg, mert ez a hajdúkat illet szabadalommal s ki-

váltságokkal nem ellenkezik. Majd 1708. aug. 25-rl az egri tábor-

ból keit kiváltságlevélben Rákóezy különösen kiemeli azt, hogy a

tarpaiak elsk Yalának, kik a megkezdett szabadságharcz elején

fegyvert fogtak s hozzája csatlakoztak s kibontott zászlóját híven kö'

vették, miért is azon kiváltságban részesíti ket, hogy jövben

minden jobbágyi szolgálatoktól mentek legyenek; kereskedésöket s

a fuvarozást vámmentesen zhessék, ezentúl termény-tizedet ne

adjanak földesuroknak, de e jövedelmet városi közczóíra fordítsák,

ügy a korcsma- és vásárvám jövedelmét is közösen használják fel
;

országos vásárjaik napjait akkép állapítsák meg, hogy a szomszé-

dos Beregszász és Szatmár városokéival egy idre ne essenek; —
legyen saját bírósági hatáskörök: peres ügyeiket választott biráik

intézzék el, bnvádi esetekre nézve pedig pali ó s-j ogg al bírja-

nak oly módon, hogy a fölebbezett bnvádi perek megblrálás vc~

geít a munkácsi várkapitánysághoz s onnan harmadfokulag egye-

nesen a fejedelem elé terjesztessenek ; megengedé, hogy közigaz-

gatási ügyekben is csupán a munkácsi kapitánytól íüggjunek; a

megállapított dijak és bírságok egyrésze a munkácsi várkapitányt,

a többi a városi kapitányi; s a községi tanácsot fogván iiietni. Az

okmány dO-dik pontjában különösen kinyilatkoztatja a buzgó feje-

delem : hogy e kiváltságok megadására t leginkább most E s z e

Tamás, kedvelt jeles ezredese iránti kegyelete ösztönzi, ki azon

évi május hónapban a nyitrai mezon egy tábori istenitisztelet al-

kalmával a harczosok közt támadt verekedés alkalmával véletlenül

megöletett; s így, hogy méltó emlékét fentarthassa s háladatossá-

gát iránta tényleg is kimutassa: Tarpán lakó családját azon kivált-

ságos joggal felruházza, hogy a víirosi kapitányságot az Esze-

család fenállásaig annak íitagjai örökösen viseljék, oly módon,

hogy annak kijelölend három tagja közül a fejedelem nevezze ki

a koronkénti kapitányt. Továbbá felruházta a városi hatóságot azon

joggal hogy a nyugtalankodó és izgága lakosokat a városi közösségbl

kizárhassa s vagyonukat elfoglalhassa községi vagyonúi : meghagyta,

hogy a város határai biztosan áliaplttassanak meg; h.ogy a fogy-
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verviselésre alkalmas lakosok két hónapig tartozzanak önkölt-

ségüköD szolgálni, táborozás alkalmával élelmozésüi csupán hús és

gabona- adagot fogván kapni. jM egfendelte, hogy a községi hatóság

Írja össze a 17 éves ifjakat s küldje ket fegyveres kiképzés vé-

gett Munkácsra, hol három' évig fogván gyakoroltatni s kik csak

ezen id elmúltával telepedhetnek azután le- és házasodhatnak meg;

e czélból a hatóság a fiukat már 1 2 éves korukban Írja be a jegy--

zókönyvbe s eskettesse meg ókét egyszersmind arra, hogy 17 éves

korukban a gyakorlat végeit eló fognak állani. Minden lakosnak ko-^

telességeül tétetett, hogy magát jó fegyverrel ésvörö.s köntös-

sel láss a, hogy ekkép ünnepélyes alkalmakkor a fejedelmi ud-

varban tisztességesen és díszesen jelenhessenek meg, különben oda

nem fogván bebocsáttaini
; f

itt egyszersmind évenkint egyszer fe-

leltük szemle is fog tartatni. ígérteiéit, hogy zászlóval és dobbal '

az els mustra alkalmával el fognak láttatni. Megjegyeztetett, hogy :

azon esetre, ha idvel a község lakossága megszaporodnék, bárom-'

száznál is többre emeltessék a fegyveresek száma. Gondosan meg-l

hagyta egyszersmind a fejedelem, hogy a végbl, miszerint, ahaj-1

duközség békességben és teljes biztonságban élhessen; a várost ár- 1

kokkal és palánkkal vegye körül s erödiíse meg s maga körébe |
idegen megszállót ne fogadjon be. Kívánta, hogy a lakosok oly jo- 1

gokkal és kiváltságokkal éljenek, mint a jászok, kunok és más ba-H

zai szabad községek, ugyanoly adót fizessenek s a megszabott hadi
;

élelmi czikkeket Munkácsra szállítsák be. Végre biztositá okét ke-'

gyeimérl, oltalmáról s azon ígéretérl: hogy e privilégiumot

a legels országgylésen megfogja részökre törvényszeren er-

sittetni.

Az 1708. sept. 8. kelt s függ pecséttel megerfsiíett kivált-'

séglevélben Tarpát Rákóczy fejedelem a szabadalmas hajdú váro-:f

sok sorában megerösité, oly megjegyzéssel, hogy Ukosai csupán f

fegyveres hajdu-szolgálaíot tenni tartozzanak
;
egyszersmind meg-

J

engedte, hogy az eddig használt pecsét helyeti, újat nyerjen a

község, melynek cziraere következ legyen ; egy keresztbe tett ka-

rabély és kivont görbe kard felett egy ballábon álló s herczegi r

koronával <liszitett, kiterjesztett szárnyú egyfejü sas, mely jobbjá- >

bán kivont kardot tartson ; ez alatt a mezrl kiemelked három

kalász álljon s az egész czimert cserkoszoru övezze, mig körülfutó -'

.szalatgán ily felirat legyen: Sigillum oppi di pri vilégiat*,,

H a j
(i 0 n i c a li s T a r p

a.“ Ez okmány szerint e város akkor Be-

regmegyéhez tartozott.

.w,
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1700, japuár 25. Munkácsról kelt kiváltságlevelében Rákóczy

Ferencz fejedelem Tarpa hajdú várost a pallós jog gyakorlatá-

ban megersité. •

A honfiúi hálaérzet e tüntetései: a mily gyorsan érkeztek,

ép oly hamar el is múltak; ITll-ben a szabadságharcz elzajlásáv.al

úgy a község, mint a magánosok elnyei, kiváltságai elenyésztek s a

jobbágyi teher ismét suljosodott a lakosságra, mindaddig, mig 1848-

ban az végleg megszünteti etett. Az eltnt arany id emlékéül csu-

pán az 1708. évben nyert pecsét maradt meg, raelylyei a város

maiglan él
;
a karabély és kard felett ott áll a koronázott sas, csu-

pán a 3 kalász helyébe iliesztetett csoroszlya és szántóvas, mig a

körírata mqst ez: „*Mez Tarpa város pecsétje 1842.*'

Elbbi régi pecsétje, melyen szent Pál és ennek feje jobb felén 0
bet, balján pedig egy virág díszlett s köriratul: „Tarpa V. i.“

látszik, eredeti kiváltságlevelével együtt, a község háza vaspántos

ládájában tartatik.

Ugyanitt láttam 1875. julius 30-kán, midn a Téb égre nev
dln lev régi hathaiom közül kettt felbontattam, a lelkes köz-

ség 1848-dik nemzetrségi fehérselyembl készült s vörös és zöld

csipkével diszitett zászlóját is, melynek egyik oldalán az ország
czimere s felette ez arany szavak: „a király ért, hazáért, s za-

ba ds ág ért !“ másik oldalán pedig a megye czimere tündöklik.

E nem kis áldozattal megrzött ereklyét, áliitófag Lónyai Meny-

hért gróf ajándékozta volt a nemzetrségi századnak.

A határ birtokosai: gróf Károlyi Sándor, a város közönsége,

• Beiényesy Ferencz, a Bede, Debreczeni, Esze, Füiöp, Kántor, Ko-

pócs, Kelemen, Madai, Papp, Rácz, Szke, Szabó, Simon, Szcs,

Tokaji, Varga s más családok.

lOs Tlh&wm.

Orosz falu a vereczkei járásban Szelyrától keletre, 18 házzal,

102 lakossal és 66 boldnyi határral. A munkácsi uradalomhoz tar-
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tozvÚD, Rákóczj György MunkácsoD 1645. aprii 6.. adott keoézsé-

get Likovics Lászlónak és általa fiai János és Sándornak azon meg-
hagyással, hogy e helységet, hol már is négy jobbágy lakott, ide-

genekkel népesitse meg, 1649-ig azonban uj lakos nem találkozott,

állítván a kenéz, hogy e rósz, sovány helyre senki sem akar szál-

lani. Az akkori összeiráe szerint volt a helységben öt jobbágy, 10

fiú, 10 ló és 38 szarvasmarha. A kenéznek volt egy malma a Sz va-

lyavka nev patakon, melyrl akkor, de még 1704-ben is a falu

Kis Szvalyavkának neveztetett. 1682-ben találtatott itt már

9 jobbágy család s a fökenéz volt Likorics Iván; 1699-ben ismét

leszállt az állomány 6 családra, ezek közül 4 tartozott a Likovics

családhoz s a kett volt Bombuskar és Czivjanko.

A község most Kis Martinka fiókja, nielynek tszomszédsá-

gában fekszik.

Magy TibaTa.

A fentebbi helységtl egy órajárásnyira fekv ruthen hely-
j

ség 60 házzal, 410 lakossal és 4414 holdnyi hegyes és erds határral. •

A munkácsi uradalom tartozéka lévén, Rákóczy Zsigmond 1592.

márcz. 5. adott kenózséget Czibar Mihály és Bobaly Jánosnak oly

módon, hogy a kenézsógen egymást évenként váltsák fel, s oly

szabadságokkal éljenek, minkkel a krajnai kenézek a régi boldog em-
;

lékezetü fejedelmek engedelmébl élnek
;
hogy a falut melynek neve

|

Vusnica legyen, küls jobbágyokkal vagy lengyelországi jövevó-
j

nyekkel megnópesitsók ; kik hat esztendei teher és 3 évi szolgálati '

mentességet élvezzenek, ezt késbb 1613. megersítette gróf Észter-

házi Miklós és neje Dersffi Orsolya is. Az 1649-ki urbér szerint

népes helység volt Nagytibava, mely akkor máskép Buszniczá-
nak is neveztetett, lévén abban 34 jobbágy-család, 56 fiúval, IIV2

f

lelek, 7 ló, 93 szarvasmarha, 104 juh, 29 sertés és 10 méhkas í f

& kenézeknek volt egy malmuk, a határbeii három Szász uka, Ka- |i
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likna és Isdemir ne.vü patak pedig kövi halai és pisztráogja miait

tilalmasban tartatott. Batyko volt Pap Sztanko. 1682-ben találta-

tott itt 66 jobbágy és 14 telek
;
a fkenóz volt Czibar Vaszil, batjko

pedig Pap Hritz, kinek fia Iván paraszt-jobbágyul tekintetett. 1699-

ben II. Kákóczy Ferencz alatt volt a kenéz Bobály Vaszil s az

elbbi pap, ki saját félteikét meg 1690-ben szánta papi jávadalmul,

melynek akkor fent a dombon fateraploma is volt. Most a 354

g. k. lelkészbl álló hitközség Kis-Martinka fiókja, de van saját

ktemploma. A lakosság kezén találtatott 1870-ben 11 ló, 299 szar-

vasmarha, 296 juh, 5 kecske, 147 sertés ós 16 méhkas.

Timsor.

(Lázi.)

Oroszfalu a vereczkei járásban, egy kopárhegyek-környezte mély

völgyben, 57 házzal, 378 lakossal és 1703 holdnyi hegyes határ-

ral. A XVIL században a Balling család bírta zálogul, melynek tagjai

Balling János fiai György, leánya Erzsébet özvegy Kallai, Kende

Ferenczné és Anna, Lövei Györgyné ellenmondottak azon alkalom-

mal, midn 1636, évben Eákóczy György és neje Lorántffi Zsu-

zsánna a munkácsi vár és uradalomba beiktattattak, kik azután

1645-ben a nevezett fejededelem ajdománya alapján e falu birto-

kába Kerepeczi István kir. ember és Csiki Péter leleszi áldozár

által be is iktattattak.

1659. január 1. Lorántffi Zsuzsánna Prizovics Kosztya és

unokája Fetyko és Prizovics Havrillónak, kiknek elei, ez okmány

szerint, Timsor helységét alakították és ekkorig kenézievéllel nem
bírtak, valódi kenézségöket leveiileg elismerd ós biztositá. 1666.

okt. 1. azonban Báthori Zsófia e levelet megsemmisité ós miként

titkára Rádi Boldizsár azon megjegyzé, újat állitiatott ki. E szerint

okt. 2. Prizovics Demeter, Fetyko és Ferencznek adatott a kenéz-

ség, azon foliételiel, hogy az eddig divoU adói ós dijt fizessék,

a falut idegen jobbágyokkal gyarapitsák, a várhoz való kaszálást,
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azéuatakarást s aratást végezzék, irtást s más reodkivüli muokát

Lót hétig tegyenek s ha a malom gátja megszakadna, azt feles em-

berekkel azonnal igazitsák meg; a szl körüli munkát azonban

eltörölte.

1609. II. Rákóozy Ferencz és Júlia birtoklata idején volt

a kenéz Prisovics Fedor, a batyko Pap Koszty
;
de a nép száma

csökkenvén, az egész faluban nem találtatott több három népes

teleknél, minthogy id folytán nyolcz egészen elpusztult.

A g. k. hitközség Fels Vereczke fiókja, saját fatemplo-

mával.

A lakosság kezén van 12 ló, 403 szarvasmarha, 210 juh, 62

kecske, 115 sertés és 19 méhkas.

TissoTa*
]

Orosz helység a vereczkei járásban 177 lakossal és 27 ház-
‘

zal; hajdan a szentmiklósi kastélyhoz tartozott, most a gróf Schön-

born-család birtoka. 1691-ben volt a kenózség a Kotun nev család-

nál, mely szolgálati dij. fejében 6 frt fizetett a földesuraságnak
;
azon- ^

felül még csak egy népes házhely találtatott, a többi négy id
folytán elpusztulván. Batyko Pap Gergely volt, ki nyesttei való 7

adózás helyett 4 irtot fizetett. A helységben nem találtatott ak- ;

kor csak 1 ló, 4 ökör, 9 tehén és 6 sertés. Fateraploma már

akkor réginek mondatott, most is áll még Szent Bazil tiszteletére;

a község különben F. Kis Bisztra fiókja. A lakosság kezén találta-

tik most 5 ló, 186 szarvasmarha, 177 juh, 64 sertés és 10

méhkas.



Tisza-Tid.

Magyar helység a kaszonyi járásbaü s a Tisza jobb partján

92 házzal, 545 lakossal és 1820 holdnyi határral. A szóbagyo-

mány szerint alapitója Keled fia Vid, Salamon király álnok taná-

csosa (1063) lett volna
;

annyi bizonyos, hogy a XIII. században

a Gut-KeledtÖl származott Várdai család birta. Azon század vé-

gén már elkel helység (villa) volt; melyben 1290. a Várdai Ala-

dár és Gábor fiai közt felmerült viszályos ügy elintézésére a vá-

lasztott bíróság; melynek 1299. egyik tagja Péter budai alnádor is

volt, mködött.*) Megemlitendo, hogy az egyeztet biróság tagjai

voltak még: László mester Aladár fia egy részrl és Luchi Ta-

más és Wolpoth fia Mihály comes másrészrl.

A XIV. században Vid-telkének is neveztetett és akkor

a Butykai, Agárdi és Pán családok bírták,

1381. megvették Semjéni Mihály, ós übol, Peliskei Mikch,

Ákos mester ós Jakabtól 100 írtért, az itteni rév és vámjog-

gal együtt.**)

1412. Beregvármegye hatósága Pán Demeter királyi ember

kivánatáru bizonyítja Garai Miklós nádor rendelete folytán, hogy

a Vidtelke fell Bát helységgel szemben lenni szokott rév és gáz-

lón a vámilleték régen megállapitott módon Vid részérl szede-

tett. E két okmányt 1425. kivette másolatban a leleszi levéltárból

Butykai János fia Kezegh Péter a Pán Ferencztl és Kezegh Mar-

gittól született Anna, Agárdi István fia György, és Margit Szeret-

vai Jakab fia Május neje jogainak megvédéséül.

1417. Butykai János fia Péter és Domokos és Pán Anna és

Margit vizsgálatot indítottak Atyai Boldizsár ellen azért, mert ez

a vidi tiszai révet elfoglalta, az átjárókat zaklatta, az Atya és

Szálka közti nyilt utat akadályozta s a rajta lev* hidakat elron-

totta. —
1476. beiktattattak örökösödési jogon Naményi Antal, István

és Gergely és Lónyai Antal és András Vidtelke beregraegyei és

*) Zichy-codex J. Ü8.

**) Leleszi le?, prot, A II. 535. 1. 40. ez.



Rév-bát szabolcsmegjei helységek birtokába. Az óbegányi Soklai i
Barnabás kir. ember által eszközölt beiktatásnál ellenmoodottak Ken* i

deresi János özvegye Ilona és fiai, Kisvárdai László özvegye Hed- I

víg és fiai András és János, Losonczi László és István, néhai Ke* 1

zeg György fia Mihály és János és Sebesi Péter. (1516. 1. T. I

Szólka.)
I

1546. beiktattatott Büdi Mihály Guthi László részeibe zálog- |
czimen; a beiktatást eszközlé Bogdáni Farkas György kir. ember. J

1552. birt itt még Lipcsei János is
;

1566. a tatárok eipaszti- í

ták
;

1567-ben összeiratott itt Csapi Ferencz özvegye, ügrai Já- ?

nos. Budi M. és Lipcsei György kezén levó 4 telek: 1600-ban ^

emliitetnek birtokosokul : Meiith Péter, Czobor Mihály, Kubinyi ;

István, Dessewfíi Fér., Literati Ferencz, Büdi Erzsi, Lipcsei Ge- ^

dtíou és Varasdi János. — 1570-ben birt itt Viczmándi Mátyás

és Biidi Mihály.

1613. adományul nyerte . Paksi (Páti) Miklós a Tatai Ferencz
^

és ‘Jánostól htlenség! bélyegen elkobzott részeket. J

1626. beiktattatott Dessewffi Fér. a Sebesi Pál raagvasza-

kadtával fölkért birtokba. 1627. emlittetnek birtokosokul Jándi Nagy

Anna és Szakács Mihály; 1642. Homoki máskép Oroszlánosi
; |

1648-ban pedig: Térebesi Ferencz, Váratkai Ferencz, Melilh I

György, Homoki Pál, Nabrádi, Mosdosi, Lövei Gergely, Fuló,

Dessewfiy, Szirmay Ferencz, Lipcsei Gergely és Putnoki István.

1651. beiktattatott Sályi István és neje Puló Zsuzsánna, Vá-
j

radkai Ferencz és neje Barkács Krisztina; majd 1656, Verebólyi
|

és Barakonyi.
, . i

Ezeknek jogutódai Fuló László, azután b. Szentkereszti, Guthi, =

Lónyai, Horthi Gyula a mások jelenben is a fóbirtokosok itt;

aminthogy kisebb-nagyobb vagyont bírnak: Bállá Ferencz, ílosvay

-Kristóf, az osztrák földhitelintézet, Juhász, Csíki, Koszta, Med-

ves, Salamon, Tóth, Tiba, Yarga s más családbeliek,

A helybeli protestáns hitközség 1645. Tiszaszáíkának volt fi-
.

ókegyháza, 1736-ban lévén anyagyülekezeíté. Anyakönyve 1763-

tól kezddik. Paticsos fallal épült templomának eredetére nem em-
;

lékeznek a legöregebbbek sem. Egyik egyházi aranyozott ezüst

áldozó poharán ily felirat olvasható: „néhai Tekintetes: N : Ló-

nyai Gábor: Uram meghagyatott özvegye T. N. Guti Erzsébet

adta az Vidi tepiomhoz: Isten: dicsségére: Anno: 1710.“ Esze-
rint a fatalpon nyugvó templom már akkor fennállott: Oskolata-
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nitója volt 1833. Gjimothi József, addig a pap foglalkozott a gyer-

mekek oktatásával Is.

Tivadar.

Magyar helység a tiszaháti járásbaa Tarpa közelében a Tisza-

jobb partján 53 házzal és 256 lakossal. Á 14. században már vi-

rágzó községet képezett, mert a pápai tizedek 1333. évi rovatá-

ban (hol Dyodor és Thihedor-nak iratik) kivételes parochíával bíró

helyül emlittetik.

Váljon a 14. században e környéken élt Tivadarfaivi nev
család innen, vagy az ugocsai hasoimevü helységbl eredett, bi-

zonytalan; 1379-ben emlittetnek Tivadarfaivi István fiaiul János és

Péter*) és 1426-ban a nemes Tivadarfaivi családbeiiek Múzsa], Bor-

sóvá és Hegy-Helmecz iránt tiltakoznak, mely hely közel esik Tiva-

darhoz.**)

Különben már a 14. század elején a Gúla esi család birt

Tivadaron s mint Gulács leirásánál íüzetésebben elósorolám, birt

1428-ban a Petneházi és 1435-ban a Jármi család is; 1467-ben

pereltek a Gülácsi családbeiiek a Báthori, Naményi, Pócsai, Vadas,

Kérési és Hetei családokkal, itteni földrészletek és* egy a Tiszán

lev itteni malom elfoglalása miatt.

1520. Gulácsi Zsigmoüd eladott G. Szerómi Istvánnak itt hat

telket. 1525-b8n pedig ennek neje perelt Gecsei Mátéval, itteni

jobbágyuiii elkövetett sérelmek és erszakoskodás miatt.

1551. beiktattatott Orosz! Demeter, Idvadari Mándi László

magvaszakadtával ennek birtokába királyi adomány folytán; az

Olasz Pál kir. ember által eszközölt bevezetésnél elienmondotítsk

Mándi László leánya Jusztin, Gecsei Máté özvegye ós fiai G. Pé-

ter és Mihály.

*) Leleszi lev. prot. A.Á. L 2 sy.

**) U. 0. il. 590. 1 14.82.
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1567. Oroszi István és Daróczi Szeráf is emlittetnek birtoko*

sokul
;
az 1566-ban erre átvonult tatárok a helységet elpusztítot-

ták. —- 1572. Kisfalud! János egy ifeteni telket elzálogosított D.

Szeráfnak 12 frton.

1580. Tivadar! Miklós és fíartyányi Gáspár itteni és ador-

jáni birtokaikat. 1584. D. Szeráf és Gulácsi Ferencz négy telket

vettek Olasz Andrástól.

1599. Daróczi Ferencz ós albesi Zólyomi Miklós itt és Dió-

szegen birtokot cseréinek.

1600. emlittetnek birtokosokul a fentebbieken kivül Hartyányi

Ferenc, Nyáradi Albert, Makesai, Oroszi János és Tamás, Kende

László és Miklós, Gulácsi Kristóf ós Szuhai István özvegye.

1641. birtokolt itt Kende Judit Farkas György özvegye. 1648-

ban: Zólyomi Miklós, Tivadar! Miklós és Péter, Vitkai János, Uray

György özvegye, Halábori György, Farkas György özvegye, Bay

Ferencz, a Bárczy-család, Vass György és Somi István. 1676-ban

Kende Zsigmondné Mikolai Erzsébet is.

1664. Tivadari László magvaszakadtával kapta en-

nek birtokait Vass Márton.

1762, emlittetnek birtokosokul: Gulácsi Márton, Bényei And-

rás, Vincze Mihály ós Dévai György, kik a Kis-Szeg nev almás

iránt perlekedtek Törös Jánossal; úgyszintén birtokoltak itt a régi

üray-családon kivtil, a Somosi, Vócsei, Erdbónyei, Vincze, Szarka

ós Kozma családbeliek
;
jelenben a Kölesei és Szarka-családok a

fbb birtokosok; valamint! a Vincze, Boldi, Gacsalyi, Kovács, Ma-

tolcsi 6 más családbeliek. 1824-ben Gulácsy Ferencz után Hunyady
Sámuel.*)

'i

?

í

Ennek utóda Hunyady Béla nagymuzsaji birtokosnál lev hiteles ada-

tok szerint e család Sándortól való leszármazása kvetkez

;

1536—60-ban Hunyady Sándornak volt els neje ciii Pekry Pálné,

második Csaholyi Katalin, ettl származott János 1590—1605,
ennek .fia Mihály birta feleségül vajai Vay Katát s tlük szár-

maztak János, István (neje Tar- Kata) és László
;
István-

nak V 1680—1710) volt fia István, kinek neje Fornosi Krisz-

tinától született László ennek neje telegdi Gsanády Zsuzsanná-
tól: János Zsigmond (neje Obégányi Erzsébet), József és Erzsé-

bet, ki Berzsenyi Józsefné lett; Zsigmondtói eredtek ; Lászó f
1810. Sámuel, Teréz (Dézsi Imréué), Julianna (Kovássyné) és

Erzsébet (Szikonyáné); S á m u e 1 és neje Nágyiday Erzsébettl

születtek: Júlia (Jeszenszky Józsefné), András, József (neje:

Vittkay Karolina és Sebes Róza), Borbála (Egry Jánosné) és Er-

zsébet (Pilissy Menyhértné); Andrástól s neje darvai Darvay
Katalintól született B é i a és Sára (Buda Olivérnú); Béla nül
vevén Buzáth Eugéniát, ettl születtek eddig Zoltán és Róza. •

A család mellókágai itt nem érintvék, valamint annak Sán-
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A reformált község már 1638. körül képezett aoyagyülekeze-

tet, azeltt Gulácsnak lévén fiókja. 1640-ben ajándékozott Zólyomi

Miklós, erdéiy-fejedelmi tanácsos s e helység földesura az egyház-

nak temploín, torony és papiaknak való helyiséget és telket föl-

dekkel együtt, melyrl való adománylevél azonban csak 1659-ben

adatott ki s eredetiben ma is riztetik
;

ennek következtében az

anyagyüiekezet szervezkedni s templomot építtetni kezdeti,, mely

1665-ben Fejércsi nev lelkész alatt be is fejeztetett, 1671-ben pe-

•dig a régi torony Buzinkai István pap idejében. E templom 1794-ig

fennállott, a mikor a Tisza tövébe nyomulván, elbontatott és az

Erdbényei László földesur által adott alkalmatosabb helyen, a most

is álló ktemplom emeltetett, és 1797-ben, Atányi István pap ide-

jében, fel is szenteltetett; e mellé hozatott hengereken 1820-ban az

1671. évben épült fatorony. Az urasztali ezüst poharat Daróczi

Zsófia, Zólyomi Miklós özvegye ajándékozta 1641-ben
;
két czinkan-

- fiája pedig ugyanakkor saját költségén kószittetett. Egyik harangja

1777., a másik pedig 1833-ban öntetett. 1794 táján a Zólyomi ál-

tal ajándékozott papi telek is rougáltatván a Tisza által, a pap on-

nan elköltözött és 1809-ig béreit házban lakott, mikor a mostani

lelkészi lak szereztetett a Somosi családtól. Ányakönyve 1754-tl

kezddik. Teraethelyét a papiak nyugati szomszédságában a község

báró Yócseitöl cserélte, a régit pedig a Imiiákkal együtt a d'isza

sodorta el.

T&kés.

(Kólód nje.)

Orosz falu a felvidéki járásban, a Hát hegy keleti lejtjén,

81 házzal 505 lakossal. A XV. századbeli okmányok szerint akkor

dór olíti állapota sem, mely bizito.a adatok hiányában, a múlt ho-
mályában mosódik el; a HunyaóTi^ Bélánál lev iratok szerint azon-
ban bizonyos, hogy a Bckényi, Kéresy. Maday és Lorántházi, Lite-

raty, Soklai, Császkay, Csomaközy, Lenoidai, Bornemissza, Szigeti,

Vass, Simái, Mezój lekesi Sulyok, Kisgnti, Fornosi, Bay, Bégányi a

más régi családokikal összeköttetésben volt.

49
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SáDdorfaiyának, késbb pejdig, névezetesen egy 1545-ki oli*

máoybaD Tkeházának neveztetett.

Az 1466. évben a krajnavidók részére Szilágyi Erzsébet álUI

kiállított kiváltságlevélben a szabadalmazott 9 helység közt ez ifl

emlittetik
;

1493-ki adománylevélben pedig „Sándorfalva máskép

Tkés- “nek mondatik. A munkácsi uradalomhoz tartozván, Beth-

len Gábor fejedelem 1624. e falut Erdélyi Andrásnak bizonjos

összegben átíratta; ez azonban magtalanul elhunyván, a birtok Lö-

vi Gergelyre szállt, kinél az 1649-ben is volt. Ez évi urbór sze-

rit a T késpatak, honnan a helység e nevét vette, kövihalasnak^

az Ilosva pedig pisztrangosnak tartatott, melyen két kalló is állott,

5 helységben pedig 40 külön kenyéren élö jobbágy lakott 16

telken.

A XVII. század végén a szentmiklósi uradalomhoz csatoltik-

tott; nevezetesen az 1691-ki urbér szerint, e faluban csak 8 job-

bágy találtatott, a többi részint kiveszett, részint élbujdosott
;
a ke»

nézség volt Bokori Jánosnál
;

batyko volt Pap István, ki a jegy-

zet szerint, szegény, s jövevény is lévén, a 4 frtnyi nyestpénz he-

lyett csak 2 frtot fizetett, 1699-ben volt a kenéz Borkúti János e

a helység ismét a munkácsi várhoz szereztetett vissza és találtatott

benne 3 ló, 11 ökör, 13 tehén, 14 juh és 41 sertés. Jelenleg

van 10 ló, 354 szarvasmarha, 55 juh, 23 kecske, ifeo sertés és 29

méhkas. A régi fatemplom most is ott áll még az uj ktemplom

mellett
;

s az magas és hegyes tornyával, kupolás hajójával, a nyolcB-

szög három oldalával zárt alacsony szentélyével és parányi abla-

kaival, most is még érdekes képet nyújt, a halpikkeíyszerüen fe-

dett faópületet hatalmas hársfiík árnyékolván be. A helybeli g. k.

lelkésznél rzött anyakönyvek 1776 óta vezettetnek. Az iskolások

száma 45.

TTövisfalva*

(Dracsina.)

Német telepitvényö helység a vereczkei járásban Szolyva és

Faezika közt 33 házzal és 164 lélekkel, A gróf Schönborn caiád



1 1827— 1837, idközbeD telepített itt le csehországi német munká-

J
sokat, kijelöItetYén számukra 18 házhelyet, melyhez a belsségül

í együtt 19 holdoyi földbirtok csatoltatott
;
ennek haszonéhezeteért

i minden házhelyes évenkint 14 írt 35 krajczárnyi bért tartozik

T az uradalmi pénztárba fizetni. 1863. alapittatott a r. k. lelkészség

I s ugyanakkor íelszenteltetetett az uj ktemplom a szentháromság

I
tiszteletére. Van jl szervezett iskolája is. A lakosok kezén 141

I szarvasmarha, 8 sertés és 5 méhkas találtatik. E határhoz csatoL

I
látott az uradalom 27205 holdoyi erdsége is. A völgyben brons

i|j és kkori mszerek találtatnak. .

' TrossÉaMieaa.

Igénytelen orosz falu a munkácsi járásban 10 házzal, 83 Í&-

kossal és 534 holdnyi hegyes határral. Nevét vette a Trosztaniczs

nev pataktól, mely határán át foly s rajta 1649. malom is állott.

Akkor, Rakóczy Györgyné birtoklata idején, találtatott itt 24 job-

bágy, 26 fiú, 11 ló, 78 szarvasmarha, 170 juh, 49 sertés és 7 méh-

kas, Kenéz volt Móricz Orbán, á batyko pedig Pap Száva, ki Len-

gyelországból költözött ide, hová azonban nemsokára visszaköltözött

8 kit a papságban Tega Demeter követett. Ugyanakkor lakott itt 1

hópénzes és 10 hetes drabant, köztök több magyar nev, u. m.:

Files^ Móricz, Szitkár, Paszikai, Volodár, Szakács, Lengyel és Ko-

pasz. A munkácsi vártól való távolság miatt megengedtetett a job-

bágyságnak, hogy az ács- és drabant-szolgálatot pénzül váltsa meg.

1672. volt a kenéz . Móricz Lukács, batykók pedig Tega Sán-

dor és Móricz János. Id múlva azonban lakói annyira megfogytakp

hogy az 1699-ki összeírás alkalmával a helység egészen puszta és

DÓptelen volt. Négy évvel késbb, 1702-ben, az ungvári Kraj-

náról szállt e helyre „egy szegény eraber“ s itezdett idegeneket

telepiteni s azóta a lakosság ismét gyarapodott. 1785-ben kihirdet-

,

tetvén a jobbágyok szabad költözködhetése iránti törvény, ennek
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alapján 1808. az. itteni nép valamin raegneheztelveD; kérte tömeges

elbocsáttatását, azonban, az engedélj daczára sem távozott el. Most

Puznyákfalva fiókegjháza s a szegényes községben 1870>ben nem i

találtatott több 2 juhnál, 17 sertésnél és 21 méhkasnál. I

Ugornya*

Magyar helység a Tisza jobb partján szemközt NamónynyaL
j

Van benne 72 lakház és 341 lélek. 1870-ben volt 427 lakosa. A
helység els birtokosául Zoard tartatik, kinek késbbi jogutódai a ‘

Szepessy, Miskei helyesebben Mikai és Orosz családbeliek valának.
j

A 14. században a Csarnavodai és Tákosi családok bírták, igy i

1384-ben Tákosi Sándor fia László'*'). 1389-ben Zsigmpnd királjr
|

Tákosi Miklósnak (György fia) Mária királyné allovászraesterének és

testvére Jakabnak hú szolgálataiért az ugornyai vám felét adoma-

nyozta.**)
|

1425. Csarnavodai Krisogon pap három nvérének adja itteni
;

8 más birtokát (1. Gergely!). — 1428. beiktattattak Madai Miklós
|

iöa László és Vitkai Jakab fia Zsigmond a Vitkai és Tákosi Tamás
|

itteni részeibe, valamint a tiszai rév és vámjog birtokába Mikai
i

Miklós kir. ember által. .

1433. Baiyoki Hegen Péter deák, minta Szepessi László fiai: .

Alberti István. Péter és Illési; ok ügyvéde, eltiltja atyjokat ügornya 1

negyedrészének s a rév- és vámjog elidegenitésétl, Pósaházi íst- -

vánt pedig annak megszerzésétl.

1466. Szepessi Demeter és Miklós és az elbbinek neje Ma-
{

tucsinai Margit vizsgálatot inditottak rosalji Kun Jakab fiai Vassáni
j

Kenderes, Bajdí György és Balázs és Naményi Antal ellen ugor- :

nyai erdejök felgyujtása ós^foglalás miatt. i

1468. beiktftttatott Hetei Gábor és 1488. Oroszi István és
i

Miklós.

*) Lelisz, Prot. A. I. 1. n
**) Megyei lev.
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1503. Naményi Balázíi és Ferci.'cz felhivják Naményi Jstván-

. nét, hogy hozományát és hitbérét vegye fci s férje itteni va-

gyonát bocsássa vissza. 1510-ben pedig Szepessi Péterné meginteti

Tákosi Mátyást és Lászlót birtokai visszaadására.

1524. Oroszi János és Péter és Oroszi István fia Márton be-

vádoiják a beregvármegyei alispánt é^ szolgabirót azért, hogy négy

itteni jobbágyukat Baghi Gergelynek átengedték, ki azokat illetók-

telenüi befogadta; 1526-ban pedig pereltek Gulácsi Máté, Pe-

rencz, Egyed és Tamással azért, mert egyik itteni jobágvukat 1 e-

fejezték. A vizsgálatot eszközlék fizántói Péter leleszi pap. —
1546. beiktattatott Koppány Mihály és 1550-ben Murgai János.

1552. birtokoltak itt Szepessi Katalin és Horváth Miklós is;

valamint Szepessi István, Sziirthei János, Oroszi Demeter és Sze-

lendi János, Nevezetesen Oroszi cserélt paposi Eördög Jánostól 3

I

telket ez évben.

1554. Paposi Bereghi Katát kírlégité Beregi Miklós az itteni

I

s egyéb illetségére nézve. -

1559. beiktattatott Szilágyi Bálint.

1566-ban birtokolt itt Görbedi liászió kapu utáni birto-

kot. Ez évben „a tatárok, midn az erdélyi hadak A t y a várát vív-

ták, 12 telekrl elhurczolták a népet. -V*)

1584. beiktattatott Makrai Miklós a magvaszakadtau elhunyt

;
Bereghi Mihály vagyonába. 1587. Makrai Miklós leányai Anna Kér-

ési Istvánná és Borbála Petneházi Péterné kapták adományul aty-

jok jószágát, Makrai Zsigmond (István fia) elienmondása mellett.

1594. beiktattatott Murgai Borbála családja birtokába.

1600. bírtak itt: Kereki János, Szokoli János. Eálnási István

Daróczi Ferenez, Oroszi János, Fósaházi János, Bégányi Ferencz

és Gergely s Yadas Ferenez.

1632. Madoesányi István és Kál nási Mihály az itteni és Bo-

gáton lev birtr>kukat elcserélik. — 1633. beiktattatott Witthevics

Péter és György, 1664. pedig Vass Márton a magtalanul elhunyt

Tivadari László birtokába.

Az 1648. adóösszeirás szerint találtattak itt birtokosokul : Wass

Péter, Hartyányi Ferenez, Bégányi Ferenez özvegye, Lányi György,

Horváth Mihály, Péczeli Sándor, Ormos Pál, Balk Fái, üray György

özvegye, Hnnjady Mihály, Komoróezi György, Kálnási László, Bu-
• dai János és Sulyok György.

Budai kam. lev. Liber IV. Tóm. VII.
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!695. beiktattatott itt Ábsolon Dániel* T

1765. még Dános Éva férjezett Joó Lstvánné és Újvári Samu ’i

birtokoltak itt.
i

1808. Lászlófalvai Eördögh György, Szolnoki Jármi Benjámin ij

és Eáilay Judit hajadon cserét kötnek az itteni, gergelyii és más ;i

birtokok iránt.

1824. Gulácsi Ferencz összes magyarországi birtokát 12000 i

írtban s holtáig való eltartásáért átengedi Hunyady Sámuelnek ; e

vagyonhoz tartoztak: az ugornyai vámrész; a gulácsi, ráczvidi, petrii, .

ereszvényi, szilasii, miskei-féle; muzsalyi, daróczi, somi, hetei, dé-

dai, csertészi, tivadari, kislohói, bródi, ilonczai, kis- és nagy-almási,

maszárfalvi, szakoii, balkáni, geszterédi, kis-létai, ebesi, szepesi, kö- í-

telesi, pacsi, boldogfalvi, szóváti, ramocsaházi, csekei, kis- és nagy-

ari, irhóczi, alsó- és felsö-regmeczi és hangácsi birtokrészek.

Mostani birtokosai : Lónyay Sándor, Horváth István, Szarka
j

László, Freyseysen Gyuláné, Ilosvay Ágoston, Dancs Menyhért, ji

Berzsenyi György, Kakas Mihály, Jaozko János, Szigethi Mihály sah 1

A község régi reformált egyházat képez; már a 16. század 1

második felében úgy tnt fel, mint a szabolcsi egyházvidékbe ke- l

beleze'tt gyülekezet, mely valamint a vásáros-naményi egyház pap- S

j^nak csekély jövedelmök szaporítására 1597-bén a Tiszán lev rév i

minden pénteki vámja örökösen megállapittatott,* mit ma is hasz-

nál igj a két lelkész. 1666-ban, egy akkori vizsgálati jegyzkönyv

szerint, Ugornyának virágzó egyháza és iskolája vala, akkori papja
i

Magyari Istvánnak neveztetvén. Fatemploma s tornya a 18. század ^

elején emeltettek, a szószék az 1715. évet mutatja; a templom

1777-ben fedetett be újonnan, 1797-ben hosszában kitoldatott, 1801-

ben karral, mennyezettel és uj székekkel láttatott el. Egyik a.sztál-

hoz való poharát 1632-ben Tar Erzsébet csináltatta
;
nagyobbik ón-

;

kannája 1715. Eperjesen készült, a kisebbik 1735-ben. A község

1784. öntette át regi 176 fontos harangját, fizetvén fontjától 1 vonás

forintot.

A helység nyugoti szélén a Makocsa foJyónál egykor sán- '

czokkal erdített védhelje volt, melynek nyomai látszanak.
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Orosz község a vereezkei járásban a Rozgyila hegy innens

oldalán, 22 házzal, 149 lakossal és 371 holdnyi hegyes határral.

Hajdan a szentmikiósi kasteijhoz tartozott, hanem az 1649-ki ur-

bér szerint, 9 háznak lakói a nannkácsi várhoz tartoztak adni zab-

tizedet, midn a Vüllioza nev hegyen szántottak. Az 1682-ki ösz-

szeirás szerint, találtatott itt 11 jobbúgytelek, 8 fin, 4 ló, 40 szar-

Tasmarha, 60 juh éa 7 sertés. 1699. a Luka Pálnó-féie elpusztult

Ví telek jelöltetett ki a pap részére s fatemploma akkor is fenn-

állott, jóllehet annak helyét most csak egy parányi fakápolna pó-

tolja, s a g. k. község Szolocsina hókja. A helység felett az or-

szágút mentében emelked Rozgyila hegy nyugati lejtjén fekszik

a Yoioszata nev elpusztult telep, luelyen a 17. században né-

hány iakház állott s a szentmikiósi uradalomhoz tartozott.

(Pod korod).

A munkácsi ,vár nyugoti oldalán annak magas körsánczain ki-

rtli Palánka szomszédságában fekszik o falu 71 házzal, 504 lakos-

lal és 297 holdnyi sikhatárral
; németül Xro aten-dorf-nak (bor-

Tátfalu) neveztetik, kétségtelenül az itt letelepített egykori várbeli

horvát és német rség elaggott katonáitól, kiknek német utódai

mslgkn élnek ül, mig a lakosság felerésze ruthenekbi áii, kik
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ide. teiepitiettek. E faluról sem az 1649-ki, sem az 1699-ki urbérek-

ben eraiités uem törtéuik s igy ananak 1711-dik év, illetleg a

munkácsi vároak a király részére történt átvétele után, kellett ke-

letkezuie, még pedig, iniot egy 1729-ki okmány igazolja, az egy-
kori Rákóczy-féle v ad a s k e r t h e ly é n, mely a mai vár-

alján tervilt el. Ez évben ugyanis az adományos gróf Schönborn

család s báró Lilgenau munkácsi várparancsnok közt* viszálykodás

támadt Váralja birtoklata iránt, mely 1731. a grófi uradalom javára

döntetett el.
*

A lakosok közül 163 r. k. és 264 g. k., 34 pedig izraelita,

kiknek kezén 18 ló, 192 szarvasmárlia, 39 sertés és 19 méhkas

találíatik; mindkét vallás felekezeti község a munkácsi lelkészsé-

gekhez tartozik, a katholikusoknak van itt azonban csinos ktemp-
lomuk, mely 1875-ben épült fel. Északi határát a Latorcza

mossa.

Tskrpalánka.

Német helység a munkácsi vár tövében 114 házzal és 913

lakossal. A XVII. század végén, midn a várat Z rinyi Ilona vé-

delmére a lent széles árkokkal övezett és palánkkal jól raegersitett

vár alján elterül vizzel telt sánczok és föld hányások közti szk
helyen még nem állott rendes falu, hanem csupán néhány fából

emelt barakk, melyben katonák tanyáztak, Egj azonkorú térrajz sze-

rint, volt ez idben 88 ily lakhelyiség 8 egy templom-féle épület a

vár abó területén. Dobai Székely Samu emlékiratában leírván az

1686-ki osTrogiot, említi, hogy azon évi deczember 2-án reggel 4

óra tájban tz támadt a palánkban s három ház elégett, a 'tü-

zet csakhamar eloltván*.) A mostani feljárásnál, a vendégl körüli

téren állott akkor a huszár vár, mely lovasok számára szkaé-

*) Moiiunn Hung. Hiat. 32. sz. 456. Up.



ges szinekkel volt ellátva s azootul kezddt tt a vadaskert, mely

északtól a üóré felé húzódott, hol a malom is volt, mi*:* a gyü-

mölcsös kert a vár kapu irányában, tehát dél-keiotról feküdt. íí.

Bákóezy Ferencz emlékirataiban és titkára Beníezky Gáspfir napló-

jában szintéu sehol sem emlitik, hogy itt már akkor helység, ma-

gánosok lakhelye lett volna; sót Rákóczy eladja, hogy 1703. jú-

nius 26., midn gyölevész seregével Munkács városába szállt, a

várnak rsége 500 német gyalogból állott, kiknek egy része rok-

kant, másika pedig a városba házasodott volt. Bizonyos tehát, hogy

az 1711-ki szatmári békekötés után, a német kormány elkobozván

Rákóozy jószágát, elaggott katonáit itt telepítette meg s a bekövet-

kezett békés években azok váltak Palán k ána k els rendes la-

kóivá s hogy nevét az uj helység a vár alján a sánezok körül el-

terült p al án k-keritóstl nyerte, melyrl már az 1672-ki urbérben

történik említés, hol mondatik, hogy Báthori Zsófia alatt a mun-

kácsi várban a „P a 1 án k-k a p u n

á

1“ 166 székely tett szojgálaiot.

1682-ben ismét emlittetik az itteni palán k-erodités, valamint az

1704. évi uradalmi összeírásban a P a Ián k-ár o k^, mely halászó is

volt. Rákóozy Ferencz azt is említi Memoirejában, hogy p alán-

koknak nevezték a török végeken lev erdöket, melyek nem ál-

lottak egyébbl egy keritésnél, melyet egymástól ket-három lábnyira

levert leghosszabb czölöpök alkottak, melyek sövénynye! voitak ösz-

szeföDva s pólyvávai kevert sárral betapasztva : szinten ekkép egybe-

font gerendákból készült s az erditvénybl kisarkalió négyszögek

szolgáltak annak bástyaiuL Munkács táján a bels kerteket

rókát még ma is többnyire ily

bekeríteni.

hasitoít tölgyfa-palánkkal

s udva-

szokták

A latorczai egykori malom közelében állottak 1706-ban a p é n z-

verdei épületek is, melyekrl fentebb megemlékeztünk.

1740-ben a letelepedett ns katonák ezek voltak: Alprecht,

ünretter, Heretin, Filipek, Vulprunner, Vetenkei, Nauüvics, Kre-

mer, Bedüársek, Justaa és Petnacsek. Mostani lakói is többnyire

németek s kiválólag. kómivességet gyakorolnak.

1731-ben rendeztetvén a királyi várhoz tartozó terület, akkor

méretett ki a vár árka s illetleg a volt palánktól 284 ratnyi szé-

- les terület, melyhez 1788-ban ismét annyi csatolíatott a bécsi hadi-

tanács határozata folytán Megyesi alispán közbejöttével: e tér az-

után 1859-ben legfeisbbleg a palánkai községnek legelül enged-

tetett át; addig ugyanis a paJénkai lakosság a várbeli katonai p»-

ranosnokság alatt állott s szükség esetében fegyverviselésre s a vi?



Tédelmére köteleztettek
;
különbea a lakosok akkor is löbbuyire k6-

mires mesterséget foljtattak.

1855. a vár fegyintézetté alakíttatván át, a helységgel együtt

polgári közigazgatás alá jutott. A r. k. lakosságnak van lent a fa-

luban temploma, melyben a fegyintézeti lelkész végzi a teendket.

A lakosok közül volt 1870^ben 634 r. k., 268 g. k., 11 izr.

Vári.

Ezen M e z és Tisza V á r i n a k is nevezett város fek-

szik a megye déli szélén a Tisza jobb partján 473 házzal és 1948

lakossal ; raig 1870-ben 505 lak házzal és 2499 lélekkel birt. 5983

holdnyi sik határa termékeny. A honfoglaló magyarok 889-ben

a hal- és vadas vidéket elfoglalván, B o r s o v a várát megszállták,

harmadnap megviván, bevevék, falait leronták s Szálán vezér vité-

zeit (bolgárokat, szlávokat, s rutheneket) kiket itt találtak, lánczra

verek s Árpád parancsára Hung várába vivék, az elfoglalt áldott

földet pedig rendkívül megszeretvén —• megszállották.*)

A néphagyomány szerint, a vár bevétele alkalmával Szálán

itteni parancsnoka S zengór lett volna, hanem a várhelyet most

Í8 Szentgyörgy-nek nevezik; ennek azonban történeti biztos alapja

nincs; valamint azon vélelemnek se, hogy a várat valaha á gótok

építették volna.

A borsovai vár hajdan nagy kiterjedés erség lehetett;

feküdt ez a róla elnevezett Vári város déli szóién az azt keletrl

környez Borsova és déi-nyugoti oldalát érint Tisza közötti félszi-

geten, melyet most északról a város fell hatalmas földtöltés ke-

ríti be. Mint*a lakosok mondják, a vártér keleti szélén állottak

egykor a várrség lakjai, mig a nyogoti szólón, a mostani Szent-

györgy nev temethelyen, a fvár emelkedett, a keleti táborhely-

*) Anonymus, XIV.



ti árkokkal -és sánczokkal el ievén külöQÍtve melyeket a Bor-

sóvá é8 Tisza vizek s ezek áradmányai megközelithetleaaé tettek.

A fvár tere kerülékes alakú és 110 lépésnyi átmérj, míg a ke-

leti tér sokkal nagyobb; ezeken kívül tartozott az erséghez nyu-

gat fell még egy most Eszenynek nevezett terület; ezt

.egy mély tó környezi, melyet most Pap-tavának neveznek,

mert egykor a várii lelkésznek halastói haszonvételül szolgált, de az

1836-ban ásatoít aj csatorna azt ketté szelvén, majd az 184-7. ti-

szaszabályozás alkalmával lecsapoltatván, most viz nélkül áll. A
bels vár kapuja észak-nyugot fell volt, még pedig, mint a ha-

gyomány tartja, vasból készült, miért is e hely maiglan Vaska-
punak neveztetik s honnan hidszerü átjárás vezetett, a száraz-

földre. Egykor a várterülete sokkal nagyobb lehetett, mert a két

folyó sokat mosott el belle s mint mondják, hajdan még a mos-

tani város területére is kinyúlt, mert alapásások alkalmával kfa-

lakra s .pínezékreakadnak.*) **') 1870-ben, midn ez érdekes helyet

megszemiéltera, vezetim azt is mondták, hogy az egykori várépüle-

tekbl egy kápolna és toronjka még a XVI. században állottak

volna, melyeket 1657'ben a berohant lengyelek rontottak volna el,

kik a régi toronyt a benne volt régi harangokkal együtt a vár

alatt folyó Borsóra iszapjába döntötték s hogy a vár egykori épü-

letei tégláiból és termésköveibl a lakosok évszázad óta hordják a

szükséges épületi anyagot s hogy azokból a vendégfogadó, lelkész!

lak s a templom kerítése, is elkészült volna, mig az asszonyok ke-

mencze-fenéknek szokták a faragott köveket haza hordani.

Az itt letelepedett magyarok alapitói lettek a városnak, me-

lyet a borsovai ersségtl Vári-nak ueveztek el; e hely volt a XIIL

századig nemcsak közigazgatásilag, hanem egyháziiag véve is szék-

helye a környéknek: borsovainak neveztetvén nemcsak a megye

(provinczia, kerület), hanem a fesperesség is, melynek megyei ti-

zede III. Béla alatt adományoztatott az egri egyháznak, ügy lát-

szik, hogy az 1241. évben berontott tatárok Várit annyira elpusz-

titák, hogy ez alkalommal veszté el jelentségét; mert az e ka-

tasztrófára bekövetkezett uj szervezéskor, a vármegye is elhagyván

régi navét, a megye közepén íeláHitott uj ersségérl neveztetett el

Bereg-nek.

*) így, mint Zágonyi Károly szörnyei lelkészig ogykor itteni rektor ne-

kem elbeszélé, Filep Ándrásné % Zádor-ntcza elején talált telkén

egy pinczéí, mely az utczán át húzódott, Molnár István pedig ogy
ily másikat tényleg használt.
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Várinak különben már a XII. században volt lelkészségo; egy

1321-dik évben kelt okmányban*) Iván eralittetik lelkészül, ki

egyszersmind borsovai föesperes volt; az 1333-dik évi pápai tized

lajstromában pedig Péter soroltatik fel, ki ily adóul a íospcresi ke-

rületben legmagasabb összeget: 8 garast fizetettj a köveíkezO évben

azonban, midn Vit János és Gáspár Péter voltak a beszedéssel

megbízott tisztek, csak hat garast

Borsova a XI. században, azon alkalomból, midn Salamon és

szent László a korona birtoklata végett viszály kodnak, többször tör-

ténelmi esemény színhelye vala. A budai krónika**) szerint, a Sa-

lamon király segedelmére beözönlött kunok l086-'oan Bnrsováig s

Ungvárig hatoltak a vidéket pusztítva; a széniek legendii ja szerint

pedig: ,,Az Kun király azon rajta ragadván, nagy hadd.al bejeve

Magyarrá, és Szállá még (Ingvarát és B o r s o v á t.“***)

Lzeii s az 1241 -ki vészek után, IV. Béla a néptelenué vált

helységbe idegeneket telepített, kik azután a községet oly virágzóvá

tették, hogy a XIV. század közepén, midn a királynék birtokát

képezte, a számos iparosok kedvéért várossá (oppidum) emeltetett

;

1354-ben Erzsébet királyné Nagy Lajos király beleegyezésével a

további. tetszésig e község polgárait és vendégeit („cives et

hospites nostri de Vári “) oly szabadalmakkal felruházta, milyenek-

kel Buda és más királyi fvárosok bírtak ;|) nevezetesen 1. feljo-

gositá ket illetleg a várost, hogy saját bírósága mind polgári mind

bnvádi ügyekben Ítélhessen s a határában elfogidt gonosztevket

ki is végeztethesse s e végbl a pallós j o g j e I é ü I

,

a város ha-

tárában bitófát emeltethessen. 2. megengedé, hogy plébánost ma-

gának szabadon választhasson; 3., hogy a polgárok hagyatékaik iránt

szabadon rendelkezhessenek; 4. hogy mindeD vámfizetéstl az or-

szágban mentek legyenek s ket adósságaikért idegen le ne tartóz-

tathassa; 5. a frendektl ne függjenek; 6. az ellenök idegen ál-

tal indítandó perek helyben tárgyaltassanak, ha azonban a hely-

hatóság az igazság kiszolgáltatásában eléggé erélyes nem lenne,

úgy a királyi vagy más rendes biróság ele idéztethessenek a pol-

gárok
;

7. hogy a királyi erdket szabadon használhassák
;

8. úgy-

szintén szántó- 8 kaszáló fííldeiket s a legelket is az eddigi gya-

korlathoz képest; 9. hogy malorajoggai bírjanak
;

10. a hét els

*) Zichy-Cod. I. Í97.

*) Chronicon Budense, 1G5.
*) Ma^ar szentek legendái, a Carthaiisi névtelentl; Pest 1859. 103. L

f) Sajat levéltár.



napján, mint régenten, vásárt tarthassanak ; 11. a királynénak se^r-

téstizedet adjanak; 12,' szent György- és Mihály-napi adóul 21 ga-

rassal számitva 200 irtot fizessenek
;

13. hogy a polgárok, minden

egyéb kiváltságokban úgy részesüljenek, miként a budai és más sza-

bad királyi városok.

E században Koriathovics Tódor herezeg birtokolt itt.

1390. beik tattatott Nagymihályi György 'fia János itt királyi

uj adomány ezimén
;
1397-ben pedig Csák István fia Miklós és test-

vérei György és Péter, Zsigmond királytól nyert adoraányievéi aiap-

ján. Ez okmányban Vári már csak „Possess io“-nak mondatik,

mely, úgy látszik, 40 év elótt nyert kiváltságait nem sokáig élvezte.

Ugyanaz évben beiktattatott eliehmondás mellett Sidov György óe

általa atyja István és testvérei Miklós és Péter a Tibai György fia

János magvaszakadtával fölkért ennek itteni részeibe
;

ez okmány-

ban Vári possesfcio-nak, ellenben Bereg oppidum-nak mondatik.

A XV. század elején a Eoriatbovics kíséretében beköltözött

Kaffüi Pán Endre birtokolt itt, .kinek Helele nev tiszte perelt 141T-

ben Jakcsi István szomszéd birtokossal. A Pán családból emlittet-

nek 1418-b8n Pán Feren ez, leánya Anna Agárdi Györgyné; Margit

Szeretvai Májné és Demeter.

1418. Széesi György perelt a munkácsi herczegn (ducissa de

Munkáez, özvegy Koriatbovicsné) tiszte ellen azért, mert ez egyik

csetfalvi jobbágyát ide húrozol tatta.*)

1420. A leleszi konvent vizsgálatot eszközölt Kölesei László

fia Gábor es má«ok részére Jakcsi György fiai : János, Dénes, Mi-

hály, László s mások ellen, kik Kölesei Miklós fiát Györgyöt a vá-

rii határban megölték s Muzsalyban prédálást elkövettek.

1427. bírta Várit Brankovics György, mint a munkácsi vár-

hoz tartozó községet; de a földbirtok szabad adás-vevés tárgyául

szolgált; Így 1438-ban Öenecz Bálint a Tófark 8 Tóvége nev döl-

l.beii eladóit egy földrészletet Tenghe Zsigmondnak.

1440. bírta Várit Pálóczi László
;
1445-ben pedig Hunyadi Já-

nos kormányzó
;

azon évi febr. 9-én (feria 4. ante fért. beatae

Scol. Virg.,) meg' is látogatta Várit*’*'), midn Nagybánya fell Deb-

reczenbe r^nt, hol 20-án tartózkodott. 1458-ban Vári mint Mun-

kács tartozéka Mátyás király, 1466. Szilágyi Erzsébet, 1484. Hol-

lós János és 1495. Csáktornyái Ernuszt Zsigmond pécsi püspök bir-

*) Lelesz, Prot. A- 455. 1 G4. az.

**) A lüiuikacsiák részére ekkor kiadott kiváltságlevele inn en kelt.



tokában vala. Majd 1498. Víngárti Geréb Péter grófé*), ki sokat

yeszdött a szomszéd esetiaWi birtokossal Tarczai Jánossal, ki az

itteni Zsár mocsár nev tiszahalványt kezdé bitorolni.

. 1505. Anna királyné**), 1507-ben pedig Ulászló király volt

birtokosa.***)

1514. Dózsa György kuruezai és a máramarosi oláh nemesek

ügocsából ide is átcsaptak s nagymérv dulást tettek. II. Lajos ki-

rály 1517. március 17. kelt levelében Vári elbbi kiváltságait meg-

ersítvén, egyszersmind azért, mert lakosai az árviztöl nagy ká-

rokat szenvedtek, felmenté ket a tized- és adófizetéstl.

1518. Lajos a várii polgárokat, mint az munkácsi koronái

birtoka jobbagyait arra kötelezi, hogy a királyi konyhájára szüksé-

ges bort es zsiradékot k i.s szállitsanak.

1520-ban beiktattatott királyi uj adomány alapján néhai ge-

csei Lórinczffi Lrincz fia Gergely a városban a lelkész-lakkal szem-

ben fekv udvartelek és ház birtokába, mely alkalommal a Mun-

kácsi Péter királyi ember és Thernavai Mátyás leleszi pap által tel-

jesitett beiktatásnál ellenmondottak S z e m e r e András és Szila-

g y i Antal munkácsi alvárnagyok. Ekkor volt itt plébános gecsei

Lörinczffi *Andráa, ki gecsei Kun Gergely fiaival György és Miklós-

sal perlekedett.

Mária királyné, Budán, 1520. apostolok oszlása napján kelt

iratában meghagyta Bethlen János munkácsi várnagyának, hogy a

várii lakosokat ne kényszerítse arra, hogy a vár részére kimérend

borokat drágábban fizessék, mint szokásban van, sem ket szaba-

dalmaik ellenére más siódon ne zaklassák s terheljék, annálinkább,

mert a rendkivüii terhek viselésétl s kivált a bor ára méltatlan

emelésétl ket már Anna királyné megkiméltétni rendelte. Ez év-

ben volt itt a biró Szabó Lukács s a fesküdt Lrinczi Gergely.

1525. Mária megersité a váriakat a csornai erd és Gzibik-

földnek a beregszásziakkal való közös használatában, atulajdonjogot az

utóbbiaknak engedvén, mert már elbb Szilágyi Erzsébet, majd

Honghvillai Vilmos, Mária királyné titkára, valamint Artándi Pál

fispán s munkácsi várkapitány- Beregszászon 1516. márcz. 5. igy

határoztak. Ugyanakkor megengedte a királyné,' hogy a város kö-

zepén lev vámos hid kijavítására megkivántató fákat a várii s cso-

rnai erdrl szállítsák.

*) S/tánfalvai priv.

Nagylucskai priv.

Beregszásii azonkori kiváltságlevél.
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1529. a várost Szapolyai János adományozta Báthori István-

nak, 1545-ben pedig I. Ferdinánd Budi Mihálynak hü szolgálataiért.

1548-ban Borsovai László tiltakozott beregszászi Oláh Miklós

ellen bizonyos várii földek elfoglalása miatt. Az 1552. évi adóösz-

szeirás szerint Vári a munkácsi várhoz tartozott s nagy részben

elpusztultnak lenni rnondatik. 1554-ben Petrovics Péter gróf

rendelkezett *itt.

1566-ban az erre átvonult tatárok 38 telekrl hrczolták

el a népséget s a várost elpusztiták; akkor volt itt a bíró Kantor

János*), cjs Budi Mihály megersittetett o r s z á g g y ü l é s i 1 e g**)

Vári és Bereg 'oirtokában. —- 1567-ben volt a fóbiró Lóizár Gergely

a a biró Bakos Tamás
;
1570-ben pedig Torzás István.

I. Ferdinánd, Pozsonyban 1550. febr. 12. megerosité e várna

kiváltságait, Miksa király pedig Bécsben 1569. febr. 3. és '.árciag

7 . Kozma Ferencz biró esedezésére, vaiamint 1573. április 3-kán

felmenté a várii polgárokat minden vám és révíizetéstol az ország-

területén, a szabad kir. városokkal egjeniové tevén Várit. Ugyan-*

akkor megfti'ósité azon szabadalmukat, hogy országos öt vásáraikat

üj-év, • rnap, Szentegyed, Lukács és Lucza napjain tarthassák.

1574. Büdi Farka.s és Mihály húszezer forintért visszaenged-

ték Miksa királynak Várit és Bereget, melyek azután a munkácsi

^árnoz csatoltattak vissza s ezek helyett nekik Adony, Kerecsenje

Hetyén és Atya adattak ötezer forintban. Vári ennélfogva 1575-bes

tényleg a leleszi kon vént közbejöttével átadatott a szepesi kamará-

nak, .melytl azt Mágócsi Gáspár a munkácsi várral együtt zá-

logul kapta. Mágócsi még azon évben megerosité a Yárii lakosokat

a Mogyoró szegi malom bírásában, melyet a borzsovaiak h
akartak rontani, s melyet már régibb idktl használtak. Ezen ma-

lomhoz, amint az 1590. Torzsás (Thorzas) Gergely malombiró ál-

tal készitett malom-szabályzatból kitnik, a Döme, Bérezik,

Pipó, Lrinczi, Bakos, Miklós és Eész-családoknak volt közösjogukj

a szombati nap jövedelme pedig az egyházi bels személyeket il-

lette, mi évenkint 100— 120 köbölre ment, 1620. táján Fi lep Já-

nos is igényeit részt a malorabói, mely idközben már más helyre

tétetett volt át.

Rudolf király Prágában. 1580. febr. 28. megersité a vám- és

harminczadm.eutésség@L egyszersmind megfenyegette Dobó Ferea-

ozet, hogy az élelmüket fuvarozással keres Itteni polgárokat utjok-

*) Búd. kain. l0V..Lib. IV. Tóm. Vlí.

1567. 32. í. c/.. 5 j.
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bao fel pe tartóztassa, annál kevésbbé bántalmazza
; e végbi 1603.

védlevéllel is ellátta a váriakat; aminthogy 1664. ? várost a pal-

lós-jog gyakorlatában megerósité.

1591, Kákóczy Zsigmond és a Mágócsiak valának záiogbirto-

kossai a városnak; 1606-ban azonban a bécsi szerzdés szerint

Munkácscsal együtt Bocskai István fejedelem kezére jött.

1612. Eszierházi Miklós gróf és neje Dersffy Orsolya (Mágó-

csi Ferencz volt özvegye) bírták, kiknek Körössi István nev ud-

varbirájuk összeírta az uradalmi létszámot. E szerint volt akkor itt

a fbíró Kovács Márton; a város fizetett györgy- és mihálynapi

adóul c2 frtot, tartozott a község évenkint a földesur számára 16

hordó borát kimérni, miért a korcsmáros hordójától 25 dénárt ka-

pott, úgyszintén tartozott 16 ökröt is kivágatni s a pénzt beszól*

gáini
;
a munkácsi vár fentartására évenkint 50 öreg szálfát befu-

varozüi s eiófogaiokat adni. Az itteni vámoshid behozott a föides-

uraságnak évenkint a pénzen kívül hatszáz ksót. E vámnak

szabadsága az volt, hogy Kisar, Vári és Becs között, ha valaki a

falukon kívül átkelt a Tiszán és a vámra be nem ment, a várii

vámosnak jogában állott t megkergetni, elfogni s megzálogolni a

falunkívül, de belül nem; ki a vámot Vári és Beregszász közt Mu-

zsaj fell ei akarta kerülni ; a beregszászi és várii vámosoknak

szabadságok volt azt bárhol behajtani. A várii vámszednek Bocs-

kai fejedelem idejében a vámhasznából harraadmagával volt „asz-

tala.” — A község a termésbl kilenczedet, a sertésekbl pedig

pázsit-iizedet, tizen alól pedig válts águl minden öregtl. 2—

2

pénzt, a süldkbl pedig egyet 'adott. A városnak volt két erdeje a

Zennye és Nagyerd a Borsovántul, e folyón pedig egy 3 és

egy két kre járó szabad malma.

Azon felül tartoztak a- lakosok szerjárással (zabot) is
;
a be-

regszászi borokat ók hordották fel a beregiekkel és beregszásziak-

kal a várba, a dézsma bor szállításában ket az „orosz jobb-

ágyság” is segítvén; — a minthogy a várii lakosok a beregszászi

uradalmi Szegi és Becskor nev szlket mvelték, miért hat kö-

böl búzát kaptak, de a szürethez 16 hordót adni kötelesek valának.

1613. l^ethlen Gábor fejedelem Kassán május 30-kán kelt pe-

csétes levelében, Nagy András és Máté István várii eljárók ese-

dezésére megerösitó a váriakat a vám, rév és' harminczad mentes-

ségében : valamint késbben 1628. november 21-kén II? Ferdi-

náud is.

1630. Belliién özvegye Braudeburgi Katalin intézkedett Vári
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I; felett; 1633-ban pedig Rákóczy György és neje Lorántífy Zsuzsanna.

1645-ben összeiratott itt uradalmi 109 ökrös és lovas jobbágy, 61

gyalogszeres, 29 özvegyn, 30 alkalmazott (officioiatus), 25 zsel-

lér és 25 pusztahely. A városházban, melyet ez okmány' szerint

„régen ten egy ember" vógrendeletileg hagyott a városnak, a

f közönség borát árulták s azért adóul egy forintot tartozott fizetni

a földesurnak. A nagy hidvám jövedelmébl az uraság a helybeli

‘‘ papnak mind sóból, mind pénzbl tizedet utalványozott, A község-

í nek volt ez idben a két borsovai rendes maimán kivül még egy

V pokol-ids malma is, mely t. i. csak ess, fergeteges és árvizén

I forgott.

I 1643. Rákóczy György Gyuiafejérvárt május hó 20. keit ren-

I deletében a város panaszára meghagyta Balling János munkácsi

I fkapitánya és Láczi János udvarbirájának, hogy a várbeli tisztek

I ne merészeljenek Váriba czirkálásra (gonoszok üldözésére) be*

I menni, mert régi kiváltságai szerint erre a város maga fel van

I
jogosítva területére nézve.

I
Az 1648-ki úrbéri összeírás szerint: fbíró volt Gönczi Bálint,

I
az esküdt bírák pedig: ür András, Márton Mihály, Szabó István

I és Varga Tamás
;
kerülk : Turkoly Pál, Kati István, Halászatván

és JSagy János
;
vámos Nagy Balázs, várbeli Íródeák Nagy István

;

I ennek ÖCSCS0, Miklósról megjegyeztetett az urbérben: hogy a 'szol-

gálat alólideiglenesen felmentetett, mert részegségében megvágták

volt. Talált afott pedig akkor itt összesen: 84 marhás jobbágy, 55

gyalogszeres, 21 alkalmazott iparos, 26 özvegyn, 23 zsellér és 45

.
pusztateiek; összesen 209 személy, 194 telek, 156 íiu, 55 ló,

416 ökör, 136 tinó, 296 tehén, 710 sertés és 33 méhkas. Bérül

! fizetett a jobbágyság 194 irtot. Ekkor vala a község kötelessége az

urasági beregszászi négyszáz kapás szlket megmetszeni s meg-

mvelni, miért adójokbói 24 frt és hat köböl búza nekik engedte-

tett; az 50 szálfa beszállítását pedig 32 írttal megválthatta. A pap-

iak, oskolaház és városház adómentesek voltak, az uj épületek pe-

dig 3 évig élvezték e mentességet. A vám kér ül kenézre ez uta-

sítás adatott: „csak a vétkeseket keli megfogni s megzálogolni,

\

mindazonáltal rendkivül itt sem kel! cselekedni, az igaz utón járó-

I

kát ok s mód nélkül nem keli háborítani."

1657-ben a berontott lengyelek ^elpusztíták Várit, mintlH Rá-

kóczy György jószágát; 1660. szeptember hónapban pedig becsap-

tak a törökök, kik Nagyvárad bevétele után a Tisza körül puszitva

barangoltak.

f)0



i672-i)eü volt a fbíró Aczél Mihálj és talákalou akkor itt

IV'* joboagv, 208 íiu. Or'l ló, 304 ökör és 231 tebeji,

Uwi-heD I. Piákóczj Feroncz elv.alogositoila fejeváltságiil Yá-

rü anyjLUiak Bátlinri Zsófi;! uak, ki 1675. januar 19. Munkács-
roi kf'lt pecsétes leveiébeD a szakállosi vízi malmot száz magyar
íoriitién óröküseii áiengödte a városnak. — 1676-baii Zrínyi Ilona

iniezkedeit az uradalmi ügyekre nézve: 1688-ban pedig Kolonics

Lifu‘i ersek mini a Rákóczvak gondnoka; majd 1695. li. Rákóczj
kííí encz vette at kezelés alá. 1682-ben laláitatott itf 40 iparos mes-
ter. közlök 2 borbély és 73 jobbágy s 85 gyalogszeres.

Kz idben Váriban gyakran tartattak megyei gylések is
;
igy

1688-ban decz. 20-án. a mikor kiliirdettetett Lipót király leirata az

iránt, hogy CaraíTát fohadi biztosAiI ismerje el a megye s annak az

adó s egyéb szolgálatok iránt teend intézkedéseit pontosan tel-

jetiitse.

1699. volt a fbíró Borsovai Mihály, biró Varga Mihály 6 a

Jegyz Szcs Gergely.

1703. jul. 14-én Rákóczy Ferencz itt tölté az éjszakát, s mi-

dn Tiszabecs táján megverte a vele szembeszálló császáriakat, in-

nen indult diadalmasan Nameny felé, útjában ezeren csatlakozván

kezdetleges szervezet táborához.

Az 1704. évben szerkesztett úrbéri összeirásban emiittetik,

hogy Juhász István és Rósa János nev várii lakosok s

munkács uradalmi volt jobbágyok urokkal Thököly Imrével Török-

országba mentek s vele kün maradtak.

1716-ban a Moldován s Erdélyen át hazánkba berontott krimi

tatárok; kik" Beregszászig rabolva kálózták, aug. hónapban Várit is

meglepték s innen nemcsak tömérdek ingóságot, a többi közt temp-

lomi edényeket, keresztel ón kannát s egyebet elvittek, hanem szá-

mos embereket rabszijra fzve* elhajtottak, miglen e rabok a bor-

zsai völgybl, a vitéz máramarosiak által inegszabaditva, visszake-

rültek
;

e visszatértek közt volt az akkori pap Vasvári István és

rektora Bökényi Fóliák András. Ez utóbbi család arról neve-

zetes, hogy abból a reformátió kezdetétl folyvást 300 éven át

viselt egyik-ntásik tagja lelkészséget, az utolsó 1839 ben volt ár-

tándi prédikátor.
^

1726-ban Vári a gróf iSeböDborn Buphheim családnak adomá-

íivoztaiott. VI. Károly király Bécsben 1734. május 1. kelt iratában,

veiten és buchheim-volfstháli gróf Sebönborn Frigyes Károly bam-

bergi és herbipolisi püspök közbenjárására megersité Várit azon sza-



badaima gyakoriaiában
,
bgj újév, Gotthárd... László. Egyed, Lu

kacs és Lucza capjain országos viuárokat lartsou
;

e gróí a várost

1733. a pallós jog gjakorlatábaD is uiegersité.

1738-baE a pestis iriiatt rök tárták megszállva itt a -tiszai

átjárást; mindamellett 1742. aug. 2'án ismét itt fordult el az els

mirigjvész-eset, innen gyorsan tovább ierjedvén.

n44>bün az itt marhavészben elhullt szarvasjószág értékét

3860 frt 45 krra becsülték, egy ökör ára 35. tehené 16,. tinóé 11

és borjúé 4 írttal számíttatván.

Az 1784. junius 4-ki egyezmény szerint tartozott a községe,

munkácsi uradalomnak: 1. telekadót fizetni
;

2. a hidvám jövedel-

mét beszolgáltatni
;

3. a hidat, fentartani
; 4. pázsitdijiil minden 10

malacz után egyet adni, s ha kevesebb volt, minden darabtól egy

dénárt fizetni; 5. az szi és tavaszi vetésbl kilenczedet adni; 6.

tizenhat ökröt kimérni; 7. 16 hordó bort elárulni s a pénzt beszo-

gáltatui; 8. a Morotva tóban halat tenyészteni s azokat Munkácsra

beküldeni
;

9. tiz íejvs tehenet a munkácsi majorba állitani ; 10 a

beregszászi kerekhegyi szlt megmvelni; 11. a beregszászi ura-

dalmi bortermést a beregszászi pinczékbe beszállítani
;

12. tizenhat

hordót elöáliitani; 13. ötven gerendát Munkácsra száliitani, vagy

ezt évenkiut 32 írttal megváltani; 14. az uradalmi ti.sztsógnek fo-

gatot és munkásokat adni; 15. a beregszászi kúria kerítését egy-

harmadrészeben íentariani. Késbben az éyeukinti szolgálatokat 1150

frttal megváltak s csupán a szlmiinkát teljesítették.

1835-ben a Borsova vizen volt malmokat, mint a víz szabad

folyásának gátjait a község és lelkész nem kis kárára hatóságilag

beszüntették és a partról elhordatták.

A várost kizárólag reformátusok lakják, kik a protestantismus

fejldésekor csakhamar elfogadták az uj hittant s a hajdani r. k.

templomot is magok részére elfoglalák. Ez ópitniény keíetelt s a

15. században e tájon divatozott falusi Ízlés szerint : egyszer, ma-

gas keskeny közü falai azonban idvel annyira átidomittaiíak, hogy

eredeti alakjokból vajmi keveset mutatnak ma, különösen 1795-ben

lényeges átalakitást szenvedtek, ekkor a szentélye is föiemeitetvén.

1628-ban Ináncsi Gergely már rendes prédikátor volt, kinek

a hidvám és három malom jövedelmébl járt bizonyos rész. Anya-

könyve 1745. kezddik. A papiak és oskola a folyó század elejéig

a SzLirdék-utczában volt s akkor szerezték a hívek a mostani alkal-

mas helyiséget a templom közelében.

A templom ezüst áldozó-poljpara 1687-ben készült, h díszes
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abrosz pedig Redmeczi Zsófia által 1692-ben. Két harangja 1784- fl

és 1810-ben öntetett. J
Az iskola itt a XVI. század végén már virágzott; abban a C

classisokat is tanítván a tógás deákok. Most külön leánjtanitó is 1
mködik itt. f

A várii prédikátorok névsora ez: Ráczkövi Pál 158Ó— 1585., f
Böszörményi Máté 1690., Vári Szárnyas Bálint esperes 1592—1614., ^

Dobrai István 1610., Doeerius István 1616., Inánesi Crergely 1618- ^

1628., Vári István 1640— 1666, Vári Miklós 1666, Kocsi Csergó János í;|

1678—1682., Tóthfalusi W. János 1684.., Kocsis János 1686., Uj- I

városi Márton esperes 1700— 1713., Vasvári István 1716., Döm- 1
södí János 1729., Nánási István 1733., Vajasdi Mihály 1745., Szat- ||

mári Pál 1747., Bajoki János 1748., Komiéi Márton esperes 1767.,

Turóczi István 1771., Komiéi Márton ismét 1775., Dobrai E. Jó- I

zsef 1784., Komiéi Zsigmond 1803. Vekerdi Nagy Mihály 1807., j

Literáti Nagy János 1811., Ajtai Sámuel 1812., Szeles András |

1815., Kiss János 1^18., Czapfalvai Bernjén István 1831., Literáti
'

Nagy Pál 1836., Nagy Gábor 1838., GeÓcz András 1846.; 1847. Ij

Fejérvári József.

A határ fóbb birtokosai : herczeg Coburg János, fián driai gróf, -

Kepes János, Gecse.y Ferenoz, Berko István, Beregszászi, Pile, Fü-

redi, ‘Halász, Kovács, Kallós, Molnár, Mészáros, Pap, Szarka, Vá-
i

rady s más családbeliek;

Itt született 1847. decz. 8. Kepes Gyula orvostudor, ki

Weypreoht Károly hajó kapitány és Payer Gyula hajó tiszttel együtt
J

a’gróf Vilczek János áldozatkész védnöksége mellett 1872. évben

'szervezett osztrák magyar éjszaki sark expediíjó alkalmával a „T e-
j

gethoff* hajónak orvosául mködött s a társaság kirándulásaiban

tevékeny részt vett
;
miért is 1874. ‘évben, midn a társaság ezer

viszontagsággal megküzdve Ausztriába visszatért, több külföldi feje-

delmektl nyert érdemrendekkel s honfiai által is rokonszenvesen

kitüntettetett, ó valamint Weypreoht és Payer a munkács városi

képviseltestület által a város diszpo'lgárának megvá-

lasztatott.
i



Verlijás,

Orosz falu a vereczkei járásban a galicziai országúinál, Alsó

Vereezkén túl. 1641j-ben a Telegdi család bírta Szenimiklóshoz

;

de lakosai, ha a munkácsi várhoz való hegyoldalon vetettek, tize-

det s a fáért kemencze-zabot adtak Lorántffi Zsuzsánnának. Az
Í699-ki összeírás szerint, vöt itt 3 kenéz, u. m. Fetrus Lukács,

Petrus Szimko és Leczovics István
;
ezek tartoztak ezért a szokott

kenézi adózást tenni
;
a 20 jobbágy házhelybl 7 pasztán állott.

Batjko volt Pap László s a lelkész részére a Prohusovics Mátéféle

féltelek, jelöltetett ki.

Ma gróf Schönborn uradalmához tartozik ezen saját leikész-

séggel bíró, 20 házból, 113 lakos és 2528 holdnyi hegyes határ-

ból álló falu, melyben 233 szarvasmarha, 114 juh, 51 sertés és 2

méhkas találtatott 1870-ben, azóta azonban tetemesen elszegényedett.

1849. inárczius 26. éjjel az itteni korcsmában megölték a

fíartmann-ezredbeli katonák Dobozi József, 24-dik zászlóaljbeli hon-

védszázadost és egy elrsi és 44 honvédet elfogtak.

Yerbjás annyit jelent mint füzes. Fatemploma 1877-ben meg-

égvén, most anélkül van a község.

A helység felett emelked 846 méternyi magas Beszkid-hegy

ormán az országút választja el hazánkat 3 szomszéd Gácsország-

tól. Ez érdekes határpont díszes feltüntetése végett Púm József

megyei kir. fmérnök és Buzáth Károly járásbeli szolgabiró közre-

hatására 1881. szeptember hó 4-dik napján ünnepélyesen leplezte-

tett le az általók létesített négy méter magas obeiiszk-alaku emlék-k,

melyen a munkácsi uradalmi gyárban öntött kerüíákes vsstáblán cser-

gallyak közt látható hazai ezimer fels részén félkörben „M agyar-
országi, ^1só részén pedig e szó: „Beregmegye* olvasható; a

széles talapzat felett szintén öntött vastáblán Kóródy Sándor által

készített következ hazafias érzelm vers szemlélhet:

Honfi ! e bérczormon szived hevesebb dobogása

Jelzi, hogy si honod drága határa ez itt.
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Itt hangzott egykor riadó csata kürtje Lehelnek

;

Nagy Rákóczynk itt hullata búcsú könyüt.

Szent kegyelet tüze p;yul itt minden csipkebokorban,

üldözd meg saruid! Szeíit hely ez itt a hol állsz!

Alsó \ere.ezUe- )

(Nizsn ji Vereczki.)

A hazánkat Galiciától elválasztó határhegységtól nyugatra egy

mértföldnyire kopárbórczczel környezte rideg völgyben fekszik e

kismezöváros, mely legvégsbb állomása országunknak; a rajta át-

folyó Zavadka patak* itt egyesül a Latorczával s annak partjain fek-

szik a helység 187 házzal, melyekben 1270 lélek lakik; kopár ha-

tára pedig 2123 holdból áll. A Xíí. században már . létezett s ak-

kor a Beth család bírta, a XlII-ban pedig Bankban veje Simon,

kiri _z Gertrud királynéra szállt. Minthogy pedig itt egyesül a la-

tiirkai átjárás is, Yereczkén valamint a iionfoglaló magyarok, ngy

késbb a tatárok vonultak át.

1203-ban Aladár comes nyerte adományul, mely okmány-

ban Vereczká-nak mondatik; késbb Szentmikiós urainak hódolt.

1433. bírták Bilkei Péter fia István és rokonai illés, János

Gorzon és László, kik Perényi Jánossal a határok miatt pereltek.**)

1617. Várdai Kata Nyári Pál özvegye a Kúrák nev csalá-

dot a mostani kincstári épülettel .szemben fekv egész telekre nézve

felmentette a jobbágyi, szolgálattól hü szolgálab uiimeréseül, oly

feltétellel, hogy utódai csupán lovas vagy gyalog drabautokul al-

kalmaztassanak.***) 162G. május 22. pedig Nyári István Vaszilinecz

Ferenczaek és a Kni^zkovics családnak adott f é l k e ii é z s ég e t.

+
) E liat-di’szpli mez varns t:Ávoisága Budapesttl 337074 méter; F-

ien a o2ölU5, Munkáéi 299üi5, Beregszász Ó3 V.-Naméay &
legszélsbb déli liely 257922 méter.

Lelesz. Prot. A A. pag. 310. No. 0.

***) Kelt Kisvárdán 1617. máre. 2., eredetije a auiiJkáosi püspöki levéL
tárban.
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Az 1691. úrbéri összeírás alkaliuával találtatott itt egy kenéz-

ség, mélynek egész telkén a Gárdán és Kruszkovics családbeliek

ültek; a lakosság azonban annyira megfogyott volt, hogy a 60

házhelybl 47 pusztán állott, lakosai részint kiveszvén, részint el-

költözvén
;
a megmaradtak kezén volt 7 ló, 18 ökör, 14 tehén, 80

juh és 6. sertés. Az Antalóczi, Kúrák, Birkovics, Malinics és Po-

povics családok s z a b a d O S 0 k voltak, kik lovas szolgálatot teltek.

Nevezetesen Antalóczi Pált még 1657 ben okt. 20. feíszabaditá Rá-

kÓGzy László és neje Bánfíi Erzsébet; a Kúrák családot pe-

dig Yárdai Kata. leánya Telegdi Anna jóváhagyásával, kik 1626.

junius 19. a kiváltságot oda módositák, hogy addig, rnig Kurákók

lovat nem szereznek, köiöa-külön 6 frtnyi dijt fizessenek. 167

megengedte Báthori Zsófia, hogy Antalóczi Mihály és Klucskovics

Stecz kenézek a fels végén a volt fürészmalom helyén malmot

építsenek, adván azért egyszerre 50 bárányt.

1711. midn Eákóczy Ferenez hazáját elhagyta, febr. 20. itt

állapodott meg s innen intézett nyilr, levelet az országhoz, mely-

ben a parancsnokságot Károlyi Sándí>rra, a munkácsi várat pedig

Sennyeire bízta.
*

'

Késbb Vereczke. mint Szentmlkiós^ tartozéka a kincstárra s

1726-ban a gróf Schönborn-családra szállt.
*

Az 1715: 91. t. ez. intézkedése folytán itt határri és har-

minczadi állomás szerveztetett; 1738-ban volt a harminczados Boga

Mihály de Oameiis, ellenr pedig Kosztka Taraáfs. A harminczadi

épület 1804-ben megujittatott s helyén 1848 óta, a mikor a har-

minczadi intézmény megsznt, az adóhivatal mködik. Az 1728

óta itt fennállott határrBÓg 1751-ben megsznt.

A gróf Schönbora-csaiád 1769-ben emeltette a templom felé

es niagaslatoü a majort, a gazdasági lakot, magtárt és szeszfz-

dét, mely azután 1833. átidomittatott Blasko László uradalmi mér-

nök terve szerint akkép, hogy az akkor újonnan nyitott országút

ószaki oldalán, épittetett a mostani díszes tisztilak és az udvaron

a juhakol, melyben most is mintajuhászat díszük. Ugyancsak

gróf Schönborn Jen Ervin közbenjárására 1734. emeltetett Alsó

Vereczke m ez ö v ár os s á s nyert vásártartási jogot, mely kivált-

ság kieszközlése 452 írtba került. Ennek jövedelmét a gróf a köz-

ség javára engedte át.*) 1828. május 9. L Ferenez király gróf

• *) VI. Károly 17M. má.jus 1. adta ki a szabadalmat hat országosí

raarbavásárra. .Kihirdettetett 173.5. január 13. Beregszászou.
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SchönborE Ferenc Fülöp közbenjárására pedig tnegöngedte, hogy a

község szerdán heti vásárokat is tarthasson. 1835-ben állíttatott

fel a posta állomás, melyet 1875-ig a* gróf Schönborn-család ke-

zeltetett.

Alsó Vereczkén mint végs állomáson 1753-ban vesztegl-

intézet is állíttatott fel s akkor a dögvész elleni zárlat szigorítása

tekintetébl Ná?ai ispán az rhely közelében öt bitófát emeltetett,

melyek egyikére a lengyelek egy éjjel kutyát akasztottak fel. A
koronkénti marhavészek, ragályok s egyéb okokból itt a határszé-

len gjakran pontosittatott össze a cs. kir. hadsereg, különösen az

1769-ki lengyel-fölkelés és 1774. a lengyel birodalom felosztása

alkalmával, a midn a csapatok Munkácstól Rosztokáig állomásoztak.

Az 1791. 08. t. ez. alapján az ország itteni határa bizottsá-

gilag bejáratott, az illet térkép egyik példánya a munkácsi ura-

dalmi levéltárban riztetik.

Az osztrák kormányzat alatt 1855-tl 1861-ig székhelye volt

Alsó Vereezke a szolgabirói, adó, pénzügyrségi és csendrségi

hivataloknak; a kir. járásbiróság s megyei kerületi orvos most is

itt mködik.

A sajátszerüen épitett, nyílt o&arnokkal ellátott lakházakbi

álló egyszer városka északi magaslatán áll a régi, még 1784-ben

épí9‘ kupolás 6 három tornyu fatemplon, melynek közelében 1860

óla nagy ktemplomot épit a 630 g, k. lélekböl álló hitközség,

melynek lelkésze számára a nevezett grófi család még 1803-ban

adományozott javadalmi alapul egy egész s az éneklész-tanitó szá-

mára féltelki illetséget s azonkivül 1776-ban a visszavonásig 30

frtnyi segélyezést engedett; miért a lelkészség kegyurául tartatik.

A Itilkészlak 1840 épült. Anyakönyve 1775 óta vezettetik. 1874-ben

11 taggal és 4 frt évidij fizetéssel olvasóköre alakult, melynek

czélja: a müveit társalgás.

A lakosság felét a zsidóság képezi, mely ide leginkább a szom-

széd Lengyelországból szokott beszivárogni.

A lakosok kezén 1870-ben 77 ló, 7 szamár, 580 szarvasma-rha,

800 fiaom juh a majorban, 100 közönséges juh, 14 kecske, 173

sertés és 14 jnéhkas találtatott, mely szám .azóta felére megapadt.

Ide tartozik a „Véli ki verch“ — nagyhegy — nev, s

gróf Schönborn birtokához tartozó s a hegy lejtn fekv gazdasági

tanya, 1850 holdnyi tértartaloramal, elterjedvén a Beszki határ-

hegy E a laturkai völgy hosszában ;
marhatenyésztcsre igen al-

kalmas.
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Alsó'Vereczke á VerchoTíiDának metropolisa, hol különösen vá-

sárok alkalmával a ruthenek a vidékrl ünnepi ruhában beözönlenek

8 itt, valamint e tájon ethnographiai viszonjai tánulmánjozhatók,

a nagy kiterjedés környéken kizárólag oroszok lakván. Ez alkalom-

mal megjegyzem, hogy a ruthenek öaszegyüjtött népdalait még

1864-hea. kiadtam ily czim alatt
:
„M a gx^jCdQXQajL.jai p d ai o k“.

mintegy 750 általam gyjtött s magyarra fordított közmondások

pedig ^77:be.n._á^^ XIL
kötetében.

felsé^Tereexke.

A fentebb leirt helytl köletré l órajárásnyira síintóö kopárba

gyek közt fekszik ezen 7 1 ház, 485 lakos es 3358 holdnyi határ-

ból álió falu, mely a XVII. század Y^oig á szentmiklósi uradalom-

hoz tartozott, ölj módón, hogy azt a ffiunkácsi várbirtokosok

;1649-ik év eltt a Teíegdioknek ötezer Eoblika és Drahu-

sóczczal együtt elzálpgösitották.

657-ben az erre átvonult boszuáltó lengyelek felégettek, mely

.

alkalommal a Dsamka család kenézlevele is elhamvadt; miért az-

után gróf Rákóczy László és neje Dsamka Mihály kenéz és utódai

szamára újat adtak ki, megemlítvén abban a lengyel duláat is. —
1691-b0n lí. Bákóczy Ferenez alatt voít a kenézségaDsamka, Zu-

bák és Kozik családoknái, kik adóul Í0 irtot Szettek; ezeken kívül

volt 37 jobbágytelek, mikbl 32 id, folytán elpusztult. Temploma

már akkor réginek rnohdatott^ a lelkész javadalmául azonban akkor

jelöltetett ki földegurilag a kihalt Dubrinies-féle pasztatelek, a

hivek akkor a szoffiszéd drshusóczi batjkóhoz jártak ájtaíoskodnL

1691-ig a lakosok száz köböl zabot szolgáltattak be jobbágyi illet-

ségül a kastélyhoz, mely azonban csakhamar, a jobbágyság elpusz-

tulása mkti húszra szálliitatoú le Klóbusiczki Ferenez jószágigaz-

gató által ; akkor az egész faluban nem találtatott több mint egf
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ló, 2 ökör és 6 tehéü. Azóta
,
ismét foIytoDosan emelkedett a lakos-

ság és vagyoDosodása akkép, hogy 1870-beB a 385 g. k. és 61

zsidó lakosDál találtatott 32 ló, 2 szamár, 414 szarvasmarha, 287

juh, 63 kecske, 164 sertés és 3 méhkas s az urad. majorban 390

nemesített birka.

Van saját lelkészsége, ktemplpma s a gróf SchÖnborn csa-

ládnak gazdasági majorja, tágas juhakollal és csrökkel, ü. p. A.-

Vereczke,

VereiecsOo

Orosz helység a vereczkei járásban 14 házzal, 97 lakossal és

igen hegyes határral; fekszik a huklivai havas aljáu. 1625-ben Beth-

len Gábor fejedelem adott Lengyel Lórincznek kenézséget a végbl,

hogy Pe részi ó nev falut alakítson, a huklivai lakosok azonban ezt

megengedni nem akarták; késbb azonban Batka Pölöp nev job-

bágy kieszközlé magának a végbl a földesúri engedélyt s igy ma-

gok a huklivaiak közöl többen a Veretecs nev égett erdterü-

letre szálltak, mely puszta volt s ott falut ^építettek
;

Batka Pülöp

és László kenézleveiét 1646-ban Debreczeni Tamás munkácsi ura-

dalmi íisztfnök megersité. Az 1649-ki* összeíráskor találtatott itt

4 jobbágy, 4 fiú, 1 ló, 6 tehén, 40 juh, 6 ökör és 4 sertés. Batka

Fiilöp még’ 1672-ben is emlitteiik kenézüL A 97 g. k. lakos tar-

tozik a huklivai lelkészség alá, de van itt kis kápolnaszerü fatemp-

loma. A község kezén van most 7 ló, 122 szarvasmarha, 220 juh,

57 kecske és 27 sehés. A fóbirtokos a gróf Sehönborn család.
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Alsé-Tizüieae.

A munkácsi járásban fekv s azon várhoz tartozott ruthes

falu a vizniczei völgyben, mely az ott folyó pataktól vévé nevét.

Áll 27 Lázból, 174 lakosból és 256 holdnyi hegyes határból. Má-

gócsi Ferencz 1607. április 20. megersité a kenézségen Kenéz

Mártont és Miklóst, május 22-kén' pedig Miklós fiát Sándort, kik-

nek házok itt Förtes János és Tenkáes Ferencz telkeik közt fe-

küdt. 1649-ben találtatott itt 36 jobbágy és 37 fiú, a, batyko volt

Pap János. Á jobbágyok egyéb szolgálaíoa kivöl, a határbeli kbá-

nyából a vár szükségére köveket faragtak, A lakosok közül többes

magyarok voltak, u. m., Szaniszló, Pap, Szabó, Sándor, Kozma,

Lengyel, Kovács, Yiscsák, Fejér, Szolyvai, Szcs, Szidorfalusi, Pre-

kóp és Juszt. 3672-ben volt a fkenéz Pap János, al pedig Sán-

dor János; a batyko Puskás Ferencz. 1699-ben Pap János nev
pap kenéztelken lakván, ily mködést is végezett. Svalagni István,

a jegyzék szerint, a „munkácsi profont-mesternéP szolgált Akkor

temploma is volt, s a lakosok szlt is müveitek, már 1649-bea

a borból a várhoz kilenczedet adtuk, az 1657-ki lengyel-dulás. óta

azonban elszegényedvén, mintáz 1672-ki iirbérbérben feljegyeztetett,

a szlmvelést tovább nem gyzték.

A g. k. hitközség a szomszéd felsvizniezei lelkészséghez tar-

tozik s van sajál temploma.

Orosz falu a fönebbi helység szomszédságában 90 házzal. ^
555 lakossal. A XVI. század elején, Í512-foen a Vizniczei-osa!á4
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ben munkácsi uradalmi ispán volt, kit ura, Rákóczy György feje-

delem elóbb szabadossá, utóbb nemessé tett. 1649-ben Lorántffi

Zsuzsánna alatt találtatott itt 52 jobbágy, 64 fiú, 33 ló, 138 ökör,

31 tinó, 136 tehén, 532 juh, 266 sertés és 29 méhkas. A négy

folyója: Viznicze, Sztrelka, Radovecz és Olenya pisztrángjai miatt

tilalmasban tartatott s volt rajtok két rl és két kallós kenéz-

malom és egy pisztrangtartó -halastó a vár szükségére. Szólót is

kezdtek a lakosok akkor plántálni, de a zordon lég miatt csakha-

mar felhagytak a kísérlettel. A kenézek utódai 1649-ig annyira meg-

szaporodtak volt, hogy közülök azon évben sokan paraszt telekre

költöztek s magokat a szokásos jobbágyi adózás alá vetették. Baty-

kók valának Pap Pál, Gergely és Mihály és F ere ne z János és

Pál, tehát egyszerre öten; a kenéz volt Vizniczei István, a köz-

jobbágyok pedig többnyire magyarok, úgymint: Ruszkóczi, Pap,

Máté, 'Márton, Vizniczei, Csorcs, Lukács, Agostun, Ferencz, Bog-

dány, Halász, Omelányi, Tamás, Nyiri, Poroskai, Lengyel, Kopul

stb., kiknek emléke ma már nem él itt. Azok közt volt 6 hópón-

zes, 9 heteá és. 6 székely drabant. .

1672-ben volt a kenéz Vajnyánik Illés, batyko Zárivá Pap

Gergely idsb és ifjabb és második feleség pap Pap Já-

nos. Akkor találtatott itt 70 jobbágy, 20 telek, 27 fiú, 17 ló, 145

szarvasmarha, 309 juh' és 147 sertés. Azon korbeli urbér szerint,

tartoztak az itteni kenézek „g e r m e k-I o v a k a (csikókat) a vár

részére saját abrakon és szénán nevelni és telelni és idomitani;

1672-ben 'azonban e szokást Bátbori Zsófia eltörül vén, minden ke-

nézsóg a vizniczei kerületben 2—2 köböl zabot és 1— 1 szekér szé-

nát tartozott a várhoz beszolgáltatni. — 1692-ben volt a kenózsóg

a Zárivá és Vajnyanik-esaládoknál közösen.

Rakomazi Gergely és Szentmibályi András deák munkácsi

várnagyok Í512. Várdai Ferencz váczi* püspök és Munkács kor-

mányzója rendeletébl Lázár nev kálniki kenéznek és testvére Má-
ténak adtak szabadalmat arra, hogy itt bizonyos Lázárfalvát
népesítsék meg, a megszállóknak 14 évi adómentességet Ígérvén. 8
felruházván a kenézeket azon jogositványnyal, hogy a bírságok har*-

raadát magok részére szedjék, hogy órlÖ és kalló malmokat tartsa-

nak, melyeket a lakosok szabadon használhassanak
; hogy a györgy-

és mihálynapi adót s egyéb béreket dij mellett szedjék s a '^lako-

sok a termény és sertóstizeáet a várhoz szolgáltassák. E kenézla-

velet 1523. Budán, (Mária Magdolna nnepö eltti vasárnap) Má*
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ria királyné is megerÖsité. B helység tehát elbbi kenézétl Lázár

-

falvának, késbb a XVII. század elején pedig a pataktól Vizniczó-

nek neveztetett el.

E falu körébe esik jelenleg Linturicza nev hely is, mely

a XVII. században Közé p-V i z n i c z e név alatt virágzó községet

képezett.

ITlLben az e völgyön átvonuló svédek itt nagy károkat okoz-

tak, élelmet, ruhát, szerszámot, 10 ökröt, 14 vágó marhát Rákóezy

Ferenez 60 morvái juhát, 16 disznót, 5 -tehenet, 200 szekér szé-

nát, tömérdek egyéb apróságot elvittek s tanyázás közben tüzelésre

200 rénus forintra becsült gyümölcsfát kivágtak.

1816. telepedtek itt gróf Schönborn F. Ferenoz alatt oláhok,

nevezetesen öt nagybányai család, kik fausztatókui alkalmaztatnak
;

1821-ben pedig a Eipicse nev téren 11, házhely méretett ki ha-

sonló ‘uj megszállók számára.

A fels-vizniczei lakosok kezén van most 23 ló, 298 szarvas-

marha, 8 juh, 116 sertés és 6 méhkas; tehát jóval kevesebb mint

1649-ben.

A saját lelkészséggel biró görög katholikus hitközségnek van

uj ktemploma. Anyakönyve 1769. óta vezettetik Á tanulók

száma 50. *

Voretüicasgie

A hribóczi g, lelkészséghez tartozó 9 ház, 41 lakos és 124

holdnyi hegyes határból álló munkácsi uradalmi oroszfalu, mely

nevét vette s Vorotnicza i-esaládtól, mely nevezetesen Vorotni-

ezai Bei#egyedi Mihály, 1607, április 23. kapott Mágócsi Ferencz-

tÍ kenézséget a végbl, hogy a kitzött területre a Zári ka nev
pataknál idegen jobbágyokat telepítsen

;
ez azonban nem sikerült

neki, mert 1649-ben nem találtatott itt több mint 6 Vorotniczai

nev családhoz tartozó jobbágy, kik 2 telken laktak
;
ezeknek ke-
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téü volt 15 fiú, 36 szarvas marha, 180 juh, 72 sertés és 12 méh-

kas; a jobbágyok a várhoz 'heti drabantsággál szolgáltak.

1686-ig volt itt a munkácsi uradalom birtokosainak tiveghu- '

tájok, melyet akkor a német katonák elrontottak. Az 1704-ki ur-
'

bérben is mint elpusztult emlittetik.
, j

A lakosság marha állománya kisebb, mint századok eltt volt,
|

nem lévén több mint 17 szarvasmarha és 11 sertés. !

r
y

Voldc*.

A vereczkei járásban a havasok és merészen emelked he-

gyek' árnyékos völgy ölében fekv munkácsi uradalmi orosz hely-

flóg 95 házzal, 611 lakossal és 26576‘ holdnyi hegyes és erds ha-

tárral, melynek legnagyobb részét a gróf Schönborn-csaíád birja.

Ékíti a regényes fekv helységet a. niost nevezett család nagy épü-

letekkel, tiszti lakkal és csrökkel ellátott majorja.

A XV. században okmányilag Ökörmeznek neveztetett. Jele-

röl Így iratik az 1433-ki többször említett havasi-határjárás iránti

okmányban, melybl kitnik, hogy a Verchovinát akkor a Peré-

i^yi-család t— ellenben a Gyil egy részét a Bilkei-had bírta.. Kü-

lönben e falu akkor a szentmiklósi kastélyhoz tartozott s csak ké-

sbb a XVII. században osatoltatott a munkácsi uradalomhoz..

1649-ben Lorántffi Zsuzsánna alatt találtatott itt 21 jobbágy,

27 fiú, 12 ló, 100 szarvasmarha, 244 juh és 58 sertés. A Volo-
vecz nev vizen (honnan a helység neva is) volt az uraságnak

két kallója, melynek haszhálatáért a jobbágyok 4 irtot és 2 pok-

róczot adtak évenkint; volt egy fürészmalrna is, melyhez a rönkö-

ket a havasról Volócz, Kanora, Beregócz,.Ábránka, Üj-Rosztoka és

Kosztelnicza helységek ezállitották s az itt gyártott deszkát a mun-
kácsi várba szálliták. Akkori batykója volt Olexikovics Prokóp.

1625. jul. 7. Balling János várkapitány uj kenézséget alapí-

tott, azt Olexi Simonnak adományozván oly feltétellel, hogy ide uj
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jobbágyokat telepítsen. Ez oklevelet megersitó Bethlen Gábor fe-

jedelem is Gyulafejérvártt, 1628. jui. 20., aláírván azt titkára Or-

BBánközi Gergely is. A kenózlevelet késbb, 1645. április 10. Rá-

kóczy György is megersitó, kiterjesztvén a kenézséget Olexikovies

j
András, Mihály, Tamás, Gergely és Lukácsra. Az ekkép alakított

I

uj kenéz-telep M ag y ar f a I v a nevet kapott s maiglan áll a vo-

lóczi major keleti szelén egy sziklás meredély feletti magasiaion,

I;

kiknek els megszállói csupán 1633-ban kezdték az rét teljesíteni,

1625-óta tehermentességet élvezvén; akkori megszállói magyarok

voltak, u. m. Borbély, Kis, Magyar, Makár, Bihar és Beregi neve-

I

zetüek. Ezekbl többen ma is élnek még, de teljesen eloroszo-

sodtak.

A szenímikiósi uradalomhoz is tartozott, annak 1691. urbá-

! riuma szerint, akkor egy Ökörmez nev praedium, mely való-

színen a mai D o r o s ó ;
ez gazdálkodásra alkalmas térrel s hasz-

I
nos kaszálókkal volt,, ellátva, melyet azonban elhagyatottságában a

i
volücziak és kanoraiak legelül birtokoltak.

1672-ben voltak ’a bátykok Olexakovics Luka és Iván; kenéz

pedig Melles Mihály. 1699-ben a 2Vt5 népes telekrl való jobbágyok

adtak a várhoz 8 tyúkot, 2 ludat, 18 tojást, 2 font vajat, 2 doboz

szurkot, 2 fenjötkéhi faragott fáklyákat és egyéb munkát.

1765. kijelölt az uradalom a sórzlovag részére egy házhe-

lyet, ez azonban nem sokára közelebb a határszélhez, Szkotársz-

kára tétetett át, hol most is lakik.

. .
A gróf Schönborn-(ísaiád itteni majorja, melyben 1757-ben

néhány ócska istálló és lak kiJavittatoU, 1774-ben megégvén, az

épletlík akkor újonnan emeltettek, 1830—1834-ben pedig a mos-

tani állapotba helyeztetett. A ‘munkács-sztryi vasút tervezett, (de

végleg elmaradt) építése aikaimából itt 1872-ben olasz vállalkozók

és munkások telepedtek le, kik a major melléképüieteit lakokká és

mhelyekké alakították át, melyek v%re. 1877-ben a láagok mar-

talékává lettek. Az itteni uradalmi havasok és legelk szép jöve-

delmet nyújtanak.

Ág. k. hitközségnek van itt saját lelkészsége s fatemploma;

anyakönyveí 1781-ti. A tanulok száma 30. A lakosok kezén 39

ló, 627 szarvasmarha, 586 uradalmi neiuesitetl és 468 közöasé-

ges Juh, 81 kecske, 209 .sertés és 49 méhkas találtatott 1870-ben.
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Zagyilszka.

Orosz fain a vereczkei járásban, szk völgyben, Pudptiócz

fiókja 6 gróf Schönborn birtoka. 1614. Nyári Pál özvegye Várdai

Katalin kenózi kiváltságot adott Kosom Halyko. fia Simonnak a

végbl, hogy a Zagyilszka nev pataknál falut alakítson idegen

jobbágyokból, 1691-ben már csak 2 jobbágy lakott itt, az elbbi

tiz részint elhalt, részint Lengyelországba bujdosott s az úrbéri

összeírás szerint, az egész helységben nem találtatott több szarvas-

marha 2 tehénnél s az összes adózás 5 frtot tett. 1870-ben volt itt

26 ház, fatemplom, 163 lélek és 1931 holdnyi határ. A lakosok ke-

ién pedig 14 ló, 211 szarvasmarha, 118 juh, 40 kecske, 55 sertés

és 3 méhkas. 1881-ben találtatott 33 ház és 222 lakos.

Az országutnál fekszik aPodholicska nev korcsma s e

mellett a zagyilszkai malom, melyek a gróf Schönborn birtokához

tartoznak.

Z&pszonj.

Magyar falu a kaszonyi járásban 132 házzal, 712 lakossal és

2880 holdnyi határral.

Hajdan Zapszol, Zápszoj, Szabszol, Sabazoly és Zabszon-nak

is Íratott 8 hasonnev nemes csalódnak szolgált si fész4ieül, mely

á XVI. századig virágzott, a midn nyoma eltnt.

1271. Zápszon egy határjárási okmányban királyi helységül
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emlittetik; 1318-dik évben pedig a munkácsi királyi vár tarto-

zékának íratik; 1357-ben Zaplói Dávid fia János választott bi-

rótagul mködött a bródi beiktatásnál.^)

1364. Eéz Péter panaszt tett Konth Miklós nádor eltt, hogy

Kaszonyi jövevény (hospes) az , a Szernye folyón lev malmát

Zápszonyban (Sabsol) elrontotta s szóthányatta ; a vizsgálatra ki-

jelöltettek királyi emberekül : Krisaui Miklós fia Miklós, Kisdobro-

nyi Ratold fia János és KrisaniImre.*) **)

k 14. és 15. században a Szécsi és Jakcsi családok is bír-

ták
;
nevezetesen 1460. Szécsi Miklós és Simon vizsgálatot indí-

tottak Jakcsi György és János ellen a miatt, hogy ezek fegyve-

res kézzel erszakosan megrohanták az zápszoni kuriájokat, a ház-

belieket s jobbágyaikat lándzsákkal és nyilakkal megsebesítették és

félhoitan ott hagyva, nagy rombolás után eltávoztak. A nyomozást

eszközlé Homoki Miklós kir. ember és István leleszi áldozár
;
az

eljáró törvényszék a dönt esküt a Szécsiekuek ítélvén meg.

* , 1466, beiktattattak egy itteni nemesi udvarház birtokába Sza-

baszoli Pelbárt és fiai: Lrincz, Lukács, István, János és György,

Benedek fiai Balázs és György és Balázs fiai: Benedek, Miklós

és Ambrus. Királyi emberekül eljárt Bégányi Miklós.

1488. beiktat tatoU a somi Szécsi János-féle részbe Tarczai

Márton és Jáuos: 1498-ban pedig a Széc.si Miklós-íélébe is.,

1498. LJá.szló király (Budán sabatho post fest. natív. loann

bapt.) kelt reodeietére tótselymesi Tarczai János kérelme folytán Zab-

szol határának kiigazítása a leleszi koovemnek meghagyatván, ki-

rályi emberekül kijelöltettek: Guti Balázs, Bégányi Kristóf és Bol-

dizsái^ S arányi György, ' Dobronyi Brigyes, Kisazari Imre, Pál,

Balázs és György és Kaszonyi Éld (Vitális) és Ferencz. A meg-

kezdett határjárásnál ázonban Matuznai Miklós tiszte Báthor Má-

tyás urának és Kusali Jakcsi László és Jakcsi András és V’iklós

nevében ellenmondvao, ezek a mihálynjolczadra a királyi szci elé

utasittattak,**''^) hol az ügy 1500-ban itéletileg eldöntetett; a mikor

a leleszi káptalan küldötte Imre s a királyi udvartól e végbl kü-

lönösen kiküldött Neakei Gergely kir. ember társaságában a hely-

színén megjelenvén; az érdekelt birtokosokul megérkezett Óbégá-

nyi Kristóf, György és Boldizsár, László, Simon, Barabási György

*) Zichy God. III. 63.

Lelesz, Prot. AA. I. 97. sz.

• Lelesz, Prot Met. I. 39 ‘L

51
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deák, Szapszoli Pelbárt János «s Ambrus fia Lajos jeleLlétében

a határdombok megujiItattak.; különösen két nagy emeltettén egy

Maíhra nev tónál.*) ,

1502. Jakcsf László panasza folytán Kirsanói Erdélyi Albert,

Szabszoii Pelbárt János, Szabszoli Bíró Ambrus és Bégányí Kris-

töf királyi parancs folytán egyenkint 25 márka fizetésre Ítéltettek

azért, mert a panaszló földébl Matiicsinai Miklós és Jakesi Já-

nos özvegye Klára részére önkényifeg egy részt elmértek.

1509. Szabszoii János (kinek atyja volt Pelbárt, ennek szin-

tén Pelbárt, ennek Albert és ennek zabszoli Botffi Márk) saját és

Ambrus fia nevében, úgyszintén egy más Ambrus és fiai Szera-^

fin és Lajos, Benedek. (György fia) és Mihály és István (Mátyás

fiai) tíiiakoztak együttesen Tarczai János ellen a miatt, hogy az

si birtokot Lányai Albert, Menyhért és Jánosnak eladta.**) Ha-

sonló ügyben tiltakoztak szürtei (Ztriihei) Zsigmond, eszeoyi Csapi

György, Szerdahelyi László és Bácskai Simon, Matucsinai Ferencz

és György és Jakesi László és András, kik Perényi Gábort egy

rész megvételétl eltiltották.

1513. vizsgálatot indított Tarczai János özvegye Sára, hogy

Matucsinai Ferencz és Jakesi András és László ellen a miatt, hogy

zápszonyi jobbágyaitól ezek 6 ökröt és 100 sertést jogtalanul el-

hajtottak. — Azon évben *

beiktattattak Lónyai Albert és neje

Naszta fiaival együtt a Tarczai-fóle részekbe.

1516. Szerdahelyi László cserélt birtokot Szüftei Lászlóéval.

1528. perelt Lónyai Albert fia Péter, kovászói Matuznai Fe-

rencz és Miklóssal s Jakesi János és Istvánnal amiatt, hogy a somi

elfokon termett bor t illet kilenczedét ezek magoknak elfoglalák

;

a vizsgálatot eszközló Jászai Pál,’ leleszi pap.,

1550. beiktattatott Büdi Mihály a Csapi Farkas, Ferencz, Já-

nos és Péter-fóle részekbe vételi jogon; a bevezetést eszközlé Guthi

Benedek kir. ember.

1552. emlittetnek birtokosokul : Lónyai Péter és Büdy Mihály.

1566. a tatárok elpusztították. 1567-ben birt Lónyai Péter 2 telket

itt, a többit a Csapi és Szürtei családbeliek. 1571-ben beiktattatott

Kirsanói Gergely kir. ember és Gercseíi Ádám leleszi áldozár által

Bégányi Bálint ellenmondása mellett Lónyai Péter a Zápszoli

Péter, máskép Bíró Szeráf magtalan kimultával fölkért s adományul

nyert ennek itteni udvarházába s a királyi haszonvételekbe ;
4582-

helíj.sz, I^rot. Met. 1. 400. 82 .

U. u Proí. }>arv. fül. 187.



ben pedig a Lónjai Albert-féle részekbe. 1583. beiktattattak Büdi

Mihály és B. Farkas öZTegye Lónyai Anna.

1626-ban bírtak Lónyai Borbála és Eufrozina itt és Som, Cset-

falva és Mátyusoú.*

1632. Sziszek! Barkách Istvánná Büdi Erzsébet Barkács Mi-

hálynak nehány birtokrészt átenged itt és Vidon; valamint 200

írton Szabó, máskép Orosz Mihálynak itt egy házat és telket. —
1633. beiktattatott Lónyai Zsigmond uj szerzeménybe.

1657. emlittetnek birtokosokul : Mosdosi Imréné Réthi Zsófia

és Budai Dániel. Mostani fóbb birtokosai .* Lónyai Albert, Eötvös

Jen, Pilisy Lajos, üray Miklós, Péchy Lászlóné és Toperczer Imre.

A lakosok közül birtokosok ezek: a Bakos, Bállá, Béres, Be-

regszászi, Buda, Csatári, Csorba, Dávid* Dudás, Gazda, Hadar, Ko-

vács, Homoki, Lévi, Lencséa, Mester, Szcs, Szabó, Szatmári, Nagy,

Orosz, ri, Telegdi, Tamási, Turóczi, Tiba/ Tarnóczi s más csa-

ládok.

Zápszon és Kisbégány közt fekszik a Lónyai Albert birtoká-

hoz tartozó Kaponyameg nev erd és puszta.

Az egyházi ügyet illetleg megjegyzem, hogy a reformált köz-

ség már 1639-ben anyagyüiekezetet képezett. Egyik egyházi czin-

tányérán ily felirat olvasható
:
„A zapszoli ecclesiának az Cénához

Anno domini 1639. 20. Decembr. az vitézl Zabó Mihály zabsoli

dedicálta;“ — ki 1647-ben egy ezüst poharat is ajándékozott.

1669. Kántor Ilona férjezett Fodor Miklósné, Váraljai János

pap idejében a kis-hegyi szljét az egyháznak adományozta, Ki-

rály Máté fbiró, Rt Gáspár kisbiró és Szántó Gáspár jelenlétében.

Egy másik czintányéron ily irat van : „17. V. K. 13.“

1745. február 13. a helység fbirtokosai Lónyai Ferencz és

Zsigmond egy telket ajándékoztak a papnak, Róí István pedig egy

kannát. 1761. tiszteletes Hetei Samu és neje egy kendvel kedves-

kedtek. — 1779. kezddik az anyakönyv vezetése; 1795. két ha-

rangot öntetett az egyház Bán Miklós gáti oskolamester által. —
1798-ban vállalta fel Paulics András munkácsi épitmester 647 írt

42 krért a ktemplom és torony felépítését, melynek mennyezetét

és karát 1802. készité el Sándorházi Ambrus asztalos. — 1801-ben

épült fel a 4;égi iskolaház, 1854-ben pedig az uj. — 1823-ban aján-

dékozta Lónyai László az uj papiakhoz való fákat, 1827-ben pedig

vetették ahoz a téglát.

Az itteni trachitkzetü hegyen jóizü bor terem.

A határon régi halmok emelkednek, melyek skori kova mü*
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szereket és szilánkokat, tartalmaznak, miért is a kiásott helyeket a

lakosok KováS'gödröknek nevezik.

ZaTadka*

Orosz helység a galicziai országutnál 47 lakházzal, 311 lakos-

sal és 1970 holdnyi hegyes határral
;

fekszik Alsó-Vereczkótól fél-

mértföldnyire a galicziai országutnál. Az 1649-kl munkácsi uradalmi

urbér szerint, a helység a szentmiklósi birtokos földjén állott, la-

kosai azonban, kik a várhoz tartozó Nagy és Holicza nev hegye-

ken szántottak, zabtizedet adtak. 1691-ben találtatott 5 jobbágy

házhely és 2 kenézcsalád, t. i. a 13 tagból állott Tarács és Krecsol,

kik adóul 6 írt s a karoly, császármadár és r ó k a b r fejében 3

írt fizettek, A lakosság kezén akkor nem . találtatott több mint 2

ló, 23 szarvasmarha, 40 juh és 2 sertés. Fatemploma réginek mon-

datott; batykója volt Pap János, ki jobbágyi félteiken lakván, 2

irtot fizetett,' de késbb ez lelkészt javadalomul engedtetett át. A

g. k, hitközség most Alsó-Yereczke fiókja s van saját ktemploma.

A lakosság kezén 1870. találtatott 13 ló, 267 szarvasmarha,

128 juh, 10 kecske, 73 sertés és 3 méhkas.

Nevezetes történelmünkben e hely arról, hogy kebelében ií.

Rákóczy Ferencz többször megfordult; igy 1703. juhius 29-én, mi-

dn Munkácsról visszavonult, itt találkozott Bercsényi Miklóssal s

annak kíséretében volt lengyel és svéd hadakkal, kikkel a Tisza felé

indult. 1709. május 2-án Rákóczy F. könny szerrel, okt. 12-én

pedig fényes kisórettel, Bercsényivel, De Saleurs marquis franczia

tábornokkal s kirendelt udvara népével megjelent itt Sziniavszkinó

urhölgy eltt, honnan 18-án Husztra tért. 1711. pedig, midn vég-

legesen elhagyta hazáját, március 3-án itt tölté az éjt, kíséretében

lévén akkor Vay Ádám és Szathmári Király Ádám; innen 4-kón

Kozióra ért, hol t Sziniavszkiné rendeletébl fegyveres diszkíséret

várta.*)
.

-

*) Rákóozy tár Thaly Kálmántól I. 236. lap. Más forrás szerint, február
13. volt Zavadkáu, 20-án A.-Vereezken.



805

Az 1715. 91. t. ez. 49. §. szerint itt fiók-harminozadi hiva-

tal állíttatott fel.

ZáTidfalTU.

(Zavidovo.)

Rulhén helység a felvidéki járásban a Hát nyugoti lejtjén

* 131 házzal és 799 lakossal
;

tartozoti egykor a kiváltságolt Krajna

9 községéhez s a munkácsi uradaloo] hoz. 1649-ben özvegy Bákóczy

Györgyné alatt találtatott itt 44 jobbágy, 27^4 telek, 65 fiú, 20 ló,

253 szarvasmarha, 226 juh, 284 sertés és 47 méhkas. Batykók vol-

tak Oláh Miklós, és Tamás; a jobbágyok nagyobb része magyar

nev volt, u. m. : Márton, Hodos, Kocsán, Fodor^ Kovács, Tupohán,

Szabó, Kis, Lengyel, Balog, Marko, Csobra, Dancs, Bányász, Gál,

Varga sah, kik azóta majd mind eltntek. Ezek közt volt 4 lovas

szabados, ^ székely és 6 hetes drabant, 2 pedig mint bodnár al-

kalmaztatott a várhoz
;
kenéz volt Márton Tamás. A községnek volt

már akkor szlje s a határ iránt a falu és Kisalraás közt villon-

gás folyt. 1672-ben voltak batykók Oláh Dániel és Szkurka Miklós.

1682-ben volt a fókenéz Belics István, négy b a ty k

o

pedig : Fo-

dor Pap János, Hordós Pap János, Olasz Pap Bankó és Belics Pap

János
;
jobbágy találtatott 62, 32 ^;^ telken

;
Topohan Máté pedig a

morvád juhok pásztora volt.

Most a gróf Schönborn család birtoka lévén, itt egyik erd-

tiszte lakik. Határában sok gyümölcs, különösen szilva terem.

A vagyonos g. k, községnek van saját lelkészsége, kinek va-

lamint az éneklész számára a telkek 1768-ban jelöltettek ki; k-
temploma uj

;
anyakönyve 1803 óta vezettetik

;
az oskolások száma 70.

A határ lejtjén skori halmok, lak- és sírhelyek találtatnak

s azokban és köröttük sok obszidian és kovak mszerek és szilán-

kok. Az almási völgyre néz Lábacska nev magaslaton egy régi

sirk-duez emelkedik, mely egykor ily halmot diszitett.
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Zbnit.

Igénytelen falu a Verchovinán a zsdenovai völgyben, 8 lak-

házzal, 64 ruthén lakossal és 223 holdnyi hegyes, fenyves erdvel

borított határral. A XVII. században a szentmlklósi kastélyhoz tar- .

tozott. Az 1691-ki összeírás szerint volt a kenózség .a Pan'aa.zo-

vics üS Popanics családoknál ; ezeken kívül nem is lakott itt

csak egy Kriszucsanics nev jobbágy, a többi két gazda kihalt; s

az egész helységben csupán 1 ló és 1 tehén találtatott. Most van

63 szarvasmarha, 18 juh, 8 sertés és 7 méhkas. •

A gróf Schönborn család itteni vízmüvei, gátjai és fausztatói

megtekintésre méltók; már a XVIII-dik században voltak ilyenek,

1802-ben kijayittattak,- 1871-ben pedig újonnan megnagyobbittattak.

ZimbriloTa.

Orosz falu a munkácsi járásban Szentmiklóstöl nyugatra, 15

házzal és 115 lakossal. Nevét vette a Zimbrilla nev itt a XVI-ik

században magszállt kenéz-családtól, melybl az 1649-ki összeírás-

kor még hat ily nev, de külön kenyéren él gazda létezett
;
ekkor

találtatott itt 16 jobbágy, 30 ló, 63 szarvasmarha, 40 juh és 26

sertés. Batyko volt Pap László, mig a kenézség rendre járt. A Ko-

vács, Pomelán, Székely, Harkály sat, lakosok közt volt 5 hópénzes

és 2 hetes drabant. Ekkor a falu Nagy Belehalnak is íratott,

ellenben 1672-ben Báthori Zsófia alatt már Zimriie falvának*



levóü akkor a kenéz Bucsko János, batyko pedig Pap János. U509-

ben már csak 1 népes telek v^It, a többirl a jobbágyság kiveszett.

Most Dunkófaíva fiókja s Kisbelebelfeiiek vagy Czimbriiovó-nak is

iratik.

Zsdenyera.

• Ruthén helység a vereczkei járásban 37 házzal, 271 lakossal

és 9161 holdnyi erds és íregyes határral. A XVII. században a

szentmiklósi uradalomhoz tartozott ós Sdenyöne-k íratott, mely-

ben a kenézség a Brucsinics családnál volt, azonkívül voltak lovas

szabadosok, Kocsa és Gesznyó István s ennek öcscse Vaszil, a többi

11 jobbágy-család teljesen elpusztult, Í691-ben II. Rákóczy Ferencz

alatt az egész faluban nem találtatott több, mint 2 ökör és 2 te-

hén; a parochlának való telekül kijelöltetett az urbért összeíró Szent-

léleki Péter udvarbiró és Bajomi Jáno.s gazdatiszt által egy elpusz-

tult telek és a fa templom réginek mondatott.

Most a gróf Schönborn család birtokához tartozik, kinek itt

erdészeti hivatala, szép fenyves ültetései, fauzdái és fürészmalmai

vannak. A* negyvenes években épült á kastélyszerü emeletes tiszti

lak, melynek éjszakkeleti köröndjébl éjszakról az Osztra, keletrl a

Huszlya és délrl a Schönborn havasok és hegyek ormai szemléi-

hetk.

Zsdenyova Serbócz fiókja, de van saját íátemploma. A lakos-

ság kezén 266 szarvasmarha, 53 juh, 73 sertés és 12 méhkas ta-

láltátik.

A zsdenyoTái völgy egyike a legszebbeknek hazánkban; kü-

lönösen két pontját a külföldi utazók is látogatják. Az egyik az

úgynevezett „angol sir“, t. i. Zsdenovátói nyugotra 1195 méter-

nyire emelked Visz oki Mén ez el uevü bérez, melynek szikla

ormán temettette e! magát 1847. évben Wa 1 ke r T a m á s nev an-

gol rnagy, ki vadászat közben szerfelett megkedvel a bájdus he-

lyet. A sziklába vájt sirt egy vastábla födi, melyen e felirat van

:
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^Hier ruíiot Tomas Walker^ Major in Englischen Diensten, ge-a

borén zu Wexfort in Irland 1795.*, gestorben zu Munkács, den 23M
Juni ]847.“ Kár, hogy sírját kincsvágyók feldúlták.' I

A másik kirándulási pont a 'zbuni fe n y ü-k i rá 1 y n ö. A-.l

zbuni. hegyes erdkben, gyönyör bükk, fény, kris és juhar-fákl

közt fekszik azon hely, hol e hires fa áll s a környez fák közül,!

mint torony az alacsony házak közül kiemelkedik. Körötte a térti

midn 1876. május 4-kén megszemléltem, mintegy 18 méternyirel

kitisztitottnak; apró bükkeseprentékkel benve találtam A nagyi

jegenye fény (Tanne) törzse 22 méternyire gallyatlan, t b-1
sége lO.je méter, meilmagasságban 5.<,o m.

;
e szerint a tnél S.gjl

m. és a mellmagasságban l.gg m. átmérj. Az óriás fának ma-|

gassága 56—60 méternyi e villámsujtotta teteje hirtelen vékonyo-f

dik, kissé dólfelé hajlik s orma száradni kezd ugyan, de ers tör-.f

zse még hosezu életet igér
;
korát 200 évre becsülik. Körötte szin-|^

tén szokatlan nagyságú fény és bükkfák emelkednek, mintegy hozzája

ill kiseretüL ’ í

Zsdenyova déli határán a pudpolóczi regényes hegy alatt'í

Poliscse nev dln, 1872. évben 9 lakot emeltetett a munkácsi-'

uradalom, melyekben Kruhichról Csehországból megfogadott ía-:i

munkások családai laknak; 1880-ban 43 lélekbl állott e polis--

cse neyü telep.

Zs^öíiatalTa.

Gróf Schönborn Ferencz Fülöp 1834-ben január 184n 63 :

éves korában elhunyt neje született gróf Lejen és Hohengeroid-

seggh Zsófia emlékére keresztelte el igy ezen általa még 1804-ben,

a Sztánfalva és Leányfalva közt emelked magaslatoií» alakított fa-

lut, hová csehországi és osztrák németeket telepített. A nyi|t levél-
1

ben '“Iszólitott települktl rnegkivántatoft, hogy 200 s az 1807-

pó. szerzdés szerint, 300 írttal legyenek édátva ; itt a ház helyen !
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kívül 18 boldnyi földet kapott minden család s a házat meliék-

épüieteket tiz év alatt tartozott kiki visszafizetni; s az 1723; 103.

t. ez. értelmében élvezext hat évi tehermentességet.

A rendesen épült, két sorból álló 50 ház, 303 lako.s és 527

holdból álló helység fekszik a munkácsi járásban s mint fiókogj-

ház tartozik a fels-schönborni lelkészséghez; ktemploma 1877-boD

szenteltetett fel s a szent Istvánt ábrázoló oltárképe, moly egyéb

díszes felszereié<ssel együtt a grófi család ajándéka, szé[» bocsi m.
A lakosság kezén találtatott 1870-ben 24 ló. 232 szarvas-

marha, 30 sertés és 19' méhkas. Állami iskolája 1878-ban szer-

veztetett. 1881-ben lakott az 50 házban 255 lélek.

A telepitvényesek egyeokini 20 vforintnyi bért tartoztak a

grófi pénztárba fizetni évenkint.

Ssaké.

Orosz falu a munkácsi járásban Iványin túl északnyugatra,

77 lakházzal és 384 lélekkel; inig 1870-ben 91 házzal, 503 la-

kossal és 1292 boldnyi dombos és vöigjes határral bírt. A XIV.

és^V. században a nemes Agárdi család bírta. i455*ben tiltakoz-

tak e család tagjai Agárdi Miklós fiai ellen a miatt, hogy az si

vagyont el ne idegenitsék
;
majd a Tárkáayi-családra jutott, kitl

1501-ben Vassa Istvánra szállt egy birtokrész. 1530V birta a Tárká-

nyi és Raskai család. 1552. elpusztult s bírta Pet. és Székely

Máté. 1567-ben Eödöafi, Dobó Domokos, Bácskai Miklós és Sár-

kány János. 1600. Kerekes Tamás, Serényi Mihály, Tárkányi János

és Borsi János,

1629, Hetei András özvegye Tass Borbála átadta a nagy és

kis ráskai, zsukci és csapóczkai összes birtokát férj^ Lipcsei Je-

remiásnak 200 frtért, mi ellen Hetei Zsigmoud tiltakozott.

1636-ban pedig Hetei Zs. átíratta a nevezett birtokát neje

Pongráez Zsuzsannára ezer frtoa visszaváithatási joggal.
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1647-ben emlittetnek birtokosaiul Barkóczi István, Tárkányi í:

István és Borsi János és Bácskai István; akkor Sukoh-nak íratott. ^

1668. pedig Szendi Istvánnó szül. Bemard Katalin, Kun \

Zsigmond és Borbála és Kosolyi Ferencz özvegye neveztetnek bir- ^

tokosaiul.

1813. Kövesligeti Román Ferencz özvegye Farkas Zsuzsanna I

Zsukón két telket és a korcsmajogot a csapóé zkai telekkel együtt

eladta ezer víorintért iíj. Ruzsák Ferencz és nejének Geidler Anná-

nak, e néven bírta késbb Nedeczey Ferencz s most^ annak fia, JSÍe-

deczey János, kinek itt majorja és a kertben családi sírboltja van.

1798. Caapóczkára terveztetett a zsukói lelkészség áttétele,

azonban maiglaQ itt lakik a pap s a község a régi fatemplom kö

zelében újat köböl építtet.
|

i

I

'
i



Sil

Egykor létezett faluk és puszták.

Balázsvágás.

A munkácsi járásban Benedike és Kálnik táján feküdt a XV,

században e helység, mely egy 1570-diki okmányban Zeliczé-

nek is neveztetik. A XV. században az Agárdi és Tárkányi- család-

beliek birták; 1501-ben Tárkányi István elzálogositá Vassa István-

nak 3000 arany forinton összes birtokával együtt, hova Beregme-

gyében: Balázsvágás, Bisztra, Gajdos, Kálnik, Benedike, Csapolcz.

Alsó és Felsó-Lucska, Zsukó és Uzsok tartozott: Zemplénben:

Tárkány, Perbenik, Lácza, Leányvár, a rév és vámnegyedével. Bél,

Kúrád, Gerezsely (két telek s a tuzséri rév) ;és Szabolcsban Szent

Abrahám. — 1503. Kenderest Péter kapta zálogul s akkor Kere-

cseny^ Antal is bírt itt részeket. 1530-ban bírta a Raskai-család,

1552-ben Pet, Tárkányi és Székely Máté; 1556. Dobó és Vékey
;

1592-ben bedegi Nyári Pál eladta részeit Török Zsiizsánnának.

1600-ban birt Sennyei Mihály, Borsi János, Tárkányi István és

böki faczoth Ferencz; 1647-ben: Bácskai* István, Borsi János,

Senanyei, Horváth Ferencz, Tárkányi és Löveí Gergely.

Mikor enyészett el e helység, vagy melyik faluba olvadt : bi-

zonytalan.

Balmusfal V a.

A XVI. században falu volt Dubina és Alsó-Hrabonicza közt;

1600-ban birt Rákóczy Zsigraond itt egy jcbbágyházat
;
az 1649-ki

urbór szerint Loráutfíi Zsuzsánna idejében íaláltaíoU bcinr*

ágy, 47^ telek, 11 fiú, üza^v&GmarhiA, 166 Juli cs sertés.
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I
Mind a hat jobbágy Balmus nevet viselt s köztök a kenézség rendre

|
járt. Id folytán a lakosok kihaltak, uj megszállók .nem érkeztek s

Így 1681-ben a helység pusztulófélben volt, az 1699-ki urbérben
|

pedig II. Rákóczy Ferencz alatt már praediumnak — puszta •

—

^
mondatik. E hely határoltatott az 1682-ki urber szerint: Csabiua,

|

Felshrabonicza, Szlopkfoalva, Zimbrilova és Dunkofalva által s már

akkor az elpusztult falu földeit á munkácsi uradalom a maga ró- f

8zére müveltetni rendelte, fiz 1704-ki iirbér szerint Kosztra jo-

viczá-nak is neveztetett

Kisbereg.
|
I

Alsó-Remete felett a Borsova jobb partján emelked dombon
J

feküdt hajdan a Pálos rend szerzetesek társbáza, temploma és T

gazdasági tanyája, mely Kisbereg néven erniittetik
;

a reformátio ^

korszakában elpusztult, birtokát Székely Antal kapta, késbb pedig J

a munkácsi uradalomba olvadt. Romjai maiglan látszanak.

Bisztra.

, Ungmegye szélén a Bisztra folyónál feküdt e helység; mely
'

a XV, századtól fogva Balázsvágás, Benedike satöbbi közbirtokossági :

helységekkel egy sorsban részesült. 1455. bírta az Agárdi-család,

melytl azt Kézi .Balázs szerezte
;
1501. Párkányi és Vassa; 1503. I

egy részét Kenderesi Péter, 1507. Kerécsenyi István. Az 1567-ki

adósorozatban már elpusztultnak mondatik*).

Kfs-Borsova.

A XV. században Nagy-Borsova szomszédságában erniittetik e

hely. (L. Borsova).

*) Budai kam. lev. Liber IV. Tóm. VIL
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Bród.

Hajdan falu volt Iványi helység északi része és a Sztára folyó

Í

közt. melytl a XIII. században a Bródí-család vette nevét. Er-

zsébet V. István király .neje 1264-ben Lev és 2 fia Fudur és Ist-

ván kérelmére ket Beregmegyében Munkács közelében feküdt Bo-

ij rod nev föld birtdkában, melyet Levnek Ánnaj machovi más-

I

kép Baznai herczegn az általa kiállított irat szerint örökidre ado-

I

mányozott,* megerésité és 1270-ben V. István is Lev és nevezett

j

két fia javára azon okból, nehogy az adománylevéi idvel kétségbe

!
vonassák, szintén megersité nekik e földet újonnan adomá-

"nyozván^).

1313. Róbert Károly király Levethkét Fudurnak fiát Borod si

birtokában megersité. Ez irat kiadatott János, a fejérvári egyház

fnöke, udvari korlátnok és kükülii fesperes keze által.

1356. pereit annak birtoklata miatt Munkácsi Balázs comes,

Munkács királyi helység (villa) vendége, ki fia volt György és Er-

zsébetnek, Lev fispán leányainak
;

e birtok ieánynegyedjoga Ba-

lázsra ni ágon származott s az iránt peruion igényt támasztott

Domokos, „comes Stephanus de Brood“ fis, kik fiágon jöttek e

birtokába s késbb a leány! negyedet Erzsébet Le? comes leányá-

nak s Balázsnak csakugyan kiadák Domokos erdélyi perjel, egri

kanonok és helynök jelenlétében, miután az egri káptalan Balázs

biztatására Vinczét, a kaposi egyház rektorát s ungi aiesperest és

Miklós munkácsi lelkészt, Zapiói Dávid fia János királyi ember

társaságában kiküldé, meghagyván nekik, hogy lovon
^
menjenek a

helyszínére (Ibitis tamen in Equo") s a költséget számítsák fel. A
beiktatásnál s a helység négy felé való osztásánál László fia Mi-

hály és Domokos fiai Gergely és Miklós eilenmondván, a perleke-

dés még tovább is tartott; ügyvédekül mködtek abban Zapiói Ist-

ván fia Tamás László részérl és* Kutka (Hnpka) helmeczi Simon

fia Péter, Domokos részérl. Az 1356-b.an eszközölt határjárásról

vezetett okmányban emlittetík Munkács flainí- „villa reginalis" s az,

hogy Bród a Latorcza ós Sztára folyó mellett I északról a Püzesér

nev patakig feküdt és hogy az abból kihasitott leánynegyedi rész

nyugoíra Iványi birtok közelében feküdt****)

1357-ben pedig Domokos erdélyi prépost s egri püspök-hely-

nök, Miklós munkácsi és Pál rákosi plébánosokat kldé ki, hogy

*) Eredetije ílosvai Sándornál Kassán.
**) Zichy Oodex Hl. 16 .
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mivel Munkácsi Balázs fía István és Domokos comes István fia és

László Biter fia a bródi nemesek és iványii vendégek között az Ivá-

nyitói elfoglalt terület iránt megegyeztek, kérelmök folytán a határt

négy felé oszszák s Istvánt azon negyedrész birtoifába, melyen la-

kik, további intézkedésig háboritlanul hagyják meg.*) Még 1365-ik

évben is perlekedtek birtokfoglalás miatt Balázs fiai István, Miklós

és Kelemen és István fia Péter, Bródi Gergely fiai Miklós és Be-

nedek és Domokos fia Miklóssal, néhai testvérök Tamás (Pál fia)

részének elfoglalása miatt. Királyi emberekül kijelöltettek a vizsgá-

lattételre Bebek István országbíró által Pósaházi Demeter fia Mik-

lós, Kerepeczi Miklós fia Márton és Kerepeczi István fia István.**)

Mikor pusztult el e helység, vagy tán idvel eredeti nevét el-

hagyván, Dobróka vagy Kis-Iványi helységgel egyesült, adatok

hiányában meg nem állapítható.

K i s-B u b u 1 i s k a.

A XVI. és kvetkez században e falu Nagy-Bubuliskától el-

különözött községet képezett s a munkácsi uradalomhoz tartozott.

Az 1649-ki urbér szerint Rákóczy György özvegye alatt, volt a ke-

néze Simon János s találtatott 4 jobbágy, 2Vj telken; 1672-ben

Báthori Zsófia alatt volt 5 jobbágy s a fkenéz Sima László
;

az

1682-diki urbáriumban eladatik, hogy e helység a szomszéd Nagy-

Bubuliskának napnyugat fell való alsó végébl szakittatott ki s az-

ért azzal együtt kezeltetik
;
az 1699-ki évi összeirásban azonban már

úgy enalittetik, mint 1686-ban elpusztult helység, melynek lakosai

kihaltak s a falu területét senki sem használja.

Csé.pánfölde.

(L. Kis-Dobrony.)

Zichy Codex III. 62.

*) ü. 0. 281,
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Osinagy ievo.

A XVI. században önálló belyaég volt, mely ^késbb S z e n t-

miklóshoz csatoltatott s azért ez oroszul maiglan így nevez-

tetik. (L, ezt.)

C s e r t é s z f a 1 v a.

1588-ban Rákóczy Zsigmond alatt Des János és András tó-

kési lakosok kenézekül szálltak e helyre, melyet egyfell a Fe-

ketepatak hasított, más fell a Sigó patak határolt F ek e te p a ta

k

közelében a Hát vidéken
;
azohban a kenézek esakhamar elhagy-

ván a telepet, visszamentek Tkésre s a földeket a bródiak vették

mvelés alá, a munkácsi várhoz adván a terraényjárulékot.*) 1649-

ben pusztahelyül emlittetik, az 1704-ben praediumnak mondatik, mely

az 1682. urbér szerint a feketepataki határból szakittatott ki.

0 s 0 m b 0 r t e 1 e k.

Egy 1327 . évi királyi adománylevélben emlittetik e hely Bú-

csú és Csorna közt, nyer/én azt adom^ylevélben Piliskei Mihály

fiai Miklós és János kinmltával Pál fis Dezs**.)

Csonkás.

A XVII. századig önálló falu volt, az akkori zavargások

folytán a helység pusztulni kezdvén, megmaradt kevés lakosai a

a szomszéd Papi kö*zséghez csatlakoztak s az elbbi Csonkás határa

pusztán maradt.

*) Az 1649-ki urbér szöriíu a rauuk. urad. levéltárban 202. fap.

Budai kam. lev. 744. fasc. 38. N.^
^
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1) e 1 e g á n f a I V a.

A XVI. századbaL falu volt Kutkaf’alva közelében a Hátvi-

déken. 1613. Delegán János szállt arra, a munkácsi l649-ki ur-

bér szerirju lakott akkor benne Delegán Gergely nev kenéz Pál

és János rokonaival és Hraboniczai Mátéval, szándéka lévén Bá-

baíölva és F'ogaras közt a falut szaporitaní, mi azonban E^m sike-

rült, st a két jobbágylakos is elköltözött ugv, hogy 1652-ben

már puszta volt s az 1672-ki urbérben, Kutkaíalvával egyesitett

helségül emlitteik, átköltözvén oda Delegán György és Lengyel

Danko. Az lö82-ki urbér szerint, akkor a régi Delegánfalván két

jobbágy minden vagyon a marhaállomány nélkül mint koldus nyo-

moru^^ágosan tengdött. Az 1699-ki urbér szerint, a Kutka és Ke-

lemeufálva közt fekv Delegánpusztát -Pap András Kovács, János

és özvegy Szolvai Lrinczné használták 4 írt 50 krérí, most ott

egy domb, melyet az 1808-ki rendezéskor a gróí Schönborn csa-:

Iád magának megtartott, Deleganovicza néven ismertetik.

Kis-Darócz.

Hajdan önálló falu volt a mostani Darócz közelében; 1447.

Kis^árdai Miklós és anyja Kata e néhai László fiai János és And-

rás biriák, kik Daróezi János, István és Mártonnal pereltek fogla-

lás miatt, ezek a kisdaróczi határhoz csatolni akarván Bégánytava-

mezeje. Homokos-liget, Bartavamezeje és a Nagy- és Kis-nyomást

a nagydaróczi határból. 1523. Daróezi György iktattatott be Daró-

czi Erzsébet, Mihály, Fejes Lászlónó és Pollák Jánosné ellenmon-

dása mellett. Az 1552-diki adósorozatban emlittetnek birtokosaiul

Várdai Mihály és Büdi Mihály.

Dienestelek.

A X VI, .században mint puszta emlittetik Bilke közelében, je-

lesül 1522-ben Bilkei János részbirtokát Zékán Györgynek 34» írtért

elzaiogositvan, ez okmányban „Praedium“-nuk neveztetik.
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A XVII. századig önálló és népes helység volt saját lelkész-

séggel, s valószínen ez alatt Kis-Iványi egykori falut keli ér-

teni, mely Dobrovkának is neveztetett, az 1682-ki urber szerint e

falu a nagyi ványii határból szakittatott ki s késbb azzal egyesül-

vÓD, most is egy községet képez.

Észté r j é n.

Megyénk alsó részén, Mátyus, Helyén és Iverecseoy közt

helység volt a XíY—XVI. századokban, mely íszterjén-nek is ne-

veztetett s melyet váltakozva a Guthi, Korecsenyi, Surányi, Batthyá-

nyi, Losonczi, Lónyai, Báthory, Csapi, Petneházi, Tarczai, végre -

Büdi-családbeliek bírtak. (L. Adony.)

Nevezetesen 1344. Csaba Mihály és Kerecséuyi Barnabás az

egri káptalan elölt a nevezett helységek határa irán4 egyezséget

kötvén a akkor a határ megállapittatván, ez okmányban világosan

mondatik, hogy a fentnevezett három falu és ízteryen helység

(possessio) egy területen feküsznek, nevezetesen pedig Isz-

terjÓD egy Mély tó nev folyó és Sólymos nevezet tónái, meiy-

böl a S ó ly m se re nev patak kifolyt s hol a Kerecsényi csa-

ládnak egy malma is volt.*)

1427. Kerecsényi István, 1583. Budi Mihály és az iOOO-ki

adóösszeirás szerint Dessewify Perencz bírták. Ma egy gazos pu.sz-

tahel^ Xerecseoy mellett.

Erdd.

Helység volt a Hátvidóken. Szilágyi Erzsébet 0-Budán 1475.

kelt okmánya szerint, Sztánfalvi László vajdának és általa Tódor és

Gergely testvéreinek kenézsóget adományozott a végbl, hogy itr-

död nev falut népesítsenek meg, megengedvén, hogy az idegen

megszállók hét évi adómentességet élve*zzeaek s a kenézek a bír-

ságok Va részét szedjék magoknak 3 rl és kalló malmot ápitse-

*) Zuíhy-Codoi: II. 97.

5*2
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aek. E kiváltságlevelet megerösiték BudáDVI1498. vingárti gróf Ge-

rób Péter országbíró és 1506. Tódor kenéz részére Anna királyné,

kiáliittatván ez okmányt Koszihin János nev titkára által. Neve-
zetes, hogy a királyné „circuiaspectus“ czimmel illeti az említett

vajdát.

F e j é r á g 0 s 1 0 n f a 1 u.

A XVI. században helység volt Bubuliska környékén. Az ^

1600-ki adóösszeirásban Bákóczy Zsigniond birtokául emlittetik.*)

Flóriáüháza.

Hajdan falu volt Komlós és Bilke közt. A XIV. század ele-

jén okmáoyiltg emlittetik azon határjárás alkalmából, mely 1341-

beu Ilosvai Tatamer fia Mákszem részére eszközöltetett az egri

káptalan által.’*"*')

F ü z é r f a 1 V a.

A Verchovinán Eosztoka mellett volt a XVI. század végén

egy kis falu, mely Fisor-nak is Íratott. 1600-dikban volt itt Bákóczy

Zsigmondaak egy jobbágytelke. x

G a 1 g ó c z.

A XV. századbeli okmányokban gyakran emlittetik e hely-

ség, többizben Galgó és Galgova néven is. Birtokosai voltak a

Guthi, Kerecsenyi, Szalóki, Bornemisza s más családok. (L. Adony)

Hasonlóul emlittetik Golgva nev puszta is Adony környékén.

*) Budai kam. lov. dicalii összeirás.

**) ü 0. 742. CB. 21. 8z.
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1342-bec Drugeth Vilmos nádor Barabásnak, Kerecsenyi Disznós

Peter fiának István Apoj comes fia ellenében megitéli a galgó-
czi jószágot*), kinek atyja azt a Gntkeled-nemból eredt Apoy és

Ekch-tl záiog-czimen szerezte, ezek pedig azt még a XIII. szá-

században Sygud Farkastól vették. 1374-ben beiktattatott Gaigócz

birtokába Kerecsenyi Barlabás fia János, Szokoli Domokos ellen*

mondása mellett.**) 1427-ben beiktattatott Galgó puszta birtokába

Kerecsenyi István.

6 e r g e 1 y f a 1 V a.

Az 1600-évi adóösszeirásban emlittetik e helység a Hát vi-

dékén, melyben Rákóczy Zsigmoadnak egy jobbágytelke volt.

Hal ász falva.

S z a n i s z 1 ó f a I V á Q a k is neveztetett egykor e falu, mely

Komlós déli határához van most csatolva s területe szántóföldekül

használtatik. A XIV. században a doihai családbeiiek alapították, a

XVI-ben pedig a Komiósiak birtokába ment át. Egy 1614-ki ok-

mányban ü ti fal van a k is mondatott s akkor a Komlósi és Ke-

repeczi'családbeiiek bírták. 1659-ben beiktattatott királyi uj ado-

mány alapján bácskai Újlaki György neje Komlósi Mária « gyer-

mekeik, Pereucz és Erzsébet Szaniszlófalva birtokába; a Lipcsei

Péter királyi ember és Gyöngyösi Pál leleszi áldozár által eszkö-

zölt beiktatásnál ellenmondóit Komlósi Mihály az összes család ne^

vében. Az llosvai és Komlósi családok czimerón lev hal talán e

falurá vonatkozik.

Hazugafalva.

A vizniczei völgyön volt a XVI. században ily nev helység az

1599-diki rovatos összeírás szerint.

*) Zichy-Cod. II. 30.

ü, 0 m. 540
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H e g y é s H e 1 m e c z.

Az 1353. évben Marok és Tarpa közti határ iránt felvett ok-

mányban Hegy úgy fordul el mint Márok keleti szélén, a Szipa

nev patak mellett fekv helység. A XV. században Hegy és Hel-

mecz mint puszták emlittetnek, melyeket 1411, Jakcsi János és

Mihály, 1423. Kantor Ferenc/, és 1426. az Oroszi nemes család,

végre 1430. Borsovai Tamás bírtak. 1454-ben Nagymihályi Albert

fiai Kónya Jánosnak zálogosították ef Tarpávai együtt Hegyhelme-

czet. flelmeczszegnek neveztetik egy dl ma is a tarpai határon,

melybl a Tisza sokat elrontott.

H i u z f a 1 V a.

A XVI. században falucska volt Szerenosfalva körül : az 1599-

ki adóösgzeirásban úgy emlittetik, mint Rákóczy Zaigmond birtoka,

kinek ott egy jobbágya volt. '

Termónyfalva.

Az 1600-ki adóösszeiráshan helységül emUttetik, mely. Rákó-

czy Zsigraond birtokához tartozott.

I lm óva.

A XVII. században falu volt Hukliva és Kanora közt. Az

1649-ki urbér szerint volt Lorántffi Zsuzsánnának itt a munkácsi

várhoz tartozó 6 jobbágya, 13 fiúval
;

a kenéz volt Budolicz Máté,

kitl a levelet áliitólag a „kurtányok“ (lengyelek) elvitték; ennek

volt a Kanora vizen malma is. 1682. volt a fkenéz Badulicz Iván

s találtatott benne 10 jobbágy; 1699-ben II. Rákóczy Ferencz alatt

volt a kenéz Budolicz Jiirko. *Akkor volt a lakosságnak egy serfz
üstje is, melytl évenként 2 frtot fizetett; Kopcsovics ós Melles

jobbágyok pedig a malomtól szintén annyit. I. Rákóczy György e-

falut elzálogosította volt. a Perényi családnak. A XVIII. század ele-



jén &z elpuÉsztult falu Kanorához csaioUatoti .s azóta ueve is ek*

njészett emlékével együtt.

K i s 1 1 0 s V a.

A XVII. században falu volt Gáífalva közeiében a Hátvidé-

ken, melyet 1650-ben Gál nev fkenéz alapitoít az Ilosva folyó

közelében. 1672-ben Gál György volt a kenéz, három külön tel-

ken lakott, testvérei pedig a munkácsi várhoz tettek szolgálatot s

malmuk is volt az Ilosva vizén. Az 1682. urbór szerint, Gál Ger-

gely konézsége alatt 6 jobbágy lakott, egy malommal a háímegi

határon 6 ez okmány szerint, e falu is a hátmegi határból szakit-

tatott volt ki „egy eirculusban vele“ ennek szomszédságában. E
közben elenyészhetett e falu, mert a/. 1704-ki urbérben már nem
emlittetik, ez 1726-ki gróf SchöDborii-féle adománylevéiben pedig

pusztá-nak mondatik.

I V á n f a I V a.

Az 1649-ki munkácsi uradalmi urbérben e verchovinai pusz-

táról az foglaltatik : „Itt az 1638-ki r.rbér szerint ez évben Ivano-

vics Vaskó nev kenéz lakott öesc.sével Timkó-val, ki bórfizet

jobbágy volt. E határon a szentraiklósi jószágbeliek a hegyen irtá-

sokat tettek, melyeket 1649. nagyobbára Lorántffi Zsuzsánna szko-

társzkai jobbágyai elfoglaltak; a szentmiklósi jobbágyok, ha az irtá-

sokat szántják, dézmáí adnak a munkácsi várhoz." — Az 1699-ki

összeírás mint igen regi pusztát említi, melyet egykor a szkotúrsz-

kai és talamási határokból kiszakítottak s megnópesitettek s most

a várbeli tisztek külön kezeltek, a szomszéd falubeli jobbágyokkal

müveitetvén a puszta földeit.

Jurkofalva.

Az 1600. évi adóöBszeirásban helységül emlittetik Buko-

vinka közelében. (Budai kam. lev.)
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I z g 0 g a-f a Í v a.

Az 1600-ki adóösszeirás szerint feküdt a Hátvidéken Kis-Áb-

ránkával összeforrva s volt benne Rákóczy Zsigmondnak egy népes

jobbágytelke ; egy 1603*ki okmány szerint úgy látszik a két hely-

ség már egy községet képezett.

K a rito vicza.

A XVII. században a szentraiklósi jószághoz tartozott puszta,

mely az 1691. urbér szerint feküdt a lengyelhatár szélen Nagybisztra,

Miskarovicza és Borszucsina közt, azonban akkor elhagyatván, a

nevezett helységek által használtatott; ez urbér úgy emlékszik meg

róla, mint egykor virágzott helységrl.

Easafaiva.

Nyiresfalva és Kissarkad közt feküdt e kis helység a XVI.

század végén, mélyben akkor, az 1599-ki adóösszeirás szerint, Rá-

kóczy Zsigmondnak két jobbágytelke volt. |

K i r á 1 y p ó p a.

A XIII. században helység volt a megye déli részén. 1319-

ben Róbert Károly ezen a koronára szállt birtokot Soraosi György

fia János mesternek jutalmazásául és kártérítésül ajándékozta azon

érdemeiért, melyeket a Cseh Veoczel és késbb Trencséni Csák

Máté elleni harczokban a királyhoz való hsége tiital szerzett, (ki

nehány évvel elébb kihágások miatt e birtokot elvesztette volt.)’*')

Ez idben Bodonvári, Somosi és Kszegi Péter, fia György és test-

vé-ei Miklós, Tamás, János, Aáám és Mihály alapiták a mislei pré-

posté ágot 8 kapták Király popát, mely falu volt Beregvármegyóben

) Fejér Gy. Cod. Pipi. 8. H. 204.
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1388. az Aba nemzetségbl sznrmazott Bodoméri vagy Bu-

dámén János, terebesi várnagy bírta e helységet, ki azonfelül Bor-

sod és Sáros vármegyékben is birtokolt s osztályos atyafiai vajá-

nak a Spmosi, Bodoui, Bodonvári, Sennyei, Lapíspataki, Kszegi és

Lipóczi-családok.

Az elenyészett helységnek még nyoma is ismeretlen.

E i r á 1 y s z á 1 1 á s a.

A XVÍ. században falu volt Szalóka közelében Beregvárme-

gyében, az 1550-diki adóösszeirásban már mint elpusztult helység

emiittetik. ,

K i r V a

Hajdan helység volt Déda és Darócz közt, mely nevét a Kór
nev víztl vette, mely egy 1436-ki okmánybán emiittetik Darócz-
náí, jóllehet a XIT. században, 1369-ben egy Kéri nev nemes

család is ólt e megyében.*) Kirva a 13. században a Daróczi-csa-

lád birtokához tartozott. 1307-ben Daróozi János azt, mint lakosai-

tól megfosztott falut a hatalmas Váráai Aladár fiainak, Prebard

és Lászlónak 40 márkáért elzálogositotts. Ez okmányban Kér e vé-

nák iratik, 1341-ben pedig, midn. K is vái’dai János és Daróczi Já-

nos közt az osztály választott bíróságra bizatott, okmányilag K r i-

vá-aak mondatott.**) —• lS49-ben Miklós nádor a karászi gylés

határozatához képest meghagyta a leleszi konventnek, hogy a Kerva

nev birtokot is Sid és Daróczezai együtt foglalja le Várdai L

részére.***)

1416-ban Haraszti Erászm^birta s Kirvónak mondatott;

Í417c Várdai Miklós és MihálvDak /Volt birtokában, késbb & mun-

kácsi' vár tartozékává lett. Ugyanis 1469. Mátyás király szigoruaa

meghagyta a leleszi konvestnek§), hogy a várhoz tartozó, de Szi-

*) Lelesz, Prot. A. L 19.

**) Zichy-Cod. I 115. 612.
5^**) ü. €. n. 393.

§) Lelesz. Prit AÁ. L. I. 6B9. lap. 40. sz.



lágyi Erzsébet által Kézi Balázs deáknak él tefogytáig átengedett

K i r V a-p u 6 z t a iránt* való igazolási okmányt a Daróczi-családnak

pecsét alatt kiadni ne merészelje. Erre okot adott azon viszályko-

dás, mely a várbeli tisztek és a Darócziak közt a birtok határai

miatt 1454 óta. fennállott.

Késbb elpusztult, már a XV. század végén Praediumnak mon-

datik, 6 a dédai határhoz csatoltatöit. (L. Déda).

A dédai határ nyugoti szélén látszik egy a mocsáros terüle-

ten kimagasló hely, melyen egy 13 ölnyi átmérj, sánczokkal és

füldtöltéssel erdített földvár alatt s melyet a nép maiglan Kirvá-

nak nevez, ehez észak és dél fell az egykor átgázol hatatlan mocsá-

ron át 3—400 lépésnyi hosszú palló vezetett, melynek a földbe vert

tölgyfa czölöpei hosszú két sorban ma is jól látszanak. A körded

várhelyen jegy nélküli téglák és kövek hevernek, az egykori lak

maradványaiul. A láp azóta már kiszáradt s most kaszálják.

K 0 b 1 i k a.

A XVII. századig igénytelen orosz falu volt Fels-Vereczke

közelében. Az 1649-ki urbérbeo úgy fordul el, mint a munkácsi

vár birtokosa által Drahusóczczal együtt a Teiegdi-csaiádDak elzá-

logosított birtok.

K 0 b u 1 k a.

Hajdan falu volt a- vizniczei pataknál; az 1704-ki urbér sze-1

rint, nyoma a XVII. század elejérl való, a midn Kobulko Jánosi

kenéz lakott ott, annak halálával a kenézség paraszttelekre szállott

le s Kobulka György és Opalenik Lázár bírtak három malmot is

Viznicze vizén. 1704-ben már mint pusztát eraliti,,melyrl nem tu-g

dalik, mikor lett lakiaianná. Most egykori fekvése is ismeretlen.

K 0 1 1 u n ok.

Az 1649-ki uradalmi urbér szerint a Huszlya havas oldalaid

feküdt ezen akkor a szent miklósi jószághoz tartozott helység, mem



11 házból állott, melynek lakosai a hegyi földek után tizedet és

tzifa illetékül keraencze zabot adtak a rannkáesi yárhoz. Egy 1651.

évi tiszti vizsgálati iratban Kotumfal ván ak mondatott, mint

Kis- és Nagy-Bisztra közt feküdt helység. Az 1672-ki urbórben már

nem erolittétvéD, hihetleg mar akkor elpusztnlt volt.

K 0 r k 0
1 y.

1611. aug. 12. Magócsi Ferencz Munkács zálogbirtokosa a

bubuiiskai és Korko ly-pusz tai kenézséget Szotolocz Jánosnak

adományozta, mely helység Trosztaoicza környékén feküdt. 1649-ben

már puszta volt.

Krösfalva.

.
MágöCsi Gáspár 1579. jul. 30. adott kenézlevelet S/.ük Ist-

vánnak és öcsc.se Miklósnak a végbl, hogy a „Chá.stya“ nev erd
mellett, Fej s M ogyoród íaíut aíakitsanak, ígérvén a

megszáííóknák hét évi tehermentességet, a kenézeknek pedig, hogy

a kenézséget fiurui fiúra használják 8 csupán a várhoz fegyverrel

szolgáljanak. Ezt megersité 1613. Iszterházi Miklós is. A kené-

zek azpnban nem a kijelölt hélyre Mogyorósra, hanem . ide szál-

lot|ak. Í649^ben már öt oj jobbágy-család volt itt megtelepedve,

t, i. háröm Szk, egy Drshus és egy Kilas nev, kiknek birtokuk-

ban volt 8 fiú, 3 ló, 10 ökör é.s 11 tehén. 1672-ben a falunak

kenéze Szk János volt; az 16S2-ki urbér szerint, feküdt ezen ak-

kor 9 család és 3 telekbl álló helység Kismogyorós, Medvegyócz,

Patkanócz és Szerencsfalva közt; 1689-ben már mint pusztahely

emlittetik.

Koszi £^la.

A XV. században, nevezetesen 1456. évben emlittetik ily nev
melybe Hassaghi Farkas teatvérével együtt beiktattatott.
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Kosztrub ácsfalva.

E helység a XVII. század elejéig Lohó körcyékón létezett

Az 1599-ki adóösszeirás szerint volt akkor itt Rákóczy ZsigmoDd-

nak egy népes jobbágyíelke.

K 0 z i V a.

Helység volt Sztrojna közelében, mely a XVII. században az-

zal összeolvadt.

K D t.

A XVl^ik században helység volt Bábafalva táján a Hátvi-

déken. 1599 ben volt itt Rákóczy Zsigmondnak 3 jobbágytelke.

Lázár fal V a.

1512. kapott Lázár nev káiuiki lakos a munkácsi vár igaz-

gatóságától kenézlevelet arra, hogy Fels Viznicze táján falut aia-

kitson, ezt megerósíté 1523. Mária királyné is. A helység késbb

Fels Vizniczébe olvadt. (L. F. Viznicze.)

Linturovicza.

Alsó és Fels Viznicze közt feküdt hajdan Közép Vizni-

c z e is, melynél azzal összeforrt Linturovicza nev helység is lé-

tezett, mely néven az maiglan ismertetik. (L. Közép Viznicze.)

Mátyásfalva.

Hajdan helység volt Nt^lobó és Bnbuliska közL áa 160Q-
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diki íulóösíízeirás alkalruáral volt benüe Rákóiízv . Zsiginoiidnak

népes jobbágytelke. Ma az ut küzelében fekv magánon korcsma-

ház, mely M atyasó ez néven ismertetik, jelöli az egykori fai a

helvét.

Maxim falva.

A XÍV. században helység volt Konalós, Flórinháza és Büké

közt; 1841-ben Károly király rendeletére az egri káptalan ruegjarta

8 megállapitotta Mákszem részére a róla M a k s z e m h á z y-nak

elnevezett helység határát ;*) valamint 1342-ben is Mákszem (,.fi-

lius Tattam er Olaehij de Ilos v a“) kérelméré. E szerint

az Ilosvai család birtokához tartozott. 1508-ban Ulászló parancsára

Ilosvai János kérelme folytán, valamint 1634-ben a beregmegyei

hatóság által Ilosvai János és Eákóezi Morvái Anna fiai : Péter, Fe-

renoz és János részére ismét bejáratott a helység határa. A szó-

hagyomány szerint, az Ilosvától nyugotra fekv dombon, mely

Bodolónak neveztetik, állott volna a Mákszem kastélya, míg alatta

a szerény falu terült volna el.

N a g y M e 1 i c s ü a.

A XVIÍ. században helység volt Sztrojnánál, mely ké-

sbb ebbe beleolvadt. (L. Sztrojíoi.)

M i k a.

Hajdan falu volt Barabás közelében, mely a XV. századbeli

okmányokban, különösen 1435-dikiben emlittelik; innen vette ne-

vét a Mikai család is, mely Beregmegy ében sokáig virágzott. 1448-

ban Mikai Sebestyén fia Miklós és Barabási Mihály fia János pe-

reltek Perényi János és Mikló.ssal a miatt, hogy ezek Mika hely-

} Budai kam. iev. 742. N. 21.
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s égnek eg\ ik ulczáját
, elfoglalták és Barabáshoz csatolták. A

Mikai család egyik ága Bereginek is neveztetett. 1503-ban Beregi

Gergely perelt Helmeczi Istvánnal, Gálócsi Péterre! s másokkal

foglalás és hatalmaskodás miatt, az elfoglalt birtokok közt volt

Mi ka máskép Mikaj is. Ugylátszik késbb Barabásba olvadt s

mint önnálló helység megsznt.

M 0 c s á r k a.

Drágabartfalva és Nyires közt feküdt e jelentéktelen helység,

melyben 1600-ban Rákóczy Zsigraondnak két telke volt; 1630-ban

kezdé Mocsárkai János nev jobbágy a falut terjeszteni; az 1649-

ki urbér szerint azonban ez nem sikerülvén neki, agg korában a .

kenézséget és saját birtokát, utódok nélkül lévén. Dénes Mihály:

dragabártfalvai jobbágynak adta úgy, hogy t haláláig tartsa, tisztes-

ségesen eltemesse s a falut megnépesitse.

Az 1672-ki összeírás szerint Báthorí Zsófia alatt, volt a kenéz

8 z a D i 8 z l ó, 'de ennek sem sikerült megszállókat szerezni, mert a

falunak kijelölt terület szk és alkalmatlannak találtatott. Az 1682-

ki urbér szerint, volt akkor még két szegény lakosa, kik Draga-

bartfalvához írattak zsellérekül, jóllehet még itt laktak nagy njo-

nyomoruságban. A határában 1666. óta szép tölgyerd hövesz-

tetett.

Jelenben a dragabartfalvai határnak egyik kiegészít része a
|

Mocsárka nev dl, mely szántatik. ^ ;?

M u z g a f a 1 V a.

Hajdan falu volt Bábafalva és Pogarae közt a Hát hegy alatt,

mely egy 1613-ki okmány szerint Ballósfalvának is nevezte-

tett. lG49-ben Muzga János, a munkácsi várhoz tartozó szabados

kéné? séget eszközölt ki magának arra, hogy e róla elnevezett hely-

séget megnépesitse; azonbanr megszállók hiányában felhagyott ter-

vével s eltávozott onnan, a Muzga Ihnát és András és Lengyel

Mihály puszta tóikéit az uradalom vevénátaa vár részére kaszáló-

kul használtatván. 1682-ben mint a lakosoktól elhagyatott puszta
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emlitíetik, njelynek földjét Kutkafalvi Farkas Pap András bé-

relte.*)

K i s in u z s a 1
3'.

Ha az utas Beregszászról Nagy-Muzsaly felé inenví* a bájdus

Borsova ligetszerii vidékére ieboesátkazik. az országutról jobbra szép

mez közepén, fák és bokrok zül komoran kiemelk^uó templóm-

rora köti le figyelmét, mely egy kétszázad eltt itt virágzott beiy-

ség egyetlen emlékéül szolgál. Ez egyhajós, csinos inüvé.szetö és

ers építés templomot méltó közelebbrl megtekinteni. Kelet

felé fekv, a tíz szögnek öt oldalával zárt szentélye páratlan a

maga nemében; sarkaiban maigían meglátszanak a boltgerinczek

gyámkövei; a téraplorá két szélérl magasra emelkednek a vihar-

ral daezoló tzfalai; a gazdag tagozatú, fekirányos párkányzattal

végzd csuc.<5Í vés kapuja fölött négyievei ü rózsa s ezeoíelöl fent

a homlokfal csúcsában már diszitményü kerek ablak látszik, vala-

mint a hajó déli falában két körívvel zárt, román- stylszerü ablak-

csarnokát most ködüledék, repkény, bozót lepte be, mi a romnak

még regényesebb alakot ad. Alapítója valószínen Erzsébet, Nagy

Lajos királytmk anyja, ki e tájon a 14 században sokáig birtokolt

s annak felvirágzását elrnozditá. Csakugyan e szazadban élt itt

a Kismuzsai család is, mely hogy elkel ieneiett, kitnik

abból, hogy 1368-ban királyi emberül jelöltetett ki, névszerint Kis-

muzsaji János: (L. III. 94.)

141L a Eusali Jakcsi család bírta, úgy Borsovai Fábián fia

János is; 1423 birtokosául emlittetnek kismuzsaji Kantor Fe-

rencz és Mihály; 1426-ban pedig a Kisandrásfalvi, Szölosi. Oroszi,

Tivadárfalví, Farkasfalyi, Barolányi és Bökényi nemes családok.

1420-ban perelt Kölesei Oábor a Jakcsiakkal orszakoskodás miatt.

1430-ban kihasittatott Borsovai András si vagyonából a nvéreit

Erzsébet és Annát illet negyedrész.

1451 beíktattatott Báthori András*. 1454-ben perel Kisguti

János Oroszi Mátyásssal zálogbirtok miatt. 1458. beiktattatott

Kállai Pál kir. adomány alapján a néhai Oroszi Miklóstól elkob-

zott részekbe. 1459. Jakcsi Erzsébet birtokba veszi zálogjogon Jak-

*) Munkácsi urad, levéltár.
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esi János részét. 1460. beiktattatott Drágfíi Miklósáé és Kállai Já-

Dosné és 1461-ben Szilágyi Erzsébet Jakcsi-féle részekbe.

1463. Oroszi Mátyás 4 telket elzálogosított nyolcz forintou

Keszi Boldizsárnak. 1478-ban emlittetnek birtokosokul a kisberegi

pálosok is.

1479.. beiktattattak Szirmai Fóris és Oroszi Kelemen e hely-

ség harmadrészébe; 1493. pedig bélteki Drrágffi Bertalan zálog-

cziuieo a Jakcsi Ferencz vagyonába; 1495-ben Tárczai János s

családja kapja csere utján a Borsovai Mihály-féle részeket
; 1499.

ppdig Körösi László fia Zsigmónd a borsovai Kantor-birta felerészt.

1502. Magavajda Péter és Sándor pereltek Matiiesinai Mik-

ió.ssal foglalás miatt.

1504, Guthi János leánya Anna Daróczi János deák özve-

gye iueni Csomasz nev szljét 8 írtért átengedé özvegy Surá-

nyi Jánosüé Guthi Katának s fiai Burányi György és Sebestyénnek,

kik 1505-ben Oroszi Tamás fiától is egy telket kaptak. 1507-ben

beiktattattak Jakcsi András és György; ugyanakkor Oroszi István

és László az Oroszi Fülöp és Tamás, Mihály és István részeibe. —
1513. idsb Lónyai Jánosüé Szirmai Dorottya beismeré, hogy Da-

róozi Márton és Oroszi Gáspár és István az elzálogosított birto-

kot kiváltották; Oroszi István pedig eltiltatta Mathuznai Ferenczet

birtoka elidegenitéséti.

1524. Dobó Ferencz zálogba vette Jakcsi László birtokát;

Oroszi Tamás és Péter pedig Oroszi Demeter részeit 20 arany fo-

rintban. 1530-ban bírtak meg itt : Jakcsi Mihály és Matuznai Miklós.

1547. beiktattatott Oroszi Demeter a leleszi kon vént által

hat itteni pusztatelek ós Jakcsi Mihály azon ‘részeibe, melyeket

a hat telken felül használt s az Oroszi és Borsovai családtól

vétel utján szerzett, valamint egy Kuttor nev az itteni bánya-

hegyen volt szl birtokába, melyet Jakcsi Mihály a kolosmonos-

tori kouvent eltt neki vallott. 1572 ben a beiktatás ismóteltetett

a Matuznai Miklós neje Kata és Eördög János özvegye Jakcsi

Erzsébet közt kötött csere alapján
;
mindamellett a Borsovai Simon

kir. ember és Czeglédi Péter leleszi pap által eszközölt beiktatás-

nál ellen mondottak Oroszi Lázár, néhai Borsovai Menyhért gyer-

mekei Bertalan, János, Imre és Lrincz, Borsovai fia László és né-

hai Hor-’üvaí Márton fia Péter.

J553. beiktattatott Oroszi Péter négy itteni jobbágy és egy

pusztiUelekbe. melyek reá zálogezimen Jakcsi Mihálytó! szálltak.

A beiktatásnál eílenmondottak : Mathuznai Pál, Jakcsi Mihály, Bor-



fiotaí Lrinci, ímre, László, másik Lrincz és Péter, B. Bertalari

fiai: Jakab, Máté és Boldizsár és B. János fiai Gergely, Miklós és

Sándor.
‘

1554. emlittetnek Oroszi Máté és Péter. 1562. Szalai Ambi us

#s Simon és Csellenk Balázs rendeltotett beikíattatni.

1566-ban az átvonuló tatárok teljesen elpusztítottuk

és néptelenné tették a helysége^**), annyira, hogy egyetlen lelek sem

Íratott be az adórovatba; késbb azonban némileg magához joti.

1570. valának itteni közbirtokosok Matuznai Ferenc/, s az

Oroszi, Burányi, Szénási és Dobronyi családok. 157 i. Oroszi Pál

egy pusztateiket elzálogosított Gecsey Györgynek 4 írtért. 1575-b-;íi

Oroszi Gáspár és DarÓczi János egyezkedtek itteni és oroszü, bor-

sovai 68 ugoniyai birtokok iránt.

1580. beiktattatoti borsovai Oláh András és Makó János az

Oroszi Demeter msgvaszakadtával fölkért itteni részeibe, Oroszi isi-

ván ellenmondása mellett 1581-ben pedig Oroszi Anna megyeue

Oroszi Kristóf és János itteni birtokát 18 írtért.

1599. Rákóczi Zslgmond kezén találtatott itt bét, a munkácsi

várhoz tartózoU jobbágybáz. lOOO-ban emlittetnek birtokosokul :

Oroszi László, János, Kristóf és Pál özvegye, Nyárádi Albert éy

Makesai Balázs. ,

1626. Güláesi Oroszi Zsuzsanna eltiltatta Oroszi Tamást egy

malom és két szl basználatátói.

1635. birt itt Oroszi Ferencz is. 1639-ben Dobrai János el-

záiogositoU égy pusztateiket Szabadszállási Mihálynak 100 írtért

.

I648^ban bírtak itt: Sulyok György, Rczei György, Kcmjá-

íhi Jágos Özfegye, Balling György özvegye és Szondi István
;

—
1661-bea pedig Oroszi Ferencz és Kata Zobonya Ferencz neje, a

Somosi család, mint Oroszi Tamás utódjai, végre Kölesei Péter, —
Ekkor azonban az egykor virágzott, de nyiU helyénél fogva sok

zaklatásnak kitett falu már pusztán állott, mert a Rákóczy Györ-

gyöt mögbossuiandó lengje! csapatok Lubomérszki vezérlete alatt

16íj7. év nyarán az országba törvén, Munkács és Beregszászon át

Szatmárnak tartottak, utjokban Kis-Muzsalyt is felgyújtván, hol Ilá-

kóczynak csupán néhány telke volt. A megfélemlett lakosok egy

része a begyekbe vonuli s ott bányaöregekbe rejtzöiL hol azonban

fölfedeztetvén, megfulasztattak. Csontvázaik 183L febr. 20-án tai.ii-

tattak az Endrd völgyén egy 20 öl terjedelm üregben.

*} Budai kam. lav. 1567. adóössz^iráe, Liber. ÍV. Tóm. VII.
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Egy víidász ugyanis e napon az üregbe menekült róka után

indulván, az érdekes helyre akadt A lelet hírére Lényai János ak*

kori alispán nem késett azonnal fegyveres hajdúkat állítani a rej-

télyes Üreg elé, visszatartatván a kiváncsiakat a bemenéstól. Majd

egy hivatalos bizottság, közte Döbrentei László akkori urad. bereg-

szászi tiszttartó is, feltáratván a szk bejárást, bevonult a üregbe,

melyben számos emberi csontvázon kívül, különféle apró tárgyakat

is talált; nevezetesen két csontnjelü kést, 7 vaskulcsot, ezüst-

bl: 33 különféle ni hajtüt, mibl gyanítják, hogy legin-

kább nk, hajadonok kerestek oltalmai itt; 5 gombot, 1 kávés ka-

nalat, 1 kapcsot, 1 kis lánezot, egy 1615. évbeli IIL Zsigmond-féle

lengyel és más 9 darab ezüst érmet. Ez ezüst szerek összesen csak

4^Vsi nyomtak; azonkívül találtatott 6 rézgyr, 9 függönyre

való karika, 5 kapocs, 1 tört érem és egy csengötöredék, valamint

cziuból 1 hajtü és kék, zöld, fehér és violaazlnü üveggyöngyszemek

egy selyem zsinóron.

Mint mondják, az üreg bejáratánál egy férfi csontváz feküdt,

jobbjában karddal
;
ruhája elporlott volt, de vastag vörös bogariá-

ból készült csizmái még épek valának. A többi csontváz az üreg-

ben részint fekv, részint ül helyzetben találtatott. Egy kpadon

ül ntetemet egy mellette térdepl férfi mindkét karjával átölelve

tartott, mig a n karjaiban egy gyermek csontváz fekü4t. Az üreg

kpárkányán több levetett öltöny hevert, néhány nagy bagaria csiz-

mával és nehány k és oserépkorsvi együtt; a földön a bejárat-

nál kénk darabok hevertek, mibl azt következtetik, hogy a mint-

egy ötven benszorult egyént kénnel megfulasztották volna.

A hagyomány szerint a lakosok a lengyelek közeledtére a

ki8-muzsalyi harangot a Túrja nev mély medrü vízbe sülyesztették

volna, melynek iszapjában nyemtalanul eltnt.

A megmaradt csekély számú lakosok azután Nagy-Muzsaljba

költöztek, a leégett házak pedig lassan végkép elpusztultak a igy

ma szántanak és kaszálnak ott, hol nem oly rég még boldog csa-

ládi élet honolt.

Nagyház-puBztája.

A beregmegyoi jegyzkönyv 18. lapján 1569. évrl emlittetik^

hogy Mathuzoai György özvegye perelvén Székelv Antallal, az
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illet benei és kovászói vám és a Kovászó közelében feküdt N agy-

ház nev pusztát magának visszaadatni kérte. Székely Ánuit

ügyészéül Guthy István képviselte.

N é g y-F 0 r r ás.

Ily nevet viselt a XV. században egy puszta, mely az ilosvai

uradalomhoz tartozott s máskép Kövesdnek is neveztetett. A leleszi

kon vént által 1463’dik évben felvett határjárá.si okmányban prae-

diu innak mondatik s e szerint, Karaszló mez és Bév nev
helyekkel közo.s határt képezett.

0 le xa n d r 0 v i c z a.

Hajdan Szolyva közelében a Kiúszó nev hegy lejtjén állott

e helység; az 1649-ki úrbéri összeírás alkalmával, hat háznak la-

kosai a munkácsi yárboz tartoztak kemencze-zabot és tizedet adni,

egyéb szolgálatot és adózávSt a szentraiklósi kastélyhoz teljesítvén.

Azon század végén elpusztult a helység s nevét maiglan íéntaríja

a szolyvai híres savanyuviz-forrás felett emelked tér.

P á z n á n-f ö 1 d e.

A XIL században megyénk alsó szélén Surány és Marók tá-

ján állott egy helység, mely els birtokosától Hunt-Páznántól Páz-

n á n-f ö 1 d é n 0 k mondatott. A XIII. században azt Raíiszló bolgár-

és haliosi fejedelem és neje. Anna bírták, kik azt néhány évvel

késbb IV. Béla király és elsszülötte István adománya folytán,

Izsép fiának Miklósnak és német származású rokonainak, Mihály és

Andrásnak hü szolgálataik jutalmazásául adományozták,*) 1299-ben^

a Márok és Surány közti határvillougási ügyben megejtett határjá-

rás alkalmával a Miez vizénél P á z n án-y e k e ty e nev tér emlit-

tetett,**) s akkor a Gut-keled utódai, a Várdaiak bírták.

*) Zichy Godex I. 5.

ü. 0. 91.

53
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Perniszfalva

Az 1600-dik évi adüöss/.<3Írásbaü eljön települ Perniszfalva

Mogyorós táján, melyben Rákóczy Zsigmonduak egy jobbágy lelke

volt; azóta nyoma nem fordult el.

P é t e r f a 1 V a.

Az 1599-ki hatósági üsszeirás szerint helység volt a Háthe-

gyen túl Papfalva közelében, tartozván Rákóczy Zsigmond munká-

csi vári birtokához.

R é V b a c h.

Hajdan falu volt Adony közelében ; 1412. évben Adony ha-

tára bizottságilag megjáratván, a leleszi konvent által felvett okmány-

ban emlittetik a Tksza mellett fekv helységül Révbaoh-falu.*) Né-

met neve késbb Rév-bakra választatott s üpor László birtoká-

hoz tartozott. (L. Adony.)

B 0 m á n p a t a k a.

A XIV. században falu’ volt Almás körül. 1411-ben beiktat-

tattak Dolhai János fiai Szaniszló, János, György és Bogdán Dóiba,

Sarkad és Kukbavasán kivül még Románpataka birtokába is,—
1417. uj királyi adományt nyert rá a Dolhai család. Az 1418-ki

osztálylevélben Románpataka praediumul emlittetik öt pusztatelek-.

kel, a kell épületekkel, 1 ekényi (150 hold) szántófölddel és mak-

kos erdvel ellátva.

1504-ben bélteki Drágffi György a munkácsi ufadalommal

együtt kapta zálogul, Zsigmond püspök ellenmondisa mellet^ Azon-

túl, neve okmányilag nem emlittetik.

*) Lelsz, prot. Met. I. 504.



835

E ó z g y i 1 a.

Ha az utas a Rozgyiia meredek hegy ormára ér, egy ter-

jedelmes korcsma s annak közelében egy feszület tnik fel, mely

utóbbi az egykori falu helyét jelöli. A XVI. században Rozgyiia

helység á szentmiklósi kastélyhoz tartozott, lakosai azonban 3 job-

bágy telekrl a munkácsi uradalomhoz adtak zabtizedet. 1691-ben

volt benne hat jobbágy, kiknek kenézeik voltak a Kovács és Ruszin

családbeliek. Az 1704-dik é' uradalmi ös.szeirás szerint laktak itt

még akkor a következ gazdák: Kovács János mint kenéz, Kovács

István, Csákány Péter és Skodmecz Szimko, 2 házhely pedig pusz-

tán állott. Késbb teljesen elpusztult. 1755. évben a gróf Schön-

born család ismét megkísérlé a helyet megtelepiteni, mi azonban

nem sikerült.

A korcsma s a mellette elvonuló országúinál sánczok látsza-

nak, melyeket a magyarok 1848. és 49-ben az osztrák és orosz se-

regek ellen rögtönöztek.

R 0 s z 1 0 V a t i c z a.

Kismogyoróson túl északra mintegy nogyedórányi távolságra

egy szk völgyben fekszik ez, egykor különálió helység, mely most

8 házból áll s Kismogyorós.sal ö.sszeoi vad vári
,
annak a hatósága alá

tartozik. Ut lakik a gróf Schönborn család uradalmi erdésze is.

Busz ka Babláza.

Az I599-ki összeírásban emlittetik helységül Hrabonicza iá-

.

ján, melyben akkor Rákóczy Zsigmondnak 8 jobbágy telke volt.

Szád a V a.

Obláz táján állott a XVI. században e falucska a vizniczei

völgyben, melyben 1599-ben Rákóczy Zsigmondnak egy jobbágy-

telke volt megnépesitve.
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Szanisz ló falva.

(L. Halászfaíva.)

Szarka. 1

Hajdan falu volt a megye alsó részén. 1489-ben malomvizi

Kenderesi László özvegye Advig beiktattatott Zcálogcziinen a Ken- ;

deresi László birta Beregmegyébe kebelezett Szarka és szatmár-

raegyei Varsány, Gyüre és Ilk helységek rószbirtokaiba. A szoká- i

SOS beiktatást eszközlék Beregben Hetei György és Szatmárban Va-

jai Balázs királyi emberek, Mihály leleszi konventbeli áldozár tár- .

saságában. 1516-ban elzálogositotta Kezeg Ferencz, Szthrithei Zsig-

.nondnak.

Sziget.
||

%
Hajdan falu volt Kis-Lónya és Eszeny közt a Tisza jobb part- ^

ján. A XV. században a Lónyai családon kivül Keresztúri Helele

bírta, kit midn Pócsai Antal és Demjén, Lónyai András és László
^

és Madai István Naményban 1450 táján megöltek, annak özvegye

Verón s testvére Jusztin 1459-ben ket, perbe fogták azért is, mert t

vagyonukat is elfoglalták; majd a Gsarnavodai család bírta, neve- ^
zetesen 1492. Cs. Krisogon részébe beiktattatott Burányi György,

1493-ban pedig Szepesi Péter, Miklós és Anna, ki Kölesei Márton

neje volt.

1503. bírta a Naményi család, nóvszerint Naményi István

özvegye, Balázs és Ferencz
;
1520-ban pedig Drágffi János szat-

mári fispán, Bozzási János és Naményi Balázs özvegye ; 1524-ben

Lónyai Gergely perelt Naményi Balázsnéval egy jobbágyának jog-

talan befogadása miatt.

1559-ben Bozzási János és István, Zelendi János és Beregi

Ferencz s János htlensége folytán elvett birtokukat királyi adomá- í

nyúl Szilágyi Bálint kapta. .
;

1566-ban a tatárok pusztiták el. 1

1570-ben Sziget helység felét követelte Lónyai János zálog
{
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ütjáB Lóijyai l&tváuíó], mely ót Kóiösi János hütlenségi bélyege

folytán illetíe s Literáti Bálint nejénél, Annánál zálogban volt a

többi biríckkai együtt.*) Ugyanakkor Lónyai Péter követelt itt egy

Bienes Márton nev jobbágyot. 1582-ben a Lónyai Alberttól ht-
lenség folytán elvett birtokot fölkérés következtében kapta atyja L.

P.éter, kinek utódai azt folyvást birják.

1599-ben birt Rákóczi Zsigmond is itt 5 jobbágyat neje után.

Késbb a Tisza árjai háborgatván a falu lakosait, a XVIII.

században tömegesen átköltöztek Kis-Lónyára s harangjukat is ma-

gukkal hozván, az maiglan ott csüng a lónyai toronyban. A hely-

ség egykori fekvését rég elfeledék már, midn a Tiszaszabályozás

alkalmával a földíöltések emelésekor jöttek Kislónya végén a ker-

tek közt ismét napfényre.

Szoluncsok.

.

A vizniczei völgyben a Szoiuncsok nev magányosan álló ura-

dalnai korcsma magas sziklák alján mutatja a helyet, hol egykor e

falu feküdt
; ez hajdan, a XVI. században Szolon ovi cs-aak is ne-

veztetett s abban négy jobbágy-család lakóit. Az 1600-kí adóössze-

iráskor Rákóczy Zsigmondnak itt jobbágy telke volt még. .Most a

a Liszárnya nev, favágók telepe áll az elpusztult régi falu helyén.

S z lopó falu.

A Hrabonicza nev hegy és folyó mellett, a vizniczei völgy-

ben Turjaremete határa közelében feküdt e falu a XVn, század-

ban. 1649-ben volt a kenéze Balmus János, Az 1682-ki uradalmi

urbér szerint e helység 1662-ben pusztult ei s földe a vár részére

müvelíetett s Bzvatelecz helység szomszédságában feküdt. Az

1699-ki mbérben praediumnak mondatik s az 1704-ki összeirásban

SzlopkofaTvának máskép Barholovlezának is neveztetett.

*) -Beregmegyei levéltár 43. cs. 25. sz.
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Sízotoleczfalva.

Mágócsi Gáspár Munkács birtokosa 1611. aiig. 12. adott ke-

nézséget Szotolecz Jánosnak s udódainak a végbl, hogy Bobolistye

falut és a Konkoly nev pusztát megnépesitse
;

utána György szállt

e helyre, de a telepítés annak sem sikerülvén; az 1649-ki urbér

szerint, a telken csak és Öcscsu László ült, kiknek marhaállo-

mányuk állott 7 szarvasmarhából, 20 juh. és 8 sertésbl, Szotolecz

Lászlót még Rákóczy György fejedelem felmentette volt a jobbá-

gyi terhektl azért, mert Úngvár alatt a háborúban lábát meglt-

ték, minek folytán béna maradt. 1672-ben Báthori Zsófia alatt

is csak két lakosa volt, György és Demeter. Az l682-ki urbér sze-

rint, e helység régemen Nagy-Bubuliska fels végébl napkidet fe-

ll szakittatott ki; ekkor azonban már senki sem. lakta, aminthogy

az 1690-ki összeirásban is pusztahoiyül emlittetik, melyen a vár ré-

szére 8 szekér széna és 30 köböl rozs termesztetik.

Szunyogm e z.

Már a XY. században helységül eihlittetik Büké közelében,

még pedig ily különböz elnevezéssel, : K o m á r (mi szúnyogot je-

lent oroszul), Komoród, Komoroth, Komoró, Kmez, Szunyogméz,

Komorótelek és Dienestelek.

1447-ben beiktattatott „Szunyogméz** birtokába zálogczimen

Ilosvai Tivadar István, egy 1457-dik évi, a Bükéi családot illet

adománylevélben Komár a bükéi uradalomhoz tartozó helységül em-

littetik Büké közeiében, úgy az 1549., 1463. és 1476-ki okmányok-

ban is. 1480-ban Ferényi János iktattatott be a Bükéi András-féle

részekbe.

Egy 1522-ki okmányban Komoró-puszta úgy jön el mint

Dienestelek, e szerint Rilkéi János itteni részét Zékán György 34

frtért elzálogosította.

Minthogy e falu a Borsova folyónál feküdt s ettl sokat zak-

lattatott, lakosai felkerekedtek s Büké közelében azon helyre te-

lepültek, molyén azeltt a Honjuk legeltek, miért is az ott keletke-

zett u
j

falu Borjuvégnek neveztetett el, mely nevét, jóllehet ké-

sbb Bükével összeforrt, maiglan megtartá. Régi helyét a templom

romja s a temet jelzi. Komoróthoz egykor apátság is volt csa-



tolva, melyét az évkönyvekben elfoidiiló: „Archímandría Beatae

Máriáé Virginis de Kómorót prope Bilke“ czira emlékezetben fenntart.

Szuput aikfal va.

Olenyova táján a XVl.‘ század végén kezdett egy helység

épülni, melyen azonban csupán a kenéz lakott s mások odaszáilní

vonakodtak. Az 1600-ki összeírás szerint az egyetlen egy lakos is

elköltözit onnan s a falunak kijelölt hely pusztán maradt.

Szvateleczfalva.

Csabiaa és Diibina közt feküdt ezen a XVÍL század végén

elpust.tult orosz helység, mely egy XV^L századbeli (1570.) okmány-

ban Alsó-Hraboniczához tartozónak mondatik. 1649-ben volt a ke-

néze Parlag Lukács: mig Parlag Ferencz és Farkas Ferencz jobb-

ágyokul adóztak. Az 1672-ki összeírás alkalmával már hét jobb-

ágy-család lakott itt, 1682-ben már elpusztultnak állittatik. Az

1704-ki urbáriumban Párás zo viczá-nak is mondatott, lakosai ez

okmány szerint 1672. év után haltak ki s határos helységei valá-

nak Dunkofalva, Alsó-Hrabonicza, Szlopkafaíva és Zimbrilova. Elha-

gyatott földei a múlt század elején a munkácsi vár részére mö-

veltettek-

Tróján falva.

A Hátvidéken B'eketepatak közelében állott a XVÍL század

elején e falu, melyet Tróján Péter és Mihály kenézek alapítottak.

1600-ban Rákóczy Zsigmondnak 3 jobbágytelke volt itt. Az 1649.

urbérbon már elpusztult helységül említotik, melynek földeit a fekete-

patakiak' használták. Az 1672-ki urbér szerint, két jobbágylakosa

megszökvén innen, a parlagon maradt trojánfalvi földekért a feke-

tepatakiak, ha tilalmasban estek, évenkint 1 frtot fizettek haszon-

bérül, mibl kitnik, hogy a két fordulónkénti földmvelés már
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akkor dívott az oroszok közt, mlDt jelenbeo is. Az egykori helység

nyomát ma Csertész és Feketepatak közt egy Trója no vicza

nev düló tartja fenn.

1599-ben falu volt Ploszkó közelében, melyben akkor Rákóczy

Zsigmond két jobbágya lakott; a 17. század elején Ülykovecz-
nek mondatoü s már csak 1 jobbágytelek volt népes, .melynek

gazdája magához több megszállót találni nem tudván, a telep is

egészen elpusztult.

A XIII. században helység volt Beregszász közelében a Micz

szerint*) V. István király, ezen (valoszinüen a tatár dulás alkal-

mával elpusztult) akkori üratlan birtokot az ó lupreoht (bereg)szá-

8zi kedves vendégeinek azok kérelméhez képest, nekik közös bir-

tokul adományozta s annak használatában megersité. Ez adat sze-

rint elterjedt ez ürkur telek nevií helység — possessio —

a

Micz szögletétl a Basa nev viz beszögelléseig.

A XVI. században faluhelynek volt kijelölve a Hátvidékvii .%

Kíslucska mellett. 1599-ben csupán a kenéz lakoU benne, ki más

települt oda fogni nem tudott. . Iv>j

*) Eredeti nyolczsdrétü hártya okmány a Csorna József esaládi levltá- v1

iában Devecserben., Abanjmegyeben. -
.

i

U 1 k 0 V e c z.

ü r k u r-t e 1 e k.

és Basa pevii vizek közötti térségen. Egy 1255. évben kelt okraány-

U szkofalva.
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Van i kofáivá.

Bábafalva köri volt ez igéD 3^telen falucska a XVI. században:

1600-ban lakott Eákóczy Zsigmondnak egy jobbágy? benne. Ké-

sbb nyomtalanul eltnt.

Közé p-Vi z ü i c z e.

A XVII. .században falu vídt Fels-Viznicze, Koczka.szallás

Dubina, Obláz, Runofaiva, Kisbelebel és Gévénfalva közt*) lö54-beii

Petrovics Péter Munkács birtokosa megersité a Virgós Antal,

fiai Elek, László és Lukács fia János részére cserneki Dessewfíi

kincstári tanácsos és Ormány Demeter királyi biztos által kiadott

kenézleveiet, melyben felhozatott, hogy mivel az elbbi kenézlevél

megégett, azok utódai ujjal láttatnak el. Ez okmányban munkácsi

várnagyokul Nagylaki Mátyás és Possodi Bertalan, udvarbiróul pe-

dig Csáki Ambrus deák neveztetnek meg. 1649-beri özvegy Rákóczy

Györgyné alatt íaláltatott itt 19 jobbágy, 28 íiu, 20 ló, 146 szar-

vasmarha, 7.5 sertés és 40 juh ;
a batykó Puskás Péternek hivatott,

a jobbágyok közt Zupko, Lengyel és Molaník hete.s, Puskás Pap Jnriös

pedig székely drabantok valának. 1672-ben Báthofi Zsófia alatt

voU a kenéz Puskás Orbán, baíyko pedig Pap Szaniszió és 19

jobbágy. 1699-ban volt a pap Puskás János, a batyko Puskás Já-

nos;^ ekkor azonban már csak két népes telek volt s abból

is egyet Puskás Mihály a pnp részére hagyományozott; 1711-

ben még ónálló helység volt .s az átvonult svédek itt is

nagy károkat tettek. Késbb Feis-Viziiiczéhez csatoitatott. Az

1726-diki adományievélben is még kidön emiittetik; st azóta

is többször, mint például egy 1778-diki iratban, jóllehet ma
már mint ilyen teljesen ismeretlen. Községi pecsétjén, mely az alsó

vizniczei bírónál riztetik, egy jobbra lép lúd s e körirat vala

vésve: „Po SS ess ló Kö ze p s -V i z n i c z e,“

16Ö2-ki urbér a oiuak. urad. lev. *•
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V u 1 s i n k a.

Hajdan falu volt Nagy-Mogyorós közelében. Az 1649>ki ur-

bér szerint, találtatott akkor e helységben két Vulsinkai nev jobb-

ágy család, melynek elde kapta h kenézséget is, nevezetesen 1607.

Mágócsy Ferencztól Vulsinkai Miklós
;
e szerint felhivatott, hogy

Balázsfalva és Mogyorós közt egy falut alaki tson
;

e kenézlevelet

1613. gróf Eszterházi Miklós is megerósité. 1649. eltt Vulsinkai

János, Lukács, András, és György nev jobbágyok s kenézek a

munkácsi várhoz való ács-munkát teljesíteni nem gyzvén, kérel-

mökrc Eákóczy György megengedé, hogy ebbeli szolgálatukat éven-

kint egy 12 köblös hordó borral válthassák meg. Az 1672-ki ur-

bér szerint e nyomorult helyre uj megszálló nem találkozván, a falu

népe hova-tovább fogyott
; akkor már csak Vulsinkai János és Mi-

hály és Orosz János lakván itt. 1711-ben a svédek itt is tettek

pusztítást. Késbb a helység elenyészett s most egy hasonnev düIo

tartja' fenn emlékét a Nagymogyorósi határban, melyen az elbbi

falu is egykor keletkezett volt.

Zadon.

Egykor helység volt Lukova és Kövesd közt. Az 1 530-diki

adóösszeirás szerint*) akkor birtokosai voltak a beregszászi Fereucz-

rend szerzetesek.

Záriscsa.

Az 1600. évi adóösszeirási okmányban a munkácsi várhoz

tartozó helységül emlittetik, melyben Rákóczy Zsigmoudnak egy

jobbágytelke volt. Zariscsának mondatik oroszul K a r a s z 1 ó ugo-

csai helység.

- *) Budai kam iev. Liber. IV. lom. VU.
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Z s d i m i r-p a t a k.

Hiíjdöii falu volt a szolyvai havas alatti völgyben. Az l649-ki

urbérben' oirJ ez áll: falu régóta pusztán áll, annak eltte né-

hány év, íj] egy Bobaiy nev ember szállott reá, hogy ott' falut

alakítson, egy ideig lakott ott,, de csak egy jobbágyot sem tudván

saállitáni reá, maga is elment onnan." Az is mondatik ez iratban,

hogy e falu kaiúrán két pisztrangos patak volt, valamint erdeje és

mezeje, melyen a széntmiklósi jószágbeii és egyéb urak jobbá-

gyai szántanak, vetnek és kaszálnak és azért dézmát adnak a mun-

kácsi várhoz
;
megemliti továbbá, hogy a Borsovahegy innens ol-

dalából szakad egy Vicsa nev patak, mely pisztrangdus se miatt

tilalmaztatik.

1652. Lorántffi Zsuzsanna a munkácsi és Nyári István a szent-

miklósi uradalom birtokosa a tulajdonjog iránt sokáig versenyezvén,

a tanuk vallották, hogy az isdeméripatak eleitl fogva a mun-

kácsi várhoz tartozott.

Az 1682-diki urbérben megjegyeztetett: hogy e helység azért

vált pusztává, mert egykor Rákóczy Zsigmond ide haláeztatni ki-

rándulván, meggyzdött az itt lev pisztrángok nagy bségérl,

miért is kimondá: hogy inkább pusztán maradjon e pisztran-

gos hely, mint sem valamely lakosok miatt megvesztegetletnék

s azért is a kenézt Bobály Mátét innen elparancsolta; azonban rög-

tön elköltözni nem akarván, e miatt elfogatott s a. munkácsi vár-

ban megvas áztatott. Ma is pisztrángjairól híres a különben is re-

gényes s hájdiíH zsdiffiiri-völgy.

Z Tipp e tik.

Hajdan a munkácsi uradalomhoz tartozott helység volt Kis

és Nagy-Dubrovicza közt. Á Mágócsi Ferencz által 1607. évben

Kopcso Simon kisberesztói lakos részére kiadott kenézlevélben Zup-

petnik helységül emlirtetik, azóta azonban okmányilag többé nem
érintetik.



Egykor Beregmegyéhez tartozott hely-

ségek.

Agteiek.

Magyar falu Szabolesraegyébeu ; az 1854-díki szervezéskor

Beregmegyéhez és pedig a kaszonyi járáshoz csatoltatott; 1861-ben

azonban az alkotmány visszaáliitása után ismét visszakebeleztettett.

• A XIV. században a leleszi prépostság s a Csapi család bírta;

1343. bajvi vassal döntetett el a nevezett prépostság s az Eszenyi

család közt a Szalóka és Eszeny közt feküdt négy ekényi (600

hold) földterület birtoklása iránti kérdés, még pedig az Eszenyi

család javára,*)

1611. Csapi Kristóf özvegye Telegdi Borbála és leánya Csapi

Zsuzsanna, Lónyai Kendi István nejé beiktattatott Thussai Sándor

királyi ember és Ruttkai Mátyás leleszi kon v. pap által Agtelek

birtokába a II. Rudolf királytól pyert adomány folytán.

Késbb bírtak itt az Eszterházi, Horváth, Bujanovics, Des-

8 ewfify, Petrovai, Irinyi, Ers és Orosz családok.

Brony ka.

Máramarosraegyei orosz helység Dolha közelében. A XiV.

században, 1383-ban Erzsébet királyné az ö oláhainak, néhai lázi

vajdájának, Szaniszló fiai János, Sándor és Istvánnak adományozta.*)

Brony ka, Keréczke, Kusnicza, Zadnya, Dolha és Rókamezó (Liszica')

helységeket oly módon, hogy az évenként beszedni szokott ötve-

ned felét tartozzanak minden évben beadni. E helységeket 1389-ben

*) Leleszi lev. Prot. St&t. XX. N. 237.
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Sándor és István és Hosszumezei Szaniszló fia János magok közt

egyenlen felosztották.*) 1416. a Eoriathovics nemzetséghez tar-

tozó Doihai Sándor fiai Péter és Miklós örökjogon beiktattattak itt

Dolhai János és Bogdán elíenmondása mellett. 1418. bírták Dl-
bai Bogdán, Szaniszló, János és György, amikor Bogdán része

hütlenségi bélyegen elkoboziatott. Hnnyadi János kormányzó Bu-

dán ,1454. febr. 12. kelt rendelete folytán Dolhai Ambrus és Mi-

hály érdemei jutalmazásául kérelmökre ezen akkor Béregmegyébe

kebelezett helységeket Máramaros vármegyéhez csatoltatta, hol

a Dolhai család birtokainak nagyobb része feküdt. E birtokhoz tar-

toztak ugyanis Máramarosban : Polyána, Oroszfalu, Leordina, Pet-

rova, Rozsalya, Sajó, Batizháza, Szurdok, Bélaháza, Újfalu, egy

másik Polyana, Újfalu, Mochyár és Zpin;**) Beregvármegyében

pedig: Makaria, Sarkad, Románpataka, Nógyforrás, Dolha, Bor-

sóvá, Kereczke, Kusnicza, Zadnya, és Rókamez.

1465. beiktattatott Bronyka s a többi beregmegyei említett

helységek birtokába Szilágyi Erzsébet, a mikor a helységek ismét

Bereg hatósága alatt állottak s késbb Mátyás aiatt ismét Mára-

maroshoz csatoitattak. Most a gróf Teleki család bírja.

Nag y D 0 b 0 s.

Egykor Beregvánnegyéhez tartozott ezen a Tisza balpartján

fekv helység, mely az 183%. 29. t. ez. szerint, Tarpa helyett

Szatmármegyéhez esatoitatott.

A XVi. században birtokosai voltak a Perónyi és Dessewffi

családok, nevezetesen 1530. Perónyi Gábor
;
1567. Perényi Perencz

özvegye, Perónyi György és János és Draskovics János, a mikor

a Tokaj alól visszafordult tatárhad feldúlta; 1570-ben bírtak itt

Spáczai János és neje Dorottya, Perónyi Perencz özvegye Bebek

Katalin, Perényi György, Forgács Imre és ennek neje Perényi Er-

zsébet, kik egymás közt akkor a beregmegyei törvényszék eltt a

birtoklás miatt pereitek.

1588. Dessewffi Miklós és Perónyi János s György emlittetnek,

1600-ban pedig még Bakos János is.

1818. ellenmondott Dessewffy Teréz s a Földessi Anna,

) ü. 0 . AA. I. 62 lap 9. sz.

**) Lelesz, prot. AA. BB. II. 24 sz.
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György és László közt megtörtént osztály iránt. 1822-ben volta

fbirtokos Perónyi János, valamint a Desswy család, mely itt

saját kápolnával bir; Kutni Miklós is volt egyik részbirtokosa.

Most is a Perényi-család birtokol itt.

A görög kath. és református lakosoknak van itt saját anya-

egyházuk. A rutheneknek volt az 1798-diki felvétel szerint itt

szalmával fedett parányi paplakuk két szobával, s a templom, mely

maiglau fennáll s mely helyett most uj épül, agyaggal tapasztott

sövényoldalu volt.

D 0 l h a.

A hasonnev családnak egykori fészke, mely a XÍV. század

végén s a következben virágzott. 1418-ban, midn Doihai Bogdán •

htlenség miatt vagyonvesztésre ítéltetett s vagyona összeiratott,

találtatott itt 23 jobbágy telek, két nemesi kúria, a Zinke folyón

egy malom, melynek, vize soha sem szárad ki; egy ruthen íakár

polna czínteremmei és sírbolttal és vám. Ez idben, mint Brony-

kánál eladatott, Beregmegyéhez tartozott. A Doihai család ekkor

megeróditett kastélyt emeltetett itt, melyet Mátyás király 1474-

ben a (a 29. t. ez. értelmében) 25 nap alatt hütlenségi bélyeg

terhe alatt leromboltatni rendelt.*) (L. Sarkad.

E s z e n y.

E Szabolcs megyéhez tartozó a
,

Tisza jobb partján Eisdob-

ronyoyal szemben fekv helység 1854-tl 1861-ig Beregvármegyé-

hez volt kapcsolva. Birtokviszonyait illetleg megjegyzem, hogy

1283-ban megvették a Bechegregur családból származott Apa

fiai Gergely és Jakab, Tamás és Boxa grófoktól, Simon fiaitól 300

márkáért. Ez oklevelén elttemezöl elfordul Pál borsóval fes-

peres is,**) 1290-ben azonban ÍV. László király ismét Simon fiá-

nak adatta vissza Patakon kelt okmánya szerint.***)

A Mitzban Simon hét fiai egyikétl Tamástól eredt a Csapi

**) Cornus Juris Hung. I. 224. lap.

**) Fejér Gy. Cod. Dipl. V, III. Iö5.
***) U. 0. 51G.



nev család, mely Csap ungmegyei helységet nyerte, 1280-ban pe

dig László királytól Radvánt is, valamint 1284-ben vitézségéért Rá-

tét. A Mitz-báo emlékét fentartja a Baregmegyéból Csap leié

folyó Micz vize. Tamásnak két fia volt: László és Doncs
mely utóbbitól s^zármazik a Dános család; László eszeoyi birtoka-

iról e nevet vévé fel 1320-ban. Doncs (Tomcso vagy Tamás) zó-

lyomi és liptói fispán pedig a Treoeséni Csák Máté ellen Roz-

gonynál vívott ütközetben kifejtett bátorságáért Bereg és Lipió

vármegyékben több helységet kapott birtokul Róbert Károlytól.

Tamásnak három fia: László, Miklós és János Pulyánkai Csapiak-

nak is neveztettek. 1348-bán emiittetik Csapi Tamás fia János.

Lászlónak fia Csapi Tamás 1355. Sszenyben a Remete szent Pál szer-

zetet vivé be s ott annak kolostort és templomot épittefct. 1342-

Csapi János Drugeth Viluios nádor meghagyása folytán esküt tett

Í8 a leleszi konveut eltt a kelló számú nemesekkel együtt arra.

Csapi László fia Tamás ellenében, hogy 6 András megöletésében

a nején elkövetett hatatmaskodási bnben ártatlan.*) 1343-ban bir-

tokoltak itt Eszenyi László fiai Tamás, Mihály és László is, kik a

leleszi konveottel perlekedtek. (L. Szalóka)

Miklós fia poijáokai Csapi András 1418-ban tagja volt a

Zsigmond által alapított sárkány rendnek.

Csapi Farkas eiébb Szapoljai János párthive, 1537. okt. 30 a mun-

kácsi várban Bödi Mihály ás Kávási Kristóf ösztönzésére I. Fér-

diüándhoz állott, akkor itt a hüsógi nyilatkozatot is kiállítván.

Csapi Kristófels nejétl Bocskai Annától született leánya Zsuzsanna,Ló-

nyai Kendi Istvánlioz ment nül, második neje Telegdi Borbála pedig

késbb Rák*óczy Zsigmond felesége lett.**)

1611. Telegdi Borbála ás Zsuzsanna az észenyi kastély és

helység, valamint Agtelök és Bezdéd faluk birtokába beiktaUat-

tak.***) 1829. Birtokosul emiittetik Csapi Zsófia Rétéi Péter öz-

vegye. —
Az itteni rév hajdan a Szentiaártoni várhoz tartozott.

Késbb lettek birtokosaivá az Eszterházi, Fay, Beregszászi

Bideskiiti s más nemes családok.

Eszeoy különben már régi helység s már a Xílí. században

létezett. Az 1248-ban Csépán földje (Kis Dobrooy) iránt ÍV". Behi

király alatt tartott határjárás alkalmával Eszen földe (terra Ezen)

*) Zichy-Cod. IL 17.

Budai E. Lexikouja L
'***) Leleszi lev. T 22. az



.A|ia biriokába Tolt, ki fia volt Júüosnak. E föld kr-pey.ett határt

l)obroiiv ás Ignécz közt.

Hosszumezó.

Máramarosmegyében fekv helység. 1389ö>eii Beregmegyé-

hez tartozott Kereczke é.s Kusnicza nevíi szomszédos íalukkal együtt;

akkor tSzaiii.szk) lázi vajda fiai Sándor és István és Hosszumezei

Sziuiiszló ha János eioszták magok közt Laázt és HosszumezÖi.*)

KiS'Ar.

Szalmármegyében a Tisza balpartján fekv helység. 1413-ban

Kusali Jakcsi György fia János és László, István fia Miklós és

Osarnavodai Miklós fiai Jakab és György törvényszék elé idéztet-

ték Istvándi Miklós fiát Györgyöt azért, mert a nagyraazsaji közös

erdt felgyújtotta s Kisar helységbl, mely ez okmány szerint ak-

kor Beregmegyéhez tartozott, 12 sertését erszakosan el hajtatta.

Kereczke és Kusnicza.

(L. Bronyka.)

Eákócz.

ügocsamegyei orosz falu, mely a XV. században Beregvár-

megyéhez tartozott. Rakolcznak is íratott s ily nevet viselt egy az

llosvai, Bilkei, Gorzó és Lipcseiekkel rokon család, mely innen

Rakolczinak hivatott.

1447-ben birta llosvai Tivadar család.

1457-ben Bükéi Bolond Péter fia Mihály, testvérei Miklós és

*) Lelesz Prot. AA. I. 02. lap. 2. sz.
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rstván terhére is elzálogositott két itteüi telket hat arany forinloa

Veresmarti Palkó fiainak, Péter és Jánosnak.***)

1458. Komlósi Gergely és testvérei perlekedtek Rákoiczi íst«

vánnal és a Bilkeiekkel foglalás miatt. 1463>bau beiktattattak zálog*

czimen Ilosvai Karácsony László és testvérei és Veresmarti Ivasko.

1462. Bilkei István Beregmegjébe kebelezett Rákóczon lévé

telkét eladta hat aranyért sáradi lakos Györgynek.**)

1480. Perényi János a Bilkei András-féle részekbe belkut-

tatott, 1491-ben pedig Perényi Gábor a Bilkei György-féíébe.

1505. Vizsgálatot intézett Szarvaszói Bank Illés neje Anasz-

tázia Rakolczi Gorzó máskép Bilkei Péter sat. foglalás és haUl-

maskodás miatt; ez ügyben királyi emberül eljárván Kisfaivai

Sztojka János.

1562. beiktattatott a Bilkei Mátyástól elkobzott részekbe kó-

rösbányai Móré Gáspár.

1569. birtokoltak itt, a beregmegyei Rakolcz helységben

á Bilkei, Gorzó, Perényi, Budi, Lipcsei és Szllsi esaládbeliek.***)

1595. Komlósi Albert; lj75-ben ternei Keszthelyi György.

1599-ben volt itt Rákóczi Zsigmondnak 3 jobbágytelke.

1631. beiktattatott Lipcsei Gergely a Lipcsei Gábor és Ger-

gelytl elkobzott részekbe.

Szirmai Antal ügocsa leirásábant) a fönebbi adatokat, mi-

ket a leleszi levéltárból meritek, nem emliti, azt azonban igen,

hogy í467-ben Újhelyi Miklós, 1498-ban Bagos János és Fic.za

Demeter, 1548-ban Újhelyi Egyed és l eánya Anna, Daróczi Si-

monnó bírták.

Bókamez.
(L. Bronyka.)

Szalóka.

Hajdan Beregvármegyéhez tartozott eszabolcsmegyei helység

Tisza balpartján, melyet a XII. században a Betke család birt,

*) ü. 0 . Prot. C. íí. 11 8z.

**) Lele3^. Prot. I. 57 sz.

.

***) Beregmegyei levéltár e. csinó 27 . az.

f) Notitia Coin, ügocaeagis, 1805.
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majd a XlII-ban a Bankban veje, Simonra, kósóbb a Rusdi nem-
eitségbó] S'iiár fii azott Mihál vra s igj a Lónyai családra szállt, mely
azt jelenben is bírja.

1343— 1347-ben a leleszi konvént prépostja Balázs perelt Esze-

znyi László fiaival Tamás, Mihály és Lászlóval négy ekényi földié-

.

rölet iránt, mely alkalommal a konventet Nyadam fia Mihály meghataL^

mazottul képviselte, az ellenfélt pedig Eórí János, állitván, hogy a peres-

föld az 6 birtokukhoz tartozik. A vizsgálattételre királyi embere-

kül kijelöltettek Paiágyi Pál és Kisvárdai János, sa kiküldött vára^

di káptalan részéröl megjele ntek János és Miklós, kik a helyszL

nén kihallgatlak számos tanút; az igazság ekkép ki nem derittet-

hetvén, a bíróság által ügydöntül a lovagias párbaj határoztatött

el. Minek folytán Szentmihálynapi tizenötödön a két fél felfogadott

harczosa katonailag fölfegyverkezve lovon kiállott’ Budán a közd-

térre s a király jelenlétében lándzsát ragadván, egész estalkonya-

lig egymással keményen harczolt, végre lándzsával nem boldogul-

hatván, bolgár buzogányhoz nyúltak s egymást kiméletlenül ütle-

gelték, midn végre a szerencse az Eszényiek részére hajolván, a

szerzet leventéje lebukott lováról, ezzel a birtokot is elveszité s

ráadásul dijfejében 10 márkát tartozott lefizetni*)

1376-ban birtoklás iránt perelt a Lónyai -család is a leleszi

prépostsággal Gara Miklós nádori széke eltt, nevezetesen Lónyai

Miklós és Ferencz felléptek János perjel ellen s az ügyet meg-

nyerték.

1526. Lónyai György bütlenségi bnben elraarasztatván, el-

kobzott vagyonával együtt szalóki birtokrészeit Bökényi Benedek

mester és malomvizi Kenderes! János felkérték és kapták adomá-

nyul.

Az 1550-diki adóösszeinisban Szalóka a leleszi prépostság bir-

tokául emlittetik Beregmegye területén, mely rend most is

egyik fbirtokosa.

Zadna.

Orosz helység Máramaros megyében; a XV. században mint

a Dolhaiak birtoka Beregmegyóhez tartozott; 1418. volt a Dolhai-

Ziohy-éodex II. 276.
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család birtokábao 11 népes jobbágy telek, a Sebespatakán egy ma*

lom, felül csapó egy kerékre és szántó és kaszáló földeken ki¥üi

150ekényí {15,000 hoidnyi) havas hegység*) Mátyás király alatt végre

Zádna is a többi szomszédos helységekkel együtt végleg Márama-

rosmegyébe kebeleztetett.

Pótlék.

I. Hatóságok és törvényszék.

A monographia I. kötete IV. fejezetében Beregvármegye köz-

gazgatási és törvénykezési történetét s a törvényhatóságok személy-

zetét közölvén, nem lesz felesleges pótlólag itt különösen az 1849.

évben lezajlott szabadságharoz után bekövetkezett idkben létezett

politikai és törvénykezési > különféle hivatalok azon tiszti személy-

zetét felsorolni, mely eddig még nem emlittetett s mely Jelenleg

mködik.

A. A 0 8. k. megyefnk 8 ég.

Székhelye volt Munkács, 1851—1861. fnök Tabódy Pái.

1851401 titkár Nageri Károly, kiadó Tourneur Antal, lajstromozó

llosvai Sándor, számvev Illincz János, 9 dijnok; forvos Hr.

Láng Ferencz. 1854-tl: biztosok : Ekbard Adolf, Staudinger Be-

nedek, Stahurszky József, késbb Köblíng Perdinand, Bartl Já-

nos, titkár Tourneur A., irodatisztek: Tarnuvszky Mihály, Áchatz

Adolf, 3 Írnok. Adófelögyel Chrenko János, aladóf. Kupecz János,

felszólalási felügyel Abonyi István, biztos Papp István.

A járási vegyes szolgabiróságok állottak 1 szolgabiró, 1—

2

segéd, 1—2 tollnok, néhány írnok és dijnokból. Az adóhivatalok

1 adószed, 1 ellenr, 1—2 tiszt és járulnokból.

B. Törvénykezési tisztikar.

A törvényszék helye folyvást Beregszász volt. 1851-bea me-
gyei törvényszék: elnök Viilecz Ignácz, ülnökök: Bay Pe-

*) li&leszi lev. Prot. Acfor. B.B. II. N. 24.
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rencz, id. Püzesséry Gábor, Móricz Péter, Jobszthy Ferenez, Bor.

Demisza Antal, Def^ewífy János, Kulin Antal, Újhelyi Sándor;

titkár Komlóssy Béla, iktató Dobránszky László, kiadó : Popovics

Jen,. 3 dijnok.

Az 1854-diki szervezés alapján : cs. k. törvényszéki elnök

Mauks Norbert, tanácsosok: Csicseri Péter, Horaczek János, Wül-

lersdorfi Hörmann Mór, Török Sámuel, Kántor Sámuel
;
Moravcsik

János mint államügyész; majd Kéler Ferdinánd, Bibus Péter Fe-

rencz, Hermann Lipót országos törvén}^széki tanácsos, Schiitz Fo-

reiicz. Titkárok: Csák József, Prédák Ottokár (mint államügyész

helyettes,) 1850-ben Vomelka Antal, Kerschner ígnács. Svoboda

Ignácz. Törvényszéki segédek: Kéler József, Nagy László, Zscnyey

Miháíy sat. írodaigazg. Külkei József, segéd Orzechovsky Kon-

rad : irí>daíi'.ztek: Gryneus Gyiirgy, V'irágh Istv.. Kandusz Ferenez,

Matirko Bért., Demeter Manó, Simigh Gusztáv, , Linhard János.

Járulnokok: Rohályi László, Haraszthy József sat. Allamügyész

Bobest Manó.

Úrbéri törvényszék: elnök Mauks Norbert; ülnökök: Móricz

Péter, Csicsery Péter, Kántor Sámuel, Kristóf/ István, segéd De-

meter Manó, tiszt Brandtstaedter István, 2 dijnok.

1861. törvényszéki ülnökök: Vas-» Antal, Tolvay István, Ni-

zsalovszky Endre, Vass György, Pecz (Borzsay) Gyula, Kozák Zsig-

mond. Telekkönyvi vezet: Tschiertsch Károly, fügyész vizuiczei

Cserszky Antal, alügyész üszkay Bért., Gönczj Sándor.

1867. Elnöki helyettes Bercsényi László, tszéki ülnökök: Ni-

zsalovszky Endre, Pecz Gyula, Bay János, Kozák Zsigmond, Gön-

cz/ Sándor és Váry Sándor. Telek k. vezet : Exner Nándor, segéd :

Mezeö László, iktató Dancs György, levéltárnok Bornemissza Lajos,

segéd Szappanos József.

1871-ben a közigazgatás a törvénykezéstl elkülönittetvón, a

beregszászi királyi törvényszék elnökévé kineveztetett Guthy Pe-

rencz volt alispán, törvényszéki birákká pedig: Bercsényi László,

Kozák Zsigmond, Bay János, Gönczy Sándor, Medvigy Mihály
;

majd 1875-ben Ung és ügocsamegye egy része ide csatoltatván,

birákul ide áthelyeztettek: Madarassy Mór, Lám Vilmos, Berheiyi

Ödön, Danilovics Elek; késbb kiueveztettek : Polcsy Mór kaszo-

nyi járásbiró, Klirako Ede kir. alügyész, kik jelenben is mködnek.
1875-ben Guthy nyiigdijaztatván, helyébe kineveztetett elnökké Teo-

dorovics János, ki két év múlva elhalván, 1877-ben kineveztetett

elnökké Papházy Péter, ki jelenleg is buzgón vezeti a törvény-
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széket. — Alatta emeltetett 188L évben a megveház udvarán cson-

kán állott törvényszéki aj kétemeletes épület déli részének földszinti

háza. —
Királyi ügyész Szeles Elek, al : llniczky Sándor és

Hlavatby József. Tszéki jegyzuk: Baeskay Miklós. Tolvaj

Lajos; alj.: Dobra Károly, Kovordiluyi László, Horváth Lajos,

Dancs sat. Irodaigazg. Papanek Károly, teiekkonyvvezetu Horthy

Pál, segéd Mez László, Pap Endre, 2 tiszt, 6 írnok, 1 végre-

hajtó.

Járásbíróságok: beregszászi: Szarka László, aljb. Szk
Lajos, aljegyz Pataky Menyhért, Toivay Gyula, 3 Írnok, 2 végre-

hajtó; als ó- ve reczk^i

:

Babinecz János, aljegyz Kraez Gyz;
1 Írnok: iiosvai: jb. Nizsalovszky Endre, aljb. Tóth Lajos, 1 ír-

nok, 1 végr., mezkaszonyi Jbiró (Popovics Miklós után) Ko-

vács Bertalan, aljb. Szabó Bertalan, 1 alj,, 1 írnok, 1 végre-

hajtó
;
m u n k ác s i jb. Borzsay Gyula, aljbirák : Váry Sándor, Komka

Gyula, Láng István, teiekkönyTvezet Zahey Gyula, s. t k. Földessy

György, Bereghy Endre, 4 írnok, 1 végrehajtó.

C. Pénzügy i igcazgatóság.

1854. évben szerveztetett Munkácson a cs. k. keitileti pénz

ügyi igazgatóság, mely 1867-ben: „M. kir. pénzügyi fel ügy e-

lség“ czimet nyert s mködött 1868. végéig, a midn mint be-

regszászi kerületi pénzügyi igazgatóság“ üngvárt szé.

kelt, e közben azonban Beregszász felépítvén az arra alkalmas há-

zat, az igazgatóság 1872. évben áttét etett Beregszászba s itt m-
ködött 1875. végéig, a midn megszüntelteteít, Bereg-ügoesa be-

osztatván a szatmári és Ung s Zemplén a kassai pénzügyi igazga-

tóság kerületébe. ,

18ö4-ben volt a munkácsi k. p. ü. igazgatóság személyzete

következ : igazgató Hlmmelsberger Férd., biztosok, : fírubant

Ignácz, Kovács János, fogalmazók: Würfel Ágoston, Lechky Férd.,

Schlezinger Albert, számvizsgáló Ressei Ferenez János, számtiszt

Schimszky Viktor, Trettina Károly, irödatiszt Toborffy Antal.

1 860- baiP igazgató: Siegel János, biztosok: Cherny Miklós, Lobos

József, Ürbanek Alajos, fogalmazók ; Klempay József, Lechky

Férd., Gaiszler Károly, 4 segéd, 3 tiszt. Gyjt pénztári beszed

Ujjady Arnold, ellenr Friebes Károly, 1 tiszt, 1 segéd.

1870-ben volt p. ü. igazg, Beregszászon Meczner Károly, ké-
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ióbb Nagy BéJa, helyettes Wittek József, titkár Tessely Antal, iro*
’

dsTezetö Toborffy A.

1857-ben volt Alsó-Ver eoz kén cs. k. adószed Sperlrch m
József, Kaszonybsn adószed Gieszvein Károly, ellenr Szid-

,
I

loTsky Lajos, segéd Szojka Károly, Kisalmáson : adószed ' Loreth 8
József, eil. Blonarovics György, tiszt Czechmarek Antal, Manká- 8
CSD adósz. Eácz Péter, ell. Brabecz Vilmos, Beregszászon B
adósz. Máyer György, ellen. Malin ják János, tiszt Fránkovszky Fe- 8
rencz. Adófelúgyel Beregszászon Breger Ágoston. — Munkácson I

j ele nben adószed Gáthy Albert, ellenr Forstmayer József, Be- 8
reg szászon adófeiögyel Málusz József elhalálozása után Duchon m
Béla, illetékkiszabási fnök Bzabó Bertalan. Királyi fmérnök (Be- 1
niczky Alajos nyugdíjaztatása folytán) Púm József, mérnök Zathu- 8
reczki Miksa. 8

D. Tiszaszab ályozási tisztikar. 8
A negyvenes években : elnök Lónyai György, igazgató Buday I

Károly, kir. fmérnök : Komnanovieb Sándor, segéd mérn. Walla I
Ede, Szlamay Ignácz, Mózer Vilmos

;
pónztárnok Szaihmáry Lajos, 1

szertárnok Leszkay Kálmán. 1850. pénzt. Váczy Lajos/ szertárnok fi

Komlóasy Lajos. Osztály mérnök: Csánk Nándor, mérn. Mózer Vil-

mos, Baczó József, Tatarkó János. 1860. elnök Lónyay Albert,

pénz és szertárnok Váczy Lajos; mérnök Csánk Nándor, Baczó

József, Beniczky Alajos. 1870. elnök Horváth István, p. és szert.

Horthy László ; mérnökök mint fentebb és Gulácsy Lajos. 1879. el-

nök Lónyay Albert, alelnök Horthy Gyula, igazgató fíunyady Béla,

pénzt. Szarka Bertalan, mérnök Fekete Mihály.

II. Munkácsi uradalmi tisztek 1
Ezek jelenleg kövelkezk: urad. igazg. Jászay Antal, üzemi 1

igazg, Günther Ágost, ügyészek: Lehoczky Tivadar, Pap József; fi

érd. felügyelk : Honig Alajos. Melczer Aurél, gazd. felügyel Komka 1
Ervin; fkönyvel Gáthy Samu, könyvel Wessely Antal

;
számvev 3

Grabovszky Nánth^r; .segéd Firika Kálmán, pénztjiniok Coffin Ern,
|j

iktató KarelT f^nácz. mérnök Koohaaovszky Sándor, épit. mérnök ^
Liedermann .Íózsí'f, jánilnok Schmettan József, Pugschitz Endre; |
joffgyakornok Oláh Béla, orvos Schmidt Ferencz; raktárfelögyeló

Jiiiiker Tivadar, munkácsi tiszttartó Barkács Ede, nagy- p
lucskai Farkas Imre, számvev Sperling Gottlieb; domboki ispán |

A
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Rihter Rtzs; beregszászi tisztíaríó Staudner Gyula, számvev

Czeiner Nándor; fogarasi: Protievensky János, segéd Venczei Vü-

mos, szolyvai ispán Weisz Károly, alsó-vereczkei tiszttartó Giatz

.Samu; timsógyári mvezet Neumann Róbert, vasgyári mvezet
Jarosch Lipót. Fvadászmester PoUfka Alajos, Ferencz-József rend

lovagja,, zsdenovaá ferdész Marker Ágost; számvev Reichbardt

Lajos, szoly vai ferdész Hornoch Antal, pagonyerdészek Veber Jó-

zsef, Kilb Miklós,, vizniczei ferdész Zahn József, erdész Maszanecz,

Jen, isayétei ferdész Pavlik József, segéd Soboitz Miksa, erdészek:

Fenyvesy (Jediicska) Józséf és. Malczofszky Emil; beregujfalvi f-

erdész LsDger Alajos, Bikly Lrincz Hátmegen.

__ III.

Ó Felsége Horváth István Bereg és ügocsamegyék. fis-

pánját az 1882. febr 19-kén kelt leirattal, ezen állásától — buzgó

szolgálatainak elismerése mellett ?aját kérelmére felmentette s

helyébe a nevezett megyék fispánjává báró Perényi Zsigmondot

kinevezte.

Az uj fispán márczius hó 20-kán tartá ünnepélyes bevonu-

lását Beregszászba, hol a közönség lelkes tüntetései között beig-

tattatott. Másnap pedig az 1881. dec. 24-kén elhunyt Péchy Ta-

más alispán helyére szavazáttöbbséggd J o b s z ty G

y

u l

a

s helyére

íjegyzöiiek T a j n e 1 Ödön egyhangúlag megválasztatott, valamint

Eekei Elemér másod aljegyznek.

1848-ban raegszábaditott állam-foglyok.

Az i. kötet 272. lapján kövölteteít, hogy a munkácsi polgá-

rok közbenjárására Í848-ban a munkácsi várból több politikai eli-

téit szabadon bocsáttatott. Ezek nevei következk: Favioi József,

S/kibinski Bódog, Söldenhofen Károly, Lilpop Gyula, Branievskl

Román, Maievski Rajmund, Stradiot József, Agonas Porapej, Soltz

József, Auffenberg Norbert és Szuchodolski József. Ezek azon évi

május hó 2-án Munkácsról Bereg és Szepesmegyékhez és Munkács város

közönségéhez német nyelven szerkesztett hálaszózatot intéztek, másnap

pedig a Casinóban sajátkezöieg beírták neveiket a vendégkönyvbe,

az olaszok naivul oda jegyezvén : dalle carceri (a börtönbl.}
^ Y.

B veb b adatok az 1881-ki népösszeir ásbó l.

A magyar királyi statisztikai hivatal az i881-ki népösszeirást

többizben kiigazittatván, annak végeredménye szerint esik a me-
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jeye 3727 .,

9

kilométernyi területén minden kilométerre 41.

lélek. A létez házak száma 1881-ben 25*325, vagyis 754-el keve-

sebb, mint 1870-ben volt, amikor a házak 26,079-et tettek, mely-

ekben összesen 32,721 lakóiéi tartózkodott, mig az imént csak 30,507,

tehát a lakások száma 2214-eI fogyott.

A jelenlev tényl eges népesség 1881-ben

:

a tiszaháti járásban 12,244 férfi 12965 n, 25,209 együtt

kaszonyi n 10736 n 11,007 „ 21,743 K
^

munkácsi n 20117 n 20,644 „ 40,761

felvidéki r 14210 r 14,566 28,776 n

vereozkei » 10128 n 10,424 „ 20,552 n

Beregszász városban 3379 « 3,551 „ 6,930
T)

Munkács n 4600 5.044 » 9,644 n

Összesen 75414 férfi 78201 n 153615 együtt

1870-ben 78733 n 80490 „ 159223 w

a fogyás: 3319 férfi, 2289 n ' 5608 együtt.

Családi állapot szerint:

Férfi; 1870. % 1881. °<0

ntlen 46009 28,. 44786’ 29.,.

ns 30907 19.42 28680 18..,

özvegy 1650 •i‘08 1783 1-.6

elvált 167 0
.J 0 26 0...

ismeretlen — — 139 0.Q9

N:
hajadon 42209 26.51 40933 26.64

férjes 30999 19-47 28565 18.59

özvegy 7028 4-41 8432 ^•49

elvált 254 O.e 62 0.04

ismeretlen — 220 0.14-

Vallás felekezet szerint: '

1870. '/o 1881. % különbözet

Római kath. 13200 6*29 13252 8.53 + 52

görög* 81195 50.99 76308 49.68 — 4887

keleti görög 19 O.Ql 44 O.fls + 25

ágostai h. ev. 791 ^•49 646 0 .4,
— 135

helvét 46453 29.19 42647 27.,

6

— 3806

unitárius 1 0.O9
— ' — — 1
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1870. 1881, különbözet

más keresztéoy — — 1 0*00 4- í

izraelita 17564 11*04 20714 ÍS.48 4- 3150

más nem nem keresztény — 3 0*00 -f 3

Összesen 159,223 153,615 5/307

Tetemesebb fogyatkozás tehát a gör. katholikiisokuál és a

helv. h. evangélikusoknál észlelhet, mit az izraeliták elég nagy mérv
szaporodása sem volt képes eilensulyozni, kik tiz év alatt 3150 és

1832 óta, tehát 50 évaiatt, 16.568- ai szaporodtak.

Nemzetiségsz érint:

férfi nö együtt 0/
0

magyar 31870 33021 64891 42*24

német 4263 4456 8719 5*67

tót 473 458 931 0*61

oláh 100 20 122 0*08

ruthen 36260 37761 74021 48*19

horváí 13 3 18 0*01

vend 1 1 0*00

ezigány 131 103 234 0*15

egyéb 1 — 1 om
kölföldi 156 103 259 0*17

beszélni nem tud : 2145 2275 4420 2*88

Összesen 75,414 78,201 153,615 - 100-00

líizek szerint legtöbb kózötlünk a ruthen, 48. u’/o. » kik

egyúttal gör, kath. vallásuak Is 49* gg%t ezt követik a magyarok
42* 34%. A beszélni nem tudók közé a némák és kétéven aiuú

gyermekek számitvák.

Foglalkozásra nézve:

1870. 1881

Papok, lelkészek 204 189

hivatalnokok: állami 85 \

„ megyei, vidéki 126
\

289

„ városi, községi 68
j

tani tok, nevelk, 408 397

tanulók — 289 9820

írók — 1

mvészek 143



m
1870. 1881

ügyvédek — 45 42

OFTÖSOk — 16 1 17

eebészek — 2 )
—

bábák ;
— 37 . 78

gyógyszerészek — !7

mások — 17 215

I. Érteimiségi kereset után él 1457 11,048

Földbirtokosok 26108 14741

haszonbérlk — 731 259

gazdatisztek — 166 144

éves szolgák — 12333 5178

nepBzámosok — 15004 16714

vadászat 6 halászat után él 11 .
~~

kohászat és bányabirtokos — 2 —
, bérl —

•

3 —
„ hivatalnok— 6 —
„ munkás — 199

földmivelés után él nszemély
•— 7584

napszámos n — — 5837

II. stermeléssel foglalkozók i54,563 . 50,457

iparos, önálló vállalkozó ;1825 . 2459

tiszt 68 üzletvezet . 16

segéd . . . ) . 997

tanonc . . , ) 1930 . . 658

munkás . . . ) . . 325

családi kisegitö . . .
.

• . 45

1870. 1881

Báztartásban él n — 34401

Iparos n . .
— 626

Házi cseléd , .
— 3536

HL Iparos népesség 3755 42963

Kereskedésnél önálló vállalkozók 484 . 803 .

'

^ . hivatalnokok 47

„ munkások 342 336

Szállitásnál, önálló vállalkozók 83 —
„ hivatalnokok 5 —
„ munkások 101

.

—
Pénz- és hitelintézeteknél 4 —



1870. 1881.

Kereskedést üzó ii6 - — 92

IV. Keresiedeiembéi éi 1024 1278

V. Egyéb foglalkozásúak 4776 32228

Foglalkozás nélküli 14 6?eD felül 32399 451

„ 14 éven alul 93648 15190

VI. Foglalkozás nélküliek 126047 15641

Ez adatok szerint Beregmegyében százalékokban kifejezve él

188í-ben

:

I. értelmi kereset után 11048 vagyis 7.„«/o ,

II. stermeléssel foglalkozó 50457 n

Hí. iparos népesség 42963

rv. kereskedelembl 1278
íf

G.gg „

V. egyéb foglalkozásból 32228
t)

VI. foglalkozás nélkül 15641 n I0.J8 »

összesen 153615 a 100. 00

A népességre nézve megyénk az ország 64 megyéje közt a

45-ík helyet foglalja él s jóval népesebb, mint a szomszéd Mára-

marosmegye, melyben egy O kilométerre csupán 21.g lélek jut

holott Oyormegyében 79.g.

Beregmegyebeli illetség 1881. január hó l^n más msgyé-

hon tartózkodott 1564 férfi és 1310 n, összesen 2874.

VI.

Gajdos község az 1881. évi IXIÍI. t. ez. által üngmegyébe

kebeleztetett s a 13839/1882, szám alatt kibocsátott belügyminisz-

teri renáelettel, az ungvári szolgabirói járásba beosztatott az ung-

megyel törvényhatósági bizottságnak határozatához képest.

VII. Munkácsy Mihály itthon.

E hírneves mvész, kinek legújabb s iegbecsesébb képét:

„Krisztus P i 1 á t u s e ! D 1
1**' tulajdonosa Sedimayar párisi mö-

árus elbb Bécsben, majd Budapesten kiállitá, a képkiállitás ideje alatt

Budapestrl felrándult Munkácsra, hogy szülföldjén gyermekkori em-

lékének a kegyelet oltái'án áldozhasson. 1882. márcz.hó 1-én elindulván

nejével egyöit Budapestrl, útja diadalmenethez hasonlított; 2-án ér-

kezett a diadalkapuval és lobogókkal feldiszitett városunkba, hol az

üdvözletére összeseregiettek által lelkesen üdvözöltetett Ó rokonai-

val és Fulszky Ferencz s gróf Telekj Sándorral a grófi kastélyba
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szállt, mig kiséretéuek többi tagjai, kik közül Jókai Mór, Vadnai

Károly, György Aladár, Bartók Lajos, Rákosy Jen, Ágay Adolf

rrókat és Telepy Károly, Keleti Gusztáv, Greguss Imre festket és

Huszár Adolf szobrászt felemlítjük, magánházakcál helyeztettek el;

4 órakor Munkácsy a városház termében a város által fei ajánlott

ezüst babérkoszorú ünnepélyes átadásával, este pedig fáklyás zené-

vel tiszteltetett meg; másnap márcz. 3-án 11 órakor lepleztetett le

az államépöletre illesztett márványemléktábla, mely alkalommal Li-

teráti Ödön képvisel megható beszédet mondott
;
négy órakor tar-

tatott a Csillag vendégl termében 160 teritékü diszebéd, melyet

igen fényes tánczmulaíság 'követett, melyen az ünnepelt mvész is

kedélyesen tánczolt és fütyült; márcz. 4-én megszemlóiiék vende-

geink a város környékét, a várat, az uj tanodát és kórházat s dél-

után Budapestre visszautaztak.

A fentebb említett márvány emléktábla Szász Károly tolla

után hirdeti ezt:’

„E házban született 1844.Tebr. 20-án Munkácsy Mihály
Bonszerzó Árpád e helyütt pihené ki nagy útját,

Sas szeme itt villant se hazája felé.

Itt született Munkácsy Mihály, innen kele útra,

8 uj eszményi hazát hódita láng ecsete.

1882. márcz. 3.“

. 0. A. M. D. G.



I@ie&téki&jebb sajiölilliák

Lap,

6.

8 .

12 .

13.

15,

16.

22 .

24.

29.

37 ,

38 .

43.

44.

48.

50.

57.

61.

73.

75.

83.

91.

94.

95.

97.

99.

103.

104

105.

131.

142.

143.

Puznyákfalva 510 s a major 545 méternyi magasan fekszik.

Tiszaadonynál: Syqnd helyett Sygud olvasandó.

1550-nél : nép

1629-nél ; kimutatásával

családok

1460-nál Offka

1566-

nál : évek

három basa

1414-nél: Perner

Leífelkoly

Kossuutb

1553-n ál: Morstfark

anneti

förokonságban

1435-nél; Sió

zebendi

Spener

1567-

nél : Bodrási

Verenesén

Janesova

töörökösei

1606-nál: Derffi

a végén: izraeliták

Lajos király 1464

Csaszlonehi

1603-nál: Zendahelyi

1613-nál: 6 kerület

rész „

kimúlásával olvasandó,

családoké „

Offra

év „ _
harambasa „

Pernez „

Leffelholz „

Kossuth „

Morotfark, (Mórotva » holiviz) olvasandó

á n n e X i olvasandó,

t rokon 8 ág bán olvasandó.

Sid

zelendi
,,

Sprencz „

B 0 d z á 8 i „

Verénesen „

Jaro va „

í 5 b i r 1 0 k 0 s a i „

B e r s ffy „

izmaeliták „

1364
,

Császióczy
Zerdahelyi „

6 kerül
arruatim helyett: annuatim. ex gratis helyett: gr a ti a, Tenestris helyett

Terrestris olvasandó,

jul. 7 . eltt helyett eltt te olvasandó,

kulönvárost „ külvárost „

crdszerö^ „ erdszerü „

kívül János „ kirl János olvasandó.

1613-nál; földesurak helyett föidesurnak olvasandó,

lelkészek mellett „ ielkészlak mellett olvasandó,

uradalom tisztség „ urada Imi tisztség ^



Lap.

143 az 1726-ki vizsgálat. szériái olvasandó.

161. Szai Wüsznik helyett Izai Wüsznik olvasandó.

169. 1575-nél: megestek helyett pereltek

172. 1600-nál: Lap „.Láp „

187. 1511-nél: Dercsényi „ Derencsényi olvasandó.

199. István Antal „ Ispán Antal „

217. Latorezától esó „ Latorczántni „

219. Gataly . „ Gaosaly „

220. 1737-nél: MIklóo család helyett Miké '

„

1545 n 1745

224. négyág alakban n négyszög „

233. Odvani n Odvari «= Udvari olvasandó.

236. A XVI. végén n XIV. olvasandó.

242. Ganczi n Janczi „

2.52. Kötik Lrincz w Késik
252. 1649-nél : erre veje ennek veje olvasandó.

255. Kovácsgödör n Kovásgödör „

260. Nagyráthy Nagyváthy
1631-nél : Gecsey gecsei

268. 1738. 1378.

279. 1566-nál; rablókul n rabokol „

289. Teonavai n Ternaviai „

290. 1668-nál: Sarmaroghi n Sarmasághi „

291. Felsüozi Bebek n Pels óczi
,,

298. 1609-néI: Rádi azonban
rt

Endesi azonban olvasandó.

303. Jándttál: egy ól n ló »

305. 1679-nél: Kévééi n K ércsy
1)

808. Lent : (1650.) « (1656) n

810. Nagymihályffi n Nagymihály i H

319. 1707. n 1807. n

324. 1356-nál; Leó n Lev ti

340. 160 frtoe « fontos W

353. 1538. rt 168a : n

374. 1670-aél: 1695. n 1595. n

388. 1426-ki adománylevél
11

1726-ki
11

401. 1637-nél: Pauta n Panta n

402. 1522-nél: Nagyráthi
rt

Nagyváthi
tf

407. hogy Erzsébetet feltétlenül (ut án kimaradt) „iktassa be-“

422. Zsigmondné helyett Zsigmpndé olvasandó.

426. 1480-nál : Derényi
11 P éré nyí

í1

428. Kosztovaficza
Jf

Bosztovaticza
71

429. 121-134 méter n 121-124
17

431. zárkán! n zákáni
71

435. Penet n Penas
442. Filio

11
Filo n

445. agyania n Qgyanitt n

„ ieat: Vár Pál n Vér Pál n



Lap. -

450. eljoggal helyett el ölté let ül oivasanoó

461. régi templom (után kimaradt) közelében

474. dijak tizszereeen helyett kétszeresen olvasandó.

478. ktorést ^ kötözést / „

483. javadalmazott stb. két sor itt ismételteük feleslegesen.

531. Góra^ helyett GÓre olvasandó;

535. 1523>nál: Csemeki helyett C se tneki olvasandó.

539. 6? lovas százados „ szabadna « . .

547. lent; Történt „1493.“ hogy Hoilóa stb. „

559. Szanicsa helyett Szári es a „

„ Monda „ Mord a „

577. panaszkodtak a íels^viznioz elek helyett: fel svereozkeiek olrasanáb

588. Telenik „ Jelenik

599.1797.68 1793. . . 1697 és 1693. - „

595. 1844 ang. „ 1744. ang. 28.

631. a szepesi kamarán®*^ * » - kamaránál

634. hogy a bírtok „ birtokot „

600. *) Lelesz, Proi Slat. J. 81. sz. „

866. Fels-Söhön feorn (ntán kimaradt:) ,

670. =«^) Mon. Hüsg. Misi 17. kot 607. lap, ’^) 2ichy eodex. L 129.

Lelesz. Prot. A. I. íl. sz.

684. Eétségtelenül a kis — így igazítandó ki: Kétségtelenül „s sik földét

elárasztó Tisza és Borzsa folyó kiöntése" (mi kimaradt.) stb.

701. 1348-náI: kiderithessék helyett ki derittessék olvasandó.

705. 1726-íiáÍ vádi „ rádi „

710. egyik szálkai jobbágytól (ntsa kimaradt;) a es Inakot elvették.

713. Szentmiklós 1870-ben nem 36 hanem 136 házat számlált.

714, 1433-sál és Szolyvai helyett Szolyv át olvasandó.

720 1835-nél: bevallott által „ e bevallás által olvasandó.

725. repedei ég kelcsim (ispánság) helvetí : szoíyvai és fels-vereezke
olvasandó.

7^. áspisé helyett spsiae oivasaadó.

742- Dercsényi helyett B^eaesinyi olvasandó.

743. az állítása az k állítása.

756. **) stb. leleszi levéltár

757. A templom fáienyezete olvasandó.

, Aharangon 1517 ; halyett 1317. olvasandó. E régi harangot ugyanis sokan oU&z*

mnek tartják t 1881-ben Budapestre ievitstatt feihassnáláa iUetIeg ai-

• adás végett.

766. 1412-nél : Bát helyett Baoh, lentebb Révbao h ölva^andjó,

768. 1613-ná! : Páti P a x i .

-

768. L580-üál: Tivadari M. és Hartyáai G, eloser élté-k'^birtokaikat.

769. Lent héhoidai B., szigeti Tass és simái Mez óNasándó.
772. 1466-aái: Bajdi helyett Bagdi olvaíiandó.

773. 1524-nél eszközlék „eszközié „
776. Zrínyi Ilona védelmére helyett védelmezé olvasandó.



7?b. Sseagor lett ?oln», hltem helyett henuftfi; iratebb pedig: keríti
helyett kerít olTesendó.

7SO Fent XII. ssázed helyett XIII. oV^as&ndé.

790. Lent Beregezigs „ méternyire fekisik Badapesttdl drasandé.

793. Eöemondások „ k özmondissit „
810. £ &é?en « ré?«ii
820. Termény „Jeremény
824. földvár alatt „állott ,,

829. esncsában m Ír helyet más olTasandé.



A Ill-ik kötet tartalma.

Lap Lap
.

Munkács város 429^ a gróf Schönbonv-csa-

Jceletkczése és fej- Iádnál 593

l(5dése 429 A gróf Schönbom-család

város külzete 438 nemzedékrende 613
„városi birák 445 A munkácsi uradalom f-
„„jegyzk 449 nkéi 617

„város pecsétje 450 A munkácsi uradalom

„birtoka, jövedelme s ügyészei 619

kiadása 452 Muzsaly Nagy 620
„grófi kastély 457 Namény Vás^os 627

„Rudof korona her- ^

czeg látogatása 460 Eöívös-család 632
Munkácsi püspöki lak 461 Novoszelicza 638

„róm. kath. templom 463 Nyiresfalva 638

„ „ „ lelkészség 471 • Obláz 639
„reform egyház 476 Oláh-Csertész 640
„tanügy 482 Olenova 640
Jdráiyi aigymná- Oroszvég 64i

zium 487 Pálfalva 643

„nemes családok s Papfaiva 643

birtokai 491 . Papgyörgyfalva 644
Jcereskedelem 500 Paszika 645
Jcöz- és jótékonysági Paskócz 646

intézmények és Patkanócz 647
egyletek 507 Paulova 648

1 posta 507 Peresziroya 648
2 táviixia 508 Perekraszna 649

3 casin 508 Petrusovicza 650
4 kórház 508 Piszímháza 650
5 r. k. ének^társulal 509 Plávia 651
6 ref. „ „ 509 Pleszkánfaiva 652

7 pénzintézetek 509 Ploszkó 652
8 Lövészegyleí 509 Ploszkó-Potük 653
9 segéiyz negylei 510 Podhermg 654
iO mpáríoló egyesület '510 Polena 657
il kisdedóvíKla 510 Polyánka 658
12 gyógyszerészet 510 Pósaháza 661
13 ipartársuiatok 511 Piidpoiíkz 664
14 könyvnyomdák 511 Puznyákfafva 665
Munkácsi vár 512 Piisztakerepecz 666
annak fnkéi és parancs- Rí^ajna-Ujfaiu 670

nokai 533 Rafajna-major 672
hajdani fegyveresei 539 Rákos 673
Munkácsi uradaJöm 542 Remete Alsó 675



Lap Lap

Remete Fels '

677 Tibava Nagy 762
Repede 677 Timsor 763
Romanócz 678 Tissova 764

Romocsaháza 678 Tisza Vid '765

Roszos 679 Tivadar 767
Rosztoka-Bereg 679 Tkés 769

Rosztoka Kis 680 Tövisfalva 770
Rosztoka Nagy 681 Trosztanicza 771

Rosztoka Uj 681 UgoiTiya 772
RunofaJva 682 Uklina 775

Ruszkócz 682 Váralja 775

Sáros-Oroszi '683 Várpalánka 776

Sarkad 686. Vári 778

Schönbom Alsó 688 Verbjás 789

Schönbom Fels 690 Vereczke Alsó 790

Selesztó 692 Vereczke Fels 793

Sid 693 Veretecs 794

Serbócz 695 Viznicze Alsó 795

Sk'uratócz 696 Viznicze Fels 795

Som 696 Vorotnicza 797

Surány 699 Volócz 798

Szajkófalva 707 Zagyilszka 800

Szaszóka 708 Zápszony 800

Szálka Tisza 709 Zavadka 804

Szentmiklós 713 Závidfalva 805

Szemye . 730 Zbun 806

Szerencsfalva 732 Zimbrilova 806

Szidorfalva 733 Zsdenyova 807

Szinyák 734 Zsófiafalva '808

Szkotárs ka 735 Zsukó 809

Szobatin ^ , 736 Egykor létezet faluk és

Szolocsina 737 puszták:

Szolyva 738 Balázsvágás 811

Sztánfalva 740 Balmusfalva 811

Sztrabicsó 744 Bereg Kis 812

Sztrojna 746 Bisztra 812

Szuszko 747 Borsova Kis 812

Szuszkó Újfalu (Ervin Bród 813

falva) 748 ' Bubuliska Kis 814

SzundákfaJva 749 Csépánfölde 814

Szvalyovka 749 Csinagyievo 815

Tákos 750 Csertészfalva 815

Talamás 752 Csombortelek 815

Tarpa Mez 752 Csonkás 815

Tibava Kis 761 Delegánfalva 816



Darócz Kis

Dienestelek

Dobróka
Eszterjén

Erdd
Féjérágostonfalu

Flóriánháza

Füzérfalva

Galgócz

Gergely falva

Halászfalva

Hazugafalva

Hegy és Helmecz
Hiuzfalva

Jereményfalva

Ilmova

líosva Kis

Ivánfalva

Jurkofalva

Izgogafalva

Karitovicza

Kasafalva

Királypópa

Királyszállása

Kirva

Koblika

Kobulka

Koltunok

Korkoly

Krösfalva
Koszfalva

Kosztrubácsfalva

Koziva

Kút .

Lázárfalva

Liníurovicza

Mátyásfalva

Maximfalva

Melnic'sna Nagy
Mika
Mocsálka

Muzgafalva

Muzsaly Kis

Nagyház pusztája

Négy forrás

Lap

Olexandrovicza 833
Páznánfölde 833
Pemiszfalva 834
Péterfalva - 834

Révbacjk 834
Románpataka 834

Rozgyila 835
Rosztovaticza 835

Ruszka Babláza 835
Szadava 835
Szaniszlófalva 836
Sziget 836
Szoluncsok 837
Szlopófalu 837
Szotoleczfalva 838
Szunyogmez 838
SzupulJiikfalva 839
Szvateleczfalva 839
Trojánfalva 839
Ulkovecz 840
Uikurtelek 840
Uszkofalva 840
Vanikófalva 841

Viznicze Közép 841
V ulsinka 842
Zadon 842

Zariscsa 842
Zsdimirpatak 843
Zuppetnik 843
Egykor Beregmegyé-

hez tartozott hely-

ségek.

Agtelek ^ 844

Bronyka 844

Dobos Nagy 845

Dolha 846

Eszeny 847

Hosszumez 848

Kis Ar 848
Kereczke és Kusnicza 848

Rákócz 848

Rókamez 849

Szalóka 849

J Zadna 850

Pótlék,

Lap

816

816

817

817

817

818

818

818

818

819

819

819

820

820

820

820
821

821

821

822

822

822

822

822

822

824

824

824

825

825
825

826

826

826

826,
826
826

827

827

827

828

828

829
832

833



Lap
I. Hatóságok és törvény-

székek ' 851

A. cs. k. megyefónökség 851

B. Törvénykezési tisztikar 851

C. Pénzügyi Igazgatóság 853

D. Tiszaszabályozási tisz-

tikar 854
n. Munkácsi uradalmi

tisztek 854

III. Báró Perényi Zsigmond
fispán 855 .

Lap.

IV. 1848-ban megszabadí-

tott állam foglyok 855
V. Bvebb adatok az 1881.v

népösszeirásból 855
VI. Gajdos község átkebe-

lezése 959
VII. Munkácsy Mihály itt-

hon 859
Sajtó hibák jegyzéke.
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