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Bevezetés a il-ik részhez.

Mieltt rniiiikúm ru á s o d i k r é s z.é h e z kezdenék, mely a vár-

megye jeienlcg fennálló s hajdan létezett, de nagyobbára már régen

nyomtalanul eltnt helységeinek tüzetes és részletes ismertetését

tárgyalandja, szükségesnek tartom mindenekeltt valamennyi vá-

ros és helységnek az Áquilea melletti A d ri a i tenger szine il-

letti fekvését, mint a helyrajznak egyik lényeges kellekét, a leg-

újabb méretek szerint elsorolni, annál inkább, mert kétségtelen,

hogy a talaj különböz magaslata a rajta lakozó emberek egészsé-

gére, kedélyére, ' vérmérsókletére, lelkületére, életmódjára, szokásaira

8 fleg gazdasági viszonyaira nagy befolyással van. Bizonyos, hogy

más érzülettel van eltelve az, kinek szeme folyvást a siksák vég-

telen távoldSan tévedez s ki annak melegebb legét szívja; mint az,

ki a hegyek árnyékos lejtin s* szk völgyeiben lakik s annak ri-

deg légáramlatához szokott. Más igényeket táplál a termékeny sik-

föid gazdája s egészen különbözt á kevéssel' beér hegyvidéki

nép, a nélkül talán, hogy egyik a másiknak helyzetét irigyelné,

vagy csak voltaképen ismerné is.

M e g y é n k a helyszín tekióteíében valóban sajátlagos Jelleg,

mert mig annak dél-nyugoti részén elterjed termékeny síkság,

például ílettyéo, csak 104 méternyire emelkedik a tenger színe

felett, addig az északkeleti szélén Yolcz már 5()0, Perekreszna

599, Nagy-Rosztoka .638, Bukcz 718, Kis-Rosztoka 745 és üj-

Rosztoka 855 méternyire fekszik. Eszerint, a két ellentétes pont

közt a különbség óriási, t. i. 751 méternyi; s épen ez okból szer-

felett érdekes megyénk magaslati viszonyainak részletes kimutatása^



mely a küvetkezu: Xis-Ábrámka (a Vercbovinán) 389 inc:o.

,

Nagry-Abráinka 460, Kis-Abránka (a KrajuáD) 447, Nagy-Abránka

oTT, Tiszíi-Adony 109, Kis-Almás 158, Nagy-Almás 130, Alma-

mez 446, Ardáhliáza 20G, B.-V.-Ardó 112, Asztóly ilOk Vámos-

Atya 109, Bábafalva 453, Bablyuk 570, Badaló 112, Balázsfalva

152, Bakta 112, Balazsér 112, Barabás 109, BarkaszA 109— 110'

Barlbiáza 142, Bátyú 110, Kis-Bégáiiy 113, Nagy-Bégáuy lOG, Kis-

Belebelo 210, Bilaszovica 500, Bene 112, Beuedike 132, Nagy -Be-

teg 118, Beregszász 112, Bereg-Ujfalu 125, Kis-BereSztó 338, Nagy-

Bereszíp 504, Beregócz 520, Berezinka 137, Bilke.156, Kie-Biszíra

328, Nagy-Bisztra 209, Felsö-Kis-Bisztra’ 590, Borszucsina 65ö,

Borzsova 113, Bóirágy 108, Bród 180, Bubuliska 1G7, Búcsíi 110,

Brusztopatak 280, Bukócz 718, Biikovinka 204, Csabi na 303,

(.\sa])cH*zka 152, Csarod^i 109, Cserej »'*ez 1C3, Cserleoo 112, Cseroik

249, Osctíalva 114, Csorna 112, Csomonya 109, Csoakapapi 109,

Czoláufalva 350, Daru ez 110, Ó-Dávidháza 120, Uj-Dávidbáza

IIG, Báda 110, I)í5rczen IIG, Deskofalva 242, Diczkovicza' 320,

Kis-Dobrony 106, Nagy-Dobrony 108, Dobróka 160, Dombok 113,

Dorosó 779, Drágabártfalva 150, Sztariláz 143, Drahusócz 493,

Dubi 422, Dubica 422, Dubrovicza 2G6, Duckofalva 267, Duszina.

274, pjgereske 146, Falucska 205, Fedelesfal va 427, Fejércse

109, Fekeiepatak 362, Fogaras 134, Fornos 149, Frigyesfalva IGl,

íiajdos 183, Gálfalva 340, Gát 113, Gecse 112, Geléues 109,

Gergely! 111, Gerzsen. 109, Gévéufalva 210, Gorond .109, Gulács

112, Kis-Gut 110, Nagy-Gut 110, Ha lábor 109, Hankovicza 282,

Harangláb 1Ö6, Hársfáivá 230, Hátraeg 279, Herzfalva 449, Hete

109, Heiíyén 104, Hlubokapatak 520, Holubina 205, Homok 111,

Alsó-Ilrabonicza 178, Felsó-Hrabonicza 433, Hribócz 170, Hukliva.

644, Jalova 112, Jobovicza 198, Iglincz 180, Ignécz 113, llkócz

31i>, Iloncza 202, Ilosva 143, Izsnyéte 112, Iványi 180, Ivasko-

falva 435. Izvor 337, Izvorhuta 545, Kajdanó IIG, Kálnik 152,

Kanora 005, Mezö-Kaszony 145, Kelemenfalva 3261, Kendereske

145. Kereeseny 110, Kiesorna 601, Kígyós 115, Kisfalud 148, Kla-

(*sain> 125, Klasiroraaljya 121, Klastromfalva 21G, Kloczkofalva 317,

Khie.^^árka 116, Uj-KleDÓcz IIG, Koczkaszállás 270,' 0-Kocsova 174,

Külesin 133, Konilós 165,* Kotilnjcza 574, Kovászó 118, Kövesd

142, Német-Kucsova 230, Kulinkócz 165, Kustánfalva 227, Kutka-

íalva 420, Kuzmina 197, Laturka 588, Lauka 161, Lázárpatak 504,

lieányfalva 135, Lecz falva 267, Liszárnya 299, Kis-Lohó 250, Nagy-

Lobó 139^ Kis-Lónya 109, Nagy-Lónya 109, Kis-Lucska 180, Nag^’*>



Lxieska 115, Lukora 170, Maesolá US, Makarja 117, Mukkos-

Jáöosi US, Kis-Martinka 271, Krajna-Martinka 445, Marok-Papi

109, Maszárfalva Í70, Mátyus 113, Medencze 151, Medvegyócz 247,

Medvezsa572, Kis-Mejnicsna 281, Miskarovicza 603, Miszíicze 225,

Kis-Mogyorós 362, Nagy-Mogyörós 160, Md k ács 122, Munká-

csi vár 188, Nagy-Muzsaly 117, Vásáros-ISiaiDéDy 110, Ko\-4)-Sze“

lieza 282, Njiresfalva 169, Obiár 155, 01áb-Csertész° S95. Olenóva

34{), Oroszvég *121, Pál falva 185, Papfaha 403, Paskócz 465,

Patkanóoz 304, Paulóva 281, Papgyorgyfalva 273, Paszika 247 (a

hídnál 165), Pefeszirova 460, Perekreszna 599, Peí-rusovlcza 522,

Pisztraháza 144, Plávia 334, Ploszkánfalva 362, Ploszkó 328, Plosz-

kópatak 359, Podhericg 130, Polena 273,"Po]yánka 135, Pósaháza

121, Pudpolócz 366, Púznyákfaiva 439, a raajor 5 Ki Puszta-Kere-

pecz 115, fea faj ná-Uj falu 109, Bafajnai major 110, Rákos 114,

Alsó-Remete 120, Fels-Remete 167, Repede 270, Eomocsaháza

•182^ Koszos 339, Bereg-Rosztoka 133, Kis-Rcsztoka 745, Nagy-

Rosztoka 638, Uj-Rosztoka 855, Runofalva 161, Ruszkócz 151, Sá-

ros-Orosz i 114, Sarkad 144, Aisó-SchöDborn 118, Fels-Schön-

borc 139, Seiesztó 138, Serbóez 546, Skuratócz 194, Sora 109,

Surány 130, Szajkófalva 270, Szaszóka 266, Tisza-Szálka 109, Szent-

Miklós 147, Szernye 112, Szerencsfalva 251, Szidorfalva 571, Szi-

ryák 663,. a fürd 577, Szkotárszka 579, Szobatiu 293, Szoloesina

313, Szolyva 203, Sztánfalva 148, Sztrojna 224, Szuszkó 397,

Szuszkö-Ujfalu (Ervinfalva) 280, Szundákfalva 380, Szvalyovka 651,

*Tákos 109, Talamás. 506, Tarpa 111, Kis-Tibava 271, Nagy-Ti-

buva 309, Timsor 504, Tissova 503, Tisza-Yid 109, Tivadar 113,

Tkés 222, Tövisfalva 187, Trosztauicza 501, Ugornya 112,

üklina 313, Y árallya 120, Yárpalánka 123, Yári 113, Yerbiás 522,

Alsó-Yereczke 453, Fels-Yereczke 478, Yereíecs 602, Alsó-Yiz-

nieze 210, Fels-Yiznicze 273, Korotuicza 192, Yolócz 500, Za-

gy ilszka 451, Zápszon 112, Zavadka 489, Závidfalva 198, Zbun

464, Zimbriiova 210, Zsdenova 463, Zsófiafalva 167 és Zsukó 139.

A községek népességét és lakbázait illetleg szintén a legújabb,

t. i. az 1881. január hó 1-én történt Összeírást vettem alapul, jólle-

het az, sajnos, az 1870-ki létszámhoz képest nagy csökkenést mutat,

lévén most 5988-czal kevesebb lakos (153,235) és 784-gyel keve-

sebb lakház (25,294) mint tiz év eltt, mit azonban normális ál-

lapotnak venni nem lehet, mert ez idközben ragályos betegségek,

mint a oholera, diphteritis, typhus, szokatlan módon

dühöngtek, annyira, hogy csupán az 1872—3-diki epemirigy 5163
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egyént ragadt el
;
azonfelül több rendkivU rosz termésü év 8 en-

nek következtében több Ízben ínség sanyargatta a népséget, mely

jobb idk beálltával számban és vagyonilag kétségtelenül ismét

gyarapodni fog, mit szivünkbl kívánunk.

Kis>Ábrámka.

(Kusnioza.)

Orosz helység a vereczkei járásban, az úgynevezett V e r e h o-

viüáü (hegyvidéken), egy aLatorcza völgybl keletre nyíló szk
hegynyilást^an 14 lakházzal és 92 lakossal. Nevét a hasonnev,

pataktól vette ugyan, azonban kétségtelen^ hogy elnevezése Abra-

háin névtl származik, mit igazol ama körülmény is, hogy a szom-

széd Nagy-Ábrámka községnek mulr. századból való pecsétjén e falu

világosan „N a g y-A b r a h a m k á“-nak ncveztetiklRákoczy György

fejedelem Munkácson 1645. ápr. 6-án kelt okmányában ken óz ség e t

adott Kusins-zki Pálnak és általa fiainak, János és Ignácznak,

a végbl, hogy a kijelölt területen, Ábrámka patak mellett, falut

alakítson s azt idegen — nem a munkácsi uradalomhoz tartozó

jobbágyokk<il meguépesitse, e dologban kifejtett érdemeiért családja

a szokott keuézi eljogokat élvezendvén. A telepítést eszközlrl a

helység oroszul rnaiglan Kusniczának neveztetik. 1649-ben Ló-

rántfy Zsuzsanna idejében a nevezett kenéz a munkácsi várhoz

évenkiüt 1 nyestet, 1 császármadarat, 2 karolyt és 3 forintot tar-

tozott beadni. Akkor kívüle még csak Laíkovics Deniko birt még

egy negyedtelket, ki az 1699-ki úrbéri' összeíráskor is egyedül

létezett, az akkori folytonos háborúskodás miatt lakossága nem sza-

porodván. 1672-ben Kusnicska Lázár emlittetik kenézül.

A csekély számú g. k. község Pudpolócz fiókja.

Nagy-Aörámka.

Ruthen falu a fónnebbi helység szomszédságában 32 szétszórt

házzal és 166 lakossal. Ez is a munkácsi uradalomhoz s illétleg
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gróf Schönborn földeswrasága alá tartozott. A két helvség együt-

tes határa 3040 holdat tesz s uagyobbára erds és bozótos hegy-

völgyekból áll,* melyeknek homokkó-talaján a cövéDyzet díszük.

Magóesi Ferencz, a munkácsi uradalom egykori zálogbiríokosa,

1611. juniiis 8*án Károly Gergely és Eocsán Lászlónak adott ke-

nézlevelct a végbl, hogy a kijelölt téren hat év alatt falut alakít-

son. 1649-ben találtatott itt már 24 jobbágy 7 V4 teleken és 7 tlu,

kiknek marhaállománya csupán 5 ló, 15 ökör, 17 tehén, 50 Juli

és 11 sertésbl állott. 1699-ben volt a kenézség a Karolovics
családnál, azaz a Károly Gergely fiainál, a falu azonban annyira

néptelenné vált, hogy csupán telken laktak. A lelkészi teend-

ket végzé Pap Iván nev batyko (atya), mely elnevezés a görög

hitüek egyesüléséig (a XVII. század középéig) magyar okmányok-

ban is közönségesen használtatván, ennélfogva alkalmilag mi is igy

irandjuk. Megjegyzésre méltó, hogy a batykok tartoztak évenkint

€tgy nyestet adni a földesurnak, vagy e helyett 4 frtot, mert több-

nyire jobbágytelken laktak, a fiaik pedig ez esetben rét dol-

goztak.

A Kicsera nev hegylejtón, melyen egykor Pudpolócztól az

ut Vereczke felé vezetett, egy nag.y khalom látszik, mely alatt, a

néphagyomány szerint, egy boszorkány tatárfnökné lenne eite-

temetve s melynek emlékezetére az arra menk még most is gá-

lyát, köret vagy egyéb tárgyat dobnak.

Kls-Ábránka.

(Szumuligovieza).

Orosz falu az úgynevezett Krajnán, a felvidéki járásban, a Hát-

hegy megetti völgyben, 25 házzal és 191 lakossal, — a munkácsi

urad^Jomhoz tartozott, Nagy-Ábránka fiókja, saját g. k. ktemplom-

mal. Az 1728-diki adománylevélben ez és a szomszéd^ Nagy-Ab-

ránka Abrahankának; íratott
;
nevét különben az Ahránka pa-

taktól vette, mely e völgyön át folydogál. Egy 1613-ki okmány-

ban Izgoga-falvának is mondatik. 1649. évben találtatott itt 27*

telken 4 jobbágycsalád. 1604-ben keletkezett e helység, Simon
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nev család lévén akkor kenéze, ki azért évenkint 1 nyestet, 1

özet, 1 karolyi és 3 frtot tartozott beszolgáltatni. 1699-ben a kihalt

kenézek helyén azok rokonai Ábránkar Pap László* és Miklós Ist-

ván éltek, fizetvén nyestpénzüi 4 irtot.

?íagy-Abráiika»

,
(Lokoty).

Orosz falu a fentebbi szomszédságában 53 lakházzal és 339

lélekkel, g. k. lelkészséggel s régi fatemploinmal. A munkácsi ura-

dalomhoz tartozott. 1649-ben Abránkai Mihály, Miklós és Péternél

volt a kenézség, kik közül .váltakozva viselte az e^ik kenézséget,

mig a többi mint a várhoz szolgáló halászok a Nagy-Ilosva és

Nagy-Abránka nev pisztrángos patakban a vár szükségére halász-

tak
;
e czélra volt a falu alatt egy tó, melyben a pisztrángok kész-

letben tartattak Ez idben találtatott itt összesen 5 jobbágy, 16

fiú, 3 ló, 14 ökör, 10 tehén, 50 juh és 12 sertés. 1699-ben vala a

kenéz Nagyábránkai Sándor, a batyko pedig Demeter András.

Jobbágylakói közt elfordult Vesselényi János és Fedor, Lévay,

Molnár s más magyar nevöek. Lelkészt telköl még 1690-ben kiosz-

tatatott a Pap László-fóle jobbágytelek s fatemploma már akkor

is állott.

Utolsó postája Kis-Almás.

Tisasa-Adony.

Magyar helység a Tisza jobb partján 107 házzal, 681 lélek-

kel és 2872 hold terjedelemmel.

A 13. században Adony. és Golgva földterületet, .melyen két falu

(villa) elférendett, Syqud Farkas birta, kitol azt az egri káptalan

eltt a Guskeled nembl eredt Apoy fia Apoy és ennek fia Ekch vf*>-
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tele meg és Szaloki Miklós fíómak Péicr comesriek késbbem 190 mór»

káért 3 évre eb/álogilák
;
Apey és Ek<‘'h azonban BZ'-goriyst^^nk

miatt azokat ki nem válthatván, Pétenn* ! örökösea meí>b:igyi;!k'.

mibe Renolth fia Péter, szomszédos hiríokos, is beieefrj'ez^n

.

134Í-ben Keresztúri Apoy fia, István mester, e birtokot Baraná>í, I\o-

recseni Díszdós Péter fiától elperelni akarván, ez iitúbbimik ••íia

Ítéltetett. Az ez ügyben megnevezett királyi em])erek ezek : Vcche-

rechi Demjén fia Miklós. Mátyusi Adorján fia István, s magán az

okmányon elfordul Domokos, borsovai esperes. Ez iratban a Ini-

tár is kijelöltetvén, ily folyók s tavak emlittetnek : nyugotró! a

Tisza, Büdös halastó, a Yid erdejénél Határpaíak, Bochogó folyó,

Baranya mocsár, Melepir tó, Eeketyás tó, Lapus reketva folyó véirre

a Csarnavoda*).

1374-ben Lajos király meghagyta a leleszi konventnek, hogy

Kerecseni Barlabás fiát Jánost Adony és Galgóo helységek birto-

kába beiktassa. Királyi emberekül kijelöltettek: Barlabási Barlabás és

Barlabási Mikó fia Lörincz, Taxy Aliklós, Bégányi Cst í Cseh) Jakab

s István és A naresi Jakab fia István. A beiktatásnál azonban Kere-

cseni Szalóki Domokos nevében annak tiszte Púi ellenmond-

ván, ez a legközele/bbi nyolczadra a király elé idéztetett'^'--').

1403. Zsigmond király adományozta Guílii Boldizsár és Pál-

nak s örököseinek a bütienségi ’ofdyegen S'zalóki Domokos íiaitiM

Istvántól és Lászlótól elkobzott Koreesen, íletvén, Adony és Esz-

terjén helységeket, valamint Szúikát é.s Tisza-Szalókot
;
az adomá-

nyosQk 1406-ban beiktattattak, azonban eilenmondás tétetvén, a per

a követkézó évben Guthiak javára eldöntetett, ennek folytán Z^ig-

mond király 1407-ben.. ismét raegrendelé a beiktatást, mely 1408"

bán üjabb parancs folytán csakugyan eszközöltetett'^”*'^'^:). A i)irtokot

azonban nyugodtan még sem élvezhették, mert 1412-ben Upor Imre

fia László, István erdélyi püspök nevében is, határigazitá.r,i pert. idé-

zett butykai Keszegh Domokos és Péter ellen, kiket foglalással vá-

doltak. [Jgyanis Zsigmond király rendeleiére a leleszi káptalan kül-

dötte, F>gyed cildzár, Bariabási László királyi ember lársaságábaii

Adony, Szálka és Atya községekbe kimén vén, hogy az Upor László

és Istvántól elfoglalt részeket azoknak visszaadják s egyúttal a harárt

raegáliapítsák, akkor Bufykai Péter és Domoko^, és P á n F e r c u c

fia János, ez utóbbi hajadon nvére Margit nevében is az átadás-

*) Zicliy-eodex II. 30. lap.

**) U. 0. III. 540. 641.
***) Budai kamarai lov. 397. H. ,54.
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nak ^llenrTiOudottak, miiért is .a kiríilyi szék elé utasittattak. Kz bk-

mÚDvban a birtokok határaiul onilittetnek : a Tiszai révtl dél

feló iiiCDve csonkitott fák. a Tiszán tu) pedig kelet fell szántóföl-

dek közt a Bévbach nev helységbl Szálkára vezet nagy ut,

a Kerek-reketye erd, az Kudun jjataka,- a Fejérpaló nev folyó,

SiraoDpataka, ennék mentében pedig Uirt a határ a Csarnavodáig

;

innen észak felé menve emlittetik egy malomhely. Tölgyes rév

nev ér. mely a Bach nev faluig terjed, hol az atyai hatilr érint-

kezik
;

itt átmenve Csarodán s jiyugotnak tartva, ért a bizottsíig

Szarvashomokos nev helyre, hol Szálka határa kezddik
;

innen

egy nyillövetnyire Laposhegy-érnél két balom találtatott, melyek

közül az egyik az Upor Líiszló birtokában volt Révbach s a' má-

sik Adony határát mutatja. Tovább elfordul Meleg-ér, Meleg-ér

pataka, .Baranyatava, nyugolról Balcsogo ló, Határpataka és Vid-tava.

(Leleszi káp. levéltár, Prot Mct. I. 504.).

1413-ban megitéUcU'tt a jog a fentebb említett helységekre,

valamint Atya, Out, Körtvélyes és Galgóra nézve Giithy Boldizsár

részére, ki ellen Szécsi Gál és Yinnai Albert még a beiktatás al-

kalmával ellenmondottak, de igényüket beigazolni nem tudták.

1427-ben beiktattatlak Daróezi Mihály királyi ember és -a

leleszi konvent küldötte által Guthi Gáspár fiai, János, Imre, Mi-

hály és Pál, az adonyi, kerecsen!, -cszterjéni, hetyéni és galgói

részbirtokokba; hasonlóul beiktattatlak királyi adományozás folytán

az összes királyi jogokkal együtt a most nevezett helységek birto-

kába Újlaki László bán fia István- tisztének (familiáris) Kerecsen!

Barabásnak unokája István, ennek atyja János és testvére Pelbárt

és Kristóf
;
nem különben Kerecsen! Barabás fia György, és Bar-

nabás Péter navü fiának fia András, a beiktatást eszközlé, mint ki-

rályi ember, Kisdobronyi György. .

1428-ban Guthi Mihály Ország Gáspár fiának Jánosnak a fen-

tebb említett helységek felét Zsigmond király jóváhagyásával ak-

ként adta át, hogy magtalan kimúlása esetében a kölcsönös örökö-

södés íenníartassék*). * *

1436-ban elzálogitá Kerecsen! Magyari Zsigmond özvegye

Zsófia Adony, Kerecsen, Eszterjén, Hetyén,. és Galgó helységekben!

hitbéri birtokát 200 arany friért való visszaválthatási joggal Bornem-

issza Jánosnak.

1439-ben perbe fogta Kerecseni' István bzvegyé férjezett apáti

*) Budai k. h 397. 22. sz'.
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ITapolcsi Mátjásné sógorát Kcrecseni Teibártot azért, mert 02 oi

özvegyi jogaiból kizárta s a liiibóreül kijélölt feDÍobbi iiciységeti-

beni birtokot tóle megtagadta. •

1462. Kölesei Bornemissza János beikíattatott a Magyari Zsig-

mond özvegyének birtokában volt s neki elzálogitott fentebb rész-

letezett birtokokba, Kerecsen! Péter ellenmondása mellett.

1475-ben beiktattatott örökösödési jogezimea Adony, Kere-

csen, Eszterjén, Golgva és Galgó helységekbe eszenji Csapi Já-

nos, ellenmondván Kerecseni Péter' és fiai, Antal, Barna, István es

Bertalan, valamint Atyai István s testvérei és Gutbi Ország Mi-

hály. Királyi emberül mködött Homoki Pál.

1505-ben Kerecseni Péter Adonyt, melyet még 1473-ban el-

zálogosított, valamint a szabolcsmegryei Boldogas.szony, Nagymezó,

Pókatelke és Gyümölcsö.s-lövo pusztákat átíratja anarcsi Tegzes Sán-

dorrá és Lászlóra 75 frtban.

- 1507-ben beiktattattak Batthyányi Benedek királyi kincstárnok

és tótselymesi Tarczai János többek ellenmoV neiloU a Kere-

cseni Márton, Antal, Barna és Tstvántól elfog!; leni és más ne-

vezett birtokrészekbe; a beiktatást eszközlé Zapszoii János s a lele-

szi konvent küldötte Kapossi Miklós. — Késbb Ijónyay János

és László zúlogképen átveszik Atyai Ferenczíi ennek itteni, kere-

cseni, hetyéni és eszterjcni részbirtokait Tarczai János elleüinoíi-

dása mellett; szintiigy löO^ben kapja zálogul vassilioi \assa Ist-

ván — Atyai István özvegye,. Barnabá.si Ambrusné, birtokait.

1509. elzálogitja Sürányi Pál özvegye Kerecsenyi Erzsébet

és Atyai Ferencz özvegye Anna, Meléteí Benedek árvái Dorottya

és Erzsébet terhére is, Adony felét, Kerecsen, Eszterjén és Helyén

negyedrészét Kerecseni Istvánnak 110 forintért.'

15U-ben vétel utján megszerezte a Tarczai János és Atyai

István özvegye bírta részjószágokat Kerecseni István; a beikta-

tást es/közlé Gálócai Péter királyi ember és Báfbori Márton le-

leszi pap. '

.

1512. Tarczai János bevallja Adony fele s a többi hclységek-

beni birtokok negyedrészét, melyeket bevalló Atyai Fereneztói sa"

rosmegyei Kosztok feleért
,
1508-ban csere utján szerzett Kere-

cseni Istvánnak s mindkét nem ntódainak 300 arany forintért,

1515-ben bírták az Eszenyben székel remeterendií szerze-

tesek, kiknek akkori fnökük István fráter volt, itt és Hetyen. Ke-

recsen s Eszterjén helységekben azon birtokrészeket, melyeket el-

dük Benedek eszenyi perjel Losonczi Zsigmondtói eo-yessegiUír



Fzorr'.ett s mel veket Xoreeseiii I?t\áD a leleszi konvent elölt most

nekik bevallott. (Leleszi k. t. prot. parv. föl. 148.')

. adoiTiánv és Orökösködési alapon beiktuttatnak Adony,

Hetyé-n. Kerecsen és Vámo.s-Atya hely.^é^-ekben le\ö r.'szjószúgok,

a kerecsoni rév .és atyai vám tártokéiba Vámos Atyai István leá-

nyai. Magdolna, Kerecsen! Borbála és Zsófia, Barlabási Amb.us öz-

vejTve, úgy Atyai Demeter liának Ferencznck liajadon leánya Do-

rottya. A beiktatást eszközlé Hetei Foris Péter kir. ember és Já-

szai Pák leleszi pap.

1520. Lóvéi János kérelmére királyi parancs menesztetett a

leleszi konventhez a végbl, hogy azon okból, mert a kérelme/ö

adonyi. korééseni, hetyéni, eszterjéiii és szabolesmegyei lövi bir-

tokaira vonatkozó irományok a pórlázadás alkalmával elvesztek, ha

olyanok az országos levéltárban feltalálhatók lennének, neki kia-

dat lassan ak.

1530. emlittctnek Ország Imre, Vitéz J., Hetei István özveg’je.

1543. Hetei Atyai Anna és Krisztina, Dohai Miklós és Mi-

hály, Jékei Mátyás és Kerecsen! . Zsófia tiltakoznak Losonczi An-

tal és István ellen az emliiett helységekbeni birtokrészek elfoglalásai

iránt. ~
1550. Kerecsen! Zsófia bevallja Borsovai Anna részére az

adonyi, kerecsen!, hetyéni és puszta eszierjéni nép birtokait : nem

különben Kerecseni Szabó Bálint özvegye, néhai Kerecsen! Antal

leánya, bevallja gyermekei Boldizsár, Anna, Borsovai Jánosné, Kata.

Hetyeni Szeráf özvegye és Margit Piski Petemének itteni s egyéb

nevezett részeit. (Leleszi 1. A. A. fasc. 4. No. 65.)

1553. beiktatiattak Losonczi István temesi gróf leányai

Frusina é.s Anna, valamint Losonczi Antal leányai, Klára és Do-

rottya a zemplénmegyei nagyezigányi egész, nem különbén ado-

ny\ s egyéb többször emlitelt hely.ségekbeni elzálogitott s most

a leánjágra kiterjesztett, a családot királyi adomány folytán illet

részbirtoklaiba
;
a beiktatásnál ellenmondással éltek Serédi Bene-

dek, Jékei Balázs, Apáti Kopóesi Ferencz, Dohai Mihály, Jéke

Máté özvegye és rmezi Kádi István deák neje.

1552. birtokoltak Hetei István, Xosonczi István özvegye és

Budi Mihály; 1567-ben Gégényi Márton és Rákóczy Ferencz, em-

litietnek birtokosokul továbbá azon évi porták összeirá?;a sz'eriri*i:

Petri Jób, nemes Trombitás János, Büdí Mihály s Farkas, Kó-

nyái János és Csapi Ferencz.

*) Budai kam. lev. Liber IV. Toraus VU.
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1574-ben bcikiattattak. királyi adomány mellett liüdi Miháiv

és Farkas a Gutlii Ország Kristóf roagtalan elhunytával ötezer fo-

rintért megszerzett adonyi, hetyéni, kerecseni, atyai és eszterjén-

pusztai
,
birtokrészekbe

;
1582-ben pedig Hetei Kata zálogitá el

a most nevezett belységekbcni részeit 50 forintért Lónyai Já-

nosnak.

IGOO-ban pribeii Molitb Péter s tf'bbi érdekelt atyniiai beik-

tattattak iij adomány czimén a < .Büdy-féle részjószágokba. Pgyujj-

akkor Komocsaházi István megszerzé az adonyi részbirtokot Ló-

vei Petri György htlensége folytán. Ezeken kivül bírtak itt azon

évi porta-összeirás szerint: Lónyai László, Kéthei Péter, Lessewili

Ferencz, Apáti Péter, Gégény Péter,
,

Cserneli Pál és Kiibíni

István. —
1G23. végrendelet aÍ3})ján beiktattattak Lónyai 'László öz-

vegye Mónai Katalin és leánya Zsiizsánna az itteni birtokba

1G2S. Vásárhelyi István, rákóczi Rákóczi László és András,

Rákóczy Jndit és Eufrozina, Lónyai Gergely és Ternyei András

egyességet kötnek az adonyi, atyai, hetyóoi és kelecseni birtokok

iránt. — .

‘

lG29-ben beíktuitatott királyi adomány czimén Sebes! Pál

magtalan kimutatásával megszerzett Adony, Tisza-Szálka, Vid és

Kerecsen birtokába cserneki Dessewfí’i Ferencz, mely alkalommal

ellenraondott Barkács Istváuné, született Büdy Erszébet, fels6-kn-

biüi Kubini Ferencz, István, Mária és Zsuzsanna, RéLhei Péter

özvegye eszenyi Csapi Zsófia, batai Mosdosi Imrénél Réíbei Péter

leánya Zsófia ó$ idsb priberi Melith György.

1633. perelt Barkács Erzsébet Kubini Istvánnal tclekelide-

gouités miatt.

1G35. Gégenyi Nyakas György és rukoczí Kuköczy László

tiltakoztak Rákóczy András ellen az Adony, Atya, lletyen és Ke-

recsenben elidegenitett birtokok iránt,

1648-ban birtokoltak itt Dessewfii Nyakas György, a Bér-

lk család, Yáratkai Ferencz, Szomorján Ferencz. Lónyai Zsig-

mond, Joó, Pet István, Fuló Pál, Pribék Ferencz, Rakóozj L.,

Barkáes István, Guthí István, GserneJ György, Fazekas Gáspár,

Forgács István és Dess^Yffi László. (Megyei levéltur.)

1651. ifj. Barkács íst\^n beiktattatott Adony, .Atya, Bara-

bás, Barkaszó, Déda, Bodoló, Csaroda,' Hetyén, Kerecsen, Papi,

Vid és Surá'^y helységekbeni részbinokokba
;
nem különben Fnló

János és Pál is; I^éehy Ferenczuek és Orüköseiuak pedig udomá^
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uyoztatváQ itt ogy birtokrész, valamint külöo Sályi István és

neje Zsuzsánnának is, ezek azok birtokába ünnepélyesen bevezet-

tettek.

Ifi52-ben nyert Lónyay Zsigmond Guthi Miklós* végrendelete

folytán itt birtokot.

1053. V'áratkai Ferenczné tiltakozott az ellen, hogy atyja Bar-

kács István S z e ni e r e Borbálának- egy telket eladott.

lOO-beu beiktattatott Uszkay Zsigmond és neje Barkács

Kva Adoiiy, Kerecsen, Vid, Kaszony, Zápszon, Barkaszó, Déda,

tíuráijy, Baiialó és Osaroda helységekben! részbirtokokba.

1000-ban beiktattattak Perényi György leánya Zsuzsanna

és Melith Péter Adony, xVtya, Barabás, Hetyén, Kerecsen, Szálka,

Vid, Gerzseno, Dávidháza, Üarócz, Bodoló, Nagy-Muzsaly, Bcne,

Kakóez, Papi, /isaroda, Kaszony, Déda, Barkaszó helységekben levó

rószjüszágokba, nem különben a L'ongodár puszta, Bag, Eszterjén

Rafajna erd és egy munkácsi ház birtokába.

1696-ban beiktattattak királyi adomány fotytán A b s o I o n

Dániel és neje .Czanner Karitás az elkobzott L ó n y a y-féle bir-

tokba.

173^ben Jászay Borbála, Lónyai András özvegye, most nagy-

váradi Baranyai Miklós neje kétezer forintban átadja Lónyai Fe-

rencz és neje Galambos Sárának az els férjétl reámaradt rész-

birtokokat Kis és Nagy-Lónya, Sziget, Harangláb, Mátyus, Adony

Szálka, Naményjlke, Bene, Eszeay, Borsova, Muzsaly, Kaszony,

rés, éá Cserná nev helységekben; nem sokára azonban az enged-
ményt visszavonta.

,
.

:

*

1757-ben Erdöteleki Szentmarjai István özvegye, Péchy, Éva
végrendelkezett az adonyi, kereoseni, kaszonyi, cserepesi és ladá-

nyi birtokaira nézve Tia Mihály részére. 1761-ben tiltakoztak Péchy
Ferencz, Osvath János és Szentmarjai Mihály nejeik nevében is

DessewlTy István beiktatása ellen, ki némely Büdy-íéle részeket is

iirényle, holott a tiltakozás szerint a Büdyék utódai lennének a

Sulyok, Barkács, L'szkai, Fodor s más családok.

Jelenleg foldbirtokosük itt gróf Gyiilay Sámuel, Ilosvay

Kn>tof és Gáspár, Horthy Gyula, gróf Dogenfeld Imre, Balogh íg-

Iiárzné. Kos/.ui Sándor, Muszka Ferencz, Vladár György, Fiiló

]. ászló, Lónyai; a határ többi része Bárczy, Bodnár,- Bodó, Biró

Csatári, Dauko, Debreczeni, Erós, Geró, Kapi, Klein, Kis, Kozma!
Király, Libó, Lévai, ^Megyeri, Ördög, Rácz, Sóiéra, Sulyok, ’ Süt,
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Szabó, Szigeti, Tor, Tiba, Vég s más családok. A Te rém szeg

Deyü puszta szintén ide tartozik.

Mi a község Tailási ügyét illeti, itt XVT. század közéjjé tá-

ján a reformátio ers tanyát ütött s már akkor anyaegy házzal bin.

Az egykori római katholikus templom gót-alaku épitiiiérjy vo];.

mely a késbb bekövetkezett hadjáratok alkalmával elpiisztiuaívan.

a XYII. században csonkán hevert s csak szentélye maradt fenn : a

roegfogyott lakosok e közben egy kisszer fatemplomban vegezifk

ájtatosságukat, midn pedig ez is elavult s a lakosok is isiimt

megszaporodtak, a 18. század vége felé, 1782. II. József császár

idejében*) tett indítvány folytán a régi kterajdora romjain ujai

épitettek, a mit a boltozatán lev következ felirat is igazol: ,.Ez

a ház Isten háza, mely a szent -Isten tiszteletére épült Il-dik Jó-

zsef császár kegyelmes engedelmébol, roraladozásaiból a tisza-ado-

nyi szent Ecclesia a maga költségén építette, tökéletes szívbl mun-

kálkodók idejében, kezddött t. Gyríi György predikátorságában

A1784—94.) és végzdött Szentesi István prédikátor idejében (1794-

98.) sat. Anno 1794. Viski Sámuel A. M.“ — Tornyát* 1822-ban

végezték be. -
'

Az 1816. évben épített iskolaház az 1844. évi árvíz által meg-

roDgáltatván, e telket elcserélték Nyáradi Józsefné Szmrecsányi Vik-

tória házhelyéért, melyre a mostani iskolaház építtetett.

Anyakönyve 1780. kezddik.

A TeiJemfizeg nev puszta, e helység határához tartozik’.

Almás (Kis).

(Zaluzsa.)

Orosz -helység a Munkács-Kisfaludi útvonalon, postahivatallal.

A XV. ssázadban a Jakcsi és Báthory családok bírták : neve-

zetesen 1451-ben Báthory Szaniszló fia, István, a Kusali Jakcsi László

fiai András és László ellen folytatott perben hozott Ítéletet végre-

hajtatván, kirtokába jött az almási, kaszonyi, papfalvi, benei. ková-

Bzói, nagy- és kis-muzsalyi, szernyei, ujfalvi, geiényesi oroszii. va-

lamint más szomszéd megyebeli, nevezetesen: Hadad, IS’ádard, Bog-

') Megyei levéltár, VL 61 . egj'h. ügy.
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(lány. Újlak, E^'SCnl, V’iniia, Máma. Udvarhely, Káránd, Babocsa,

Külbás/.falva, Kls>Babúcsa, Som telek, Tótlálva, Szélszeg, Csalános,

(lodauár, Örvényes, Keraecse, Náprágy, Poroszló és Danién helysé-

gek birtokába. A beiktatásnál rnüküdütl mint királyi ember Berzen-

c^ey István,

14i)0. Jakesi László után ür«>kségi jogcziniHU nyerték Nagy-

ós Kis-Almás, Káaszony, Ujralu. S/.iTnyo, Uroszi, Lene, Kovászó és

N'agy-Miizsaly helységeket Béltcki Drág lia. Miklós, neje Jakcsi OtYka

'

ás iij. Káilay dános neje .lakosi Margit. A szoká.sos beiktatást esz-

kó/.lé Uoiiiiíkv Ibil.i/.s királ\i (‘mber. (U. o.)

14b 1. Szilágyi l‘h*z.S('bol Mátyás király anyja iktattatoit be zá-

loirezimen a .lakosi l.iUzió liát .íánost illetett itteni és íentebb érin-

tett iiely.sógokhen lev birtokok negyedrészébe Borsvai Benedek kir.

ember által.

^
1478. Kusali Jakcsi György fiai János és László megintették

^latuosiuai Zsigmoiulot és Miklóst, Nasztát Keszi Balázs özvegyét

s másik Nasztát Matnesinai János nejét a nagy- és kis-alinási s*

egyéb birtokoknak a zálogösszeg felvétele melletti visszaadatása iránt.

1495. Bilkei Péter neje Matucsiuai Dorottya, bohelyeztetik

mindkét Almás, a kovászói vár egyenl fele részének, Kovászó, Ka-

szony, Peue, Újfalu, Szernye, Oroszi, Borsoya és Déda helységek-

ben lev részeknek birtokába, Matucsinai Miklós birtokostárs ellen-

raendása mellett. Az 1498-bau ismételve történt beiktatásnál Matu-

csinai Miklóson kivül ellenmondottak még ennek második neje Kata

és fiai Ferencz és György s leányai Jerei?aia és Magda
;

királyi em-

berül mködött Borsvai Miklós, utóbb Bégányi Boldizsár.

' 1502. Halmaghi iMaga Vajda Mihály fiai Péter és Sándor in-

tést, vizsgálatot és porbehivást intéznek Matucsinai Miklós ellen,

ki a Keszi Balázs halálával özvegyére Nasztára Maga vajda leányára,

errl pedig Matucsinai Miklóstól nevezett leányára Dorottyára, Bil-

ivel Pétornére szállt almási, borsovai, dédai s egyéb birtokokat jog-

talanul elfoglalta.

1500 . .Jakcsi László eizáíogitá ré.szbirtokát Drágfri Jánosnak.

lót >7. .lak'esi tlvt'rgy íiának Jánosnak iia András és Jakcsi

U.yörgy lláiiak Lá-z.lóiiak lia Györgv beiktattattak Jakcsi László íia

.j.ino.s után maradt itteni s más érintett birtokokba grökségi jogon

< >u^-gányi György királyi ember <által, — mely beiktatás íolytattatott

I5l2-ben Óbégányi Boldizsár kir. ember ós Kelecsenyi Péter leleszi

kouv. pap lül ab



1515. Jakcsi György elzálogitá alrnási részelt Kerepeczi De-

meternek 51 aranyforintban.

1520. lúaszonyi Matnznai Ferencz zálogképen veszi át az it-

teni birtokokat; ez 1522-ben tiltakozik a munkáesi várbeli liszt vi-

selk elien azért, mert k a nagy-almási határíioz tartozott láoni-

czH nev területrl a termeiyvt (‘ia*szakosan oltoúlaiák.

152^1. Kusali Jakesi András özvegye férjezett Huüykai Í.;Ín/-

lóné meginteti és megperii Matnznai Fercnrzet azért, mórt egyik

nag3
"-almási jobbágyát íTszakosar) elhurezoKatía ICoviuszóra. A viv.s-

gcálatot eszközié Lairí Mihály nev lelosz.i konv.

15:D>. Matnznai Ferenez beiktattatott a áakesl Jáno.s ulan w-

tel utján reá szállt ki.s- és nagy-aiiná'^i s egyéb nevezeit részek f'e,

Jakesi .láiiuS árváinak elle.iimon(lá>a mellett. •

15b2. a Maiuznai Péter-fole rész (iallewy Ferencznek aíioma-

uyoztatoit.

1572. beiktattatott kir. nj adomány ílytán Matuznai János,

István’ és Ferencz A-linás, Kaszouy, Kovászó, Bene, Szérnye és I j-

falu ‘helységekben lev részekbe a királyi joggal együtt. Ez alka-

lommal elienmondással éltek dálnoki Székely Antal, neje Mifghi

Zsüíia és ünk Gáspár, kik azután 1575. belielyezteUek az emiiteU

beregmegyei, szalmlcs- és iigoesamegy(3Í birtokokba.

1.575. Bégáuyi Pál, a papos! Kördg Kufrozánálol szüíelr'lt

gyermekek gyámja, eizálogitá az. almási birtokrészeket Móricz Ba-

lázsnak 320 forrntbaii.
'

1576. Matuznai Gedeon iktattatik be a fentebb érintett ré-

szekbe, Daróczi István királyi ember és Paleopolitanus Péter leleszi

konv. áldozár által királyi iij adomány alapján.

IGOO. beiktatíattak Perényí Györgyné Örökösei, Priberi Melit s

mások a Büdy Mihály és Farkas-féle részekbe.

1624. sept. 17. Turterebesen kelt irat szerint eizálogitá Peré-

pyi Gábor ugoesai íispán és neje Salgai Kata Almást Gsomaké'zi

Andrásnak 1500 magyar forintért, mely összegre 6tX) darab két

forintos tallért és 300 magyar forintot felvettek, megengedvén, hogy

a birtok Gsomaközi Péter árváira is szállhasson kiváithatás feltétele

mellett.

1633. Bégányi Ferencz és neje Horváth Kata pereltek Peré-

nyi Gáborral az itteni és kaszonyi, kovászói és beni részek elide-

genitése migitt.

1636. Eákóczy György fejedelem és neje Lorántffi Zsuzsánna

galantai Eszterházy Miklós nádor parancsa rae!b:tt beiktattatváü a

.2
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munkácsi uradalomba, ez alkalommal Nagy- s Kis-Almásra és Ma-
szárfalvára nézve ollenmondott Bégányi Ferencz, Perenyi (iábor és

neje Kata.

1082. emlitietnek birtokosaiul: Csomaközi Péter, Bornemissza

Zsigmond és Barkóczi György; 1685-ben: Bornemissza György és

Adám és Kallós Erzsébet; 1750-ben: Beniczky Péter özvegye O.sató

Klára; ]80‘.l-l»en pedig Bnday Zsigniond, ki testvérei nevében is

tiltakozott csebi Pogáuy Ferencz ellen, midn ez í 808-ban itt és

Kovászón s Benében beiktattatott.

Jelenlegi föbirtokosai Jobszty Ferencz örökösei: fia Gyula s

veje Gulácsy Dezs sat.

E helységrl neveztcteít el 1854-ben megyénk egyik júrásbi-

rósága. m(‘lynek hivatala különben Munkácson székelt. Van posta-

állomása; gk. lelkészsége régi, már a múlt században virágzott. Kis-

H a szom.széd Nagy-Almás lielységek határa lollboldnyi; Kís-

Alinás házainak száma 99-

s

lakossága 390. Temploma fa-alkotvány.

Almá.8 (Síagy).

Orosz helység, mely fekszik az elbbitl éjszak felé fél órányira.

Birtokvi|zonyai Kis-Alraáséval egyenlk lévén, itt Csupán annyit em-

litek meg, hogy 1G82. évben különösen birtokoltak : Sulyok Ferencz

után Rédainé, ílosvay Ádára, Bornemissza Zsigmond árvái és Cso-

maközi Gábor; 1750-ben pedig Beniczki Péter özvegye.

Megjegyzésre méltó, hogy az lB49-ki urbér szerint Závid-

falva és Nagy-Almás közt már 1645-ben folyt viszálykodás egy da-

rab földterület iránt, melyen malom is állott, valamint a szomszéd

Fogaras és Kis-Almás határai iránt, s hogy e meg-megujitott ha-

tárvillongás iránti végtelen hosszúra nyúlt per csupán 1881-ben

döntetett el, még pedig a mimkác.si uradalom javára.

Nagy-Almás íiókegyliáza Kis-Almásnak, de van saját fatemp-

loma; lakóinak száma 381, kik 79 házban laknak.
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Almamezo*

(Jablonov).

Orosz falucska 10 házzal és 57 lakossal Volócz közelében, ma-

gas hegyektl körített völgyben. A munkácsi uradalomhoz tartozol

;

az 1649-ki úrbéri összeírásban Telegdi birtokául emliUetik, az 1091.

összeírás szerint a háborús id folytán teljesen elpusztult, V
4

ken kívül, — sem kenéze, sem más jobbágya nem volt. A Ráköczy-

féle hadjárat után a 18. században népessége gyarapodni kezdett

gróf Schönborn alatt.

Volócz íiókegyháza, Alsó-Vereczke pedig utolsó postája.

A Zanyka nev, Hörki*hegy alatt fekv savanyuviz-forrás

igen kellemes és üdít italt szolgáltat. Fürdésre is használják.

Ardánltáza.

.

^ (Ardánavo).

Ruthen helység a felvidéki járásban, a Hosszuhát' nev hegy

délnyugoti lejtjén, 141 házzal,. 789 lakossal és 1486 holdnyi ha-

tárral. A XT. században a Jardánfalvi családnak volt si birtoka

és felváltva Ardán- és Jardán-falvának is iratik okmányilag. F148-

ban beiktattattak ellenmondás nélkül a leleszi konvént közbejötté-

vel Jardánfalvi Vanch és fiai Pál és Máté s Jardánfalvai Veres

Mihály*).

1463. királyi uj adomány alapján beiktattatott Bükéi Sándor

kir. ember által Jardánfalvai Pál s általa testvére Mátyás és ro-

kona Miklós.

Az 1495-ki adománylevél szerint már a munkácsi urada-

lomhoz tartozott, akkor kapván azt Gsáktoriíj'ai Zsigraond pécsi

püspök, ki ellenmondott, midn 1504-ben béiteki Drágffi György e

helység birtokába is beiktattatott zálogczimen.

) Leless^ prtv atatut L No. 61—62.



lG40-ben Loráutfiív Zsuzsán na (Rákóczv György özvegye) ide-

jében talúhaloít itt r>7 jobbágy, kik akkor majd mindnyájan ma-

gyarok voliak, 11 . m. Pap, Csupor, Sánta, Major, Török, Balázs.

Siiió. Kozma. Kovács. Fejes, Szekeres!, Csepa, Nyiresfalusi, l^eu-

i ví'l, ibiii. V.arg.a, Egeres. Tamás sat., kik kétségtelenül a törökök

t^iöl MUMmkiiltek ide az alföldrl s késbb részint visszaköltöztek,

rc."/.iijT eloroszosodtak. Azon idben 3 batyko is mködön iit, n.

111 . I’ap' Ferencz, l\\p István, és Csupor István, kik évenkint egy-

ogy nyestél és 3 förimot tartoztak a munkácsi várhoz beadni. Ez

ö.s.-zoirás szerint a lakosok a szlt lÖ40-ben kezdették ültetni,.

s

cmliiíek, hogy lolílb •április 20. Munkácson kelt okmány szerint

Kákórzy Zsiginond, Munkács birtokosa, Zicsko Pál íiainak, Tamás,

Gergely és Jakabnak, szabados! jogositmányt adott, oly kép. hogy

a várhoz való szermiinkátó! mentek legyenek ugyan, de e helyeit

mindig készen tartsanak egy hátast lovat, hogy azon a parancs-

nak rögtön eleget tehessenek. A kenézség akkor a Miliovics

családnál volt. . 1682-ben voliak a’batykók: Pap Jakab és Simon, a

íökenéz pedig Fülöp Lázár.

Van saját gk. lelkészsége, mely már 1378-ban fennállott és van

ktemploma. Auyakönyve 1766. vezettetik. Utolsó postája Ki^s-Al-

alinás. A falu feletti Hát-erdben, az u. n. hár o m di ó í á n ál a

már más helyen tüzetesen leirt, Bogoszláv nev skori földvár

nyomai látszanak, mely délrl ‘az ilosvai Sztremtura s nygöt-

rl a Horotyán és . a Selesztó feletti 0-vár-ral volt egykor össze-

kütteiésben^ Hatíirában obsidián- és kovakszilánkok s bronztárgyak

is találtatnak.

BleregHzász Vég-ardo,

Magyar In^Iység a mmikács-beregszászi útvonalon. 70 ház-

fal. 433 lélekkel és 2778 hoídnyi lerjedelenVinol : sik iiatárát. a

Aöö'ke f(»lyö h-asitja, inig keletrl a falu felelt Irncliit és rvolith-

kzet ú, escTjés .s szlvel beüiteíelt hegy emelkedik.

’1333-diki papi tized lajstromában Derczen ^után következik

pgv Ordo\ (Ard) nev plébánia*, kétségtelenül az itteni, melyben

akkor Péter nev lelkész állomásozott; a jelenben reformátusok ál-
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!a! baszTiált ktemplom bajda a kalholikusoké volt s eredeti alak-

jábaD most is Íeniiílll. Ez épilmény keletelt íekvsü, déli és kL-leíi

ablakai keskeovek és iiyilásszerüek, a hajóhoz rafrasztott és Oirve-

nes fallal végzd szentély jóval alacsonyabb s így a 14.— ]f>. sza-

zad épitészeíi jellegét hordja magán. Különben e helység a 14.

században már kiváló lehetett, mert akkor itt gyakran taríaUak

megyei s nemesi gylések; így 1347. és 1353-ban Maroclnik Ue-*

regraegye fispánja s négy szolgabirája eltt a nemes és nem ne-

mes közönség összegylvén, itt panaszait nyilvánosan adá el.

(Zicby-codex II. 534., 536. lap).

Egy 1364. évben kelt határjárási okmányban Erzsébet ki-

rályné birtokául eralittetik, a mikor e helység határa Jánosi.

Gát -és Kigyós szomszédos faluk fell megálIapittaíoU, Ugyanis I.

Lajos király Lupieehtszászán Mihály napján kelt rendeletében meg-

hagyta a lelkészi konventnek, hogy mivel anyja . E rz s é b e t né-

mely falujának határa iránt kétely támadt s azokat kiigir/.ittatni kí-

vánja, e tekintetben a konvent a kell lépéseket tegye meg. E

végbl az eljáráshoz királyi erábereköl ajánltattak Miklós a királyné

•fjegyzje, János a Inprechtszászi, a királyné káplánja, Debrö mester

'és Baganja fia János, beregi alispán. Tizenötöd napra megkezdetett

a határjárás Ordó (Ardó) nev királyni helységben, hol határ-

pontokul kiemelteitek: Zapcsolpataka, egy „nyárfa Ivánosi hely-

ség, Gát királyni helység, Kigyós, Kig’yóspataka, Nagy-Ut, Kigyós

barátok birtoka sat. (Leleszi lev. Met. 52.).

A ^15. században Eoriathovics család birtokában találjuk e

helységet. Ugyanis 1416-ban Kafiái Pán Endre és tiszte Heleie

vizsgálatot intézteiéit Perényi Miklós fia Miklós ellen azért, mert

ez ardói és beregi ndvarházaiL erszakosan megroíianván, neki 5(K.t

uj forinton leiül kárt okozott. (Lelesz, prt. Act. B B. IL .54.

számi.

1418. királyi uj adomány alapján beikta fiallak e helység, va

lamint a hasonlóul királyinak czimzett Ignécz és Csomonya, a uiíiif r

kácsi várhoz tartozóit faluk birtokába Péter fiai : Pálóczi ( Pa!«K.hv)

Mátyus, szabolcsi, abauji, borsodi fispán és diósgyri kapiiahiv.

testvére Imre, kirájji lestr (auíae regiue miies ) es Györifv szepesi

prépost

1427-ben Brankovics György rácz despotának adaton kárpte,..

iásui az aldunai várakért mint, a mnnkácsi várhoz tartozott bir-

tokrész , i440-ben pedig elbb a Buszkai Dobó, késbb a Fáióczi

nemzetségnek.



1463, Pálóczi Simon fobejáró pert indított és njert Csaholi

János, a rácz despota tiszto, ellen azért, hogy a Pálóczi birtoká-

hoz tartozott Ardó, Derczen bereginegyei és Szered nye, ígnccz,

Csomonya, Dobróka, Orlova, ílorlya, Monjorós és Lengyelfalva

ungmegyei helységeket 1450-ben fegyveresen megrohanta, felégette

és Pálóczi s összes jobbágyainak marháit elhajtatta. 1530-ban Gsa-

•holi Imre emlittetik birtokosul, kinek leányai valának Kata, Chrisz-

tiiia és Anna.

1536. Ftrdiuáud király meghagyla Büdi Mihály munkácsi

várnagynak, hogy Ardót és Szereduyét, melyet Nagy Imre alná-

dor elfoglalt és Posgai Zsigmondnak adott, Kaskai Istvánnak adassa

vissza, egyszersmind utasitván Posgait, hogy Ignéczet, Csomopyát,

Dubrókát, Bacsovát és Andrásóczot Dobó Fereneznek bocsássa át.

I Budai kam. lev. 927 cs. 2. sz.\

1543. Ferdinánd, Pálóczi Antal magtalan elhunytával, Ardót

és DerczenX Büdi Mihálynak s örököseinek adományozta, ki 1536-

bau kiegyezkedett Csaholi leányaival. 1548-han perlekedtek illet-

ségeik iránt Dobóruszkai István, Domokos özvegye Csaholi Chrisz-

tina, valamint szintén Csaholi Imre leánya, Anna; Melith György

neje. —
1552-ben ismét megjáratott e helység határa, mely akkor a

Dobóruszkai családé volt, mig a szomszéd Kigyós a beregszászi

Domonkos-szerzetesek, Bereg pedig a király birtokában vala. Ez

okmányban Longodár völgy (vallis) is emlittetik. Az eljárásnál ki-

rályi emberül mködött Oroszi Demeter, a leleszi kónvont részérl

pedig Gyöngyösi Ferencz.

Midn 1566-ban a tatárok Tokaj alul rabbivá erre átvonultak,

a falut felgyújtották s felprédúlták
; 28 telek elpusztult s a kevés

nép, mely megmaradt, még évek múlva is gunyhókban és bujdosva

,élt. (1567. dicalis összeírás.)

1571. emlittetnek birtokosokul : .Literati Demeter és Lakat-

gyártó Pál (megyei lev.), 1600-bau pedig Melith Pál, 1612-ben en-

nek özvegye Csapi Krisztina, Bégányi Tamás és Miklós és Czobor

Mihály, 1647. Melith Péter, Beeski György és Rátonyi Ferencz.

1619. Priberi Melith György két jobbágytelket Íratott- Kal-

már, máskép Ardai Pálnak 800 frtón.

1700. beiktatiattak itt Görgei Imre és neje Karászi Horváth

Mária,, kik a gimési Forgács Endre gróftól hötlenségi bélyegen a

szepesi kamara számára elfoglalt 8 a királyi ügyész által lipóczi

Keczer Klára Szinyei Miklós özvegyének eladott ardói, nagy-muzsa-



lyi, kis-dohronyi és hadalói jésznírn'szeket pJsobbsépi \joiion

jíron iDOírszcrozték. A bevezetést eszközlék Bay Fereüez kiráh i í tu

bor és TJjkéri Fereiicz leleszi pap.

1728. gróf Csáky Péier magtalanul elhunyván, annak itteni,

valamint beregszászi és somi birtoka a kincstárra szállt. Majd .i

Perénji családra jutott egy részbirtok, melyet 1849. évig; Poiénxi

Zsigrnond báró élvezett: e nagy férfiú ekkor, a szaliadságbart-z b:-

veretése után, a zsarnoki önkény áldozatává válván, itteni birtuka

s csinos kastélya is elkoboztatoit, melyet a kincstártól 18 f>5-lrn

Abonyi István megvett. E jószágboz tartoztak Perényi alatt az it-

teni, beregszászi, derczeni, badalói és asztélyi részek, melyek össz(3seij

30,343- frt 50 krra becsöltettek s a pesti törvényszék mint csódbi-

róság által elárvereztettek.

A 17. században több Ízben tartattak itt megyei gylések,

raielüU Beregszászon a megyeháza állandósittatott A megyei jegy-

zkönyvek szerint 1661., 1667., 1672., 1674., 1692., 1707. s a többi

években érdekes tanácskozások folytak itt.

A helység dél-nyugati során álló templom hajója, melyrl fen-

tebb említés tétetik, m. hosszú és 9.^^ m. széles, szentélye

pedig 7.5g m. hosszú és ö.gg m. széles, ez utóbbi körivö boltozatu,

mig a hajödeszka mennyezet,’ keret nélküli ablakai l.gc, ra. maga-

sak és 31 cm. szélesek
;
kívül köpárkányzat futja körül és ers tám-

falak állanak. A protestánsok már 1645-ben anyagyülekezetet képez-

tek s e templomot is használták; majd idvel ez s a mellette álló

fatorony elromladozván, megujithatása végett a hívek 1774. és

1779-ben folyamodtak a vármegyéhez, melynek engedélye folytán

azután 1779-ben mindkét épület megujittatott, a fatorony pedig is-

mét 1816-ban kijavíttatott. A templomban lev czinkanna 1658-ból

való
;
egy másik ónkanna pedig e íelirást viseli „pro pia recorda-

tione passionis et mortis Jesu Xti, ofíerunt et dedicaní Joannes

Szereniei et consors ejus Elisabeth Sze rda b e Ív ij Anno 1629.

24. decembris." Egy harmadikon pedig ez áll: „Ad gionam Dei

fecit Andreas Nádudvari de Maros Németi 1668.“ Ez alatt czime-

rül egy kardos kéz van kivésve. Egy áldozó cserép korsója isii-

ben készült. Egyik kis harangján ez áll: „Mlserere raei Domine !“

Mibl kitetszik, hogy egykor a római k. hívek halái-csengetyünek

használták, jóllehet fakoronáján az 1692. óvszám olvasható: a má-

sik harangot az egyház, 1802. öntette. — Szilágyi Jánosné, szüle-

tett Mester Éva, 1827. egy sáhos abroszt, Géresi inezédi Zsuzsánna

pedig 1832-ben egy díszesen felékiteti kék posztó sznyeget aján-
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dékpzott a- siószékre. Anyakönyve 1763. évben kezddik^ jóllehet

már 1610-beu volt rendes 'prédikátora, nevezetesen akkor Soraoiryi

Henedek. Ez egyház jóltevje’ volt hajdan a Móriez-család, késbb

pedig ííéresi István itteni birtokos. lG40-ben emlittetik hit^zóno-

n okául Ecsedi György.

Az itteni temetben nyugszanak jeltelenül beregszászi N a gy*

Pál, a jénai és más tudóstársaság’ széles tudománya tagjának és

sárospataki tanárnak hamvai, ki itt 1828-ban május hó 20-án 78

éves korában meghalt.

1704-ben építtetett özvegy Horváth Imréné született báró Po-

gány Borbála az udvarán egy íátemplomkát egy oltárral a szent

hiirorn.ság tiszteletére, tartván udvari káplánul egy Ferencz-reudü

.'zerzotest. 1770-ban erneltelett e buzgó n egy másik kápoluát a

^/. lóli»‘gy alján Szent Imre tisztelLtére, alapítványul adományozván

egy akkor száz forintra becsült szlt.

A lakosok nevei ezek : Bácska, Bakos, Illyés, Katona, Ková(?s,

Móricz, Nagy, Németi, Nyíri, Orosz, Pap, Petrohúr, Szakács, Szi-

lágyi, Szcs, Tutzáuy és Varga.

A falu déli szélén folyó Vérkc itt Basának neveztetik, mely

nevét, a uépmoüda szerint, egy a 13. .században András király e

tájon való táborozása alkalmával itt megölt három basától vette volna.

Fbirtokosai jelenben: Abonyi Emil, gróf Hadik Barkóczy

Ilona, Gércsi István után Szunyogh Sáiidorné és Pogány Józsefné

után Feuerstein Léba, Nagy József síb.

Amziély.

Magyar helység a beregszász-naményi útvonalon, 7.5 ház-

zal, 3G3 lakossal és 1Í35 holdnyi tértartalommal. Hajdan Aszté

és Aszléjnak is mondatott. A !4-ik században a Macsolai csa-

lád lu'rta; Így 1378-ban M. Rudolf, János fia, beiktattatott Asz-

^•!y. Fjfalu, Macsola, Csorna és Gecsében lév birtokrészekbe.

I4t'8-han Bolezi (Bulcsúi) Mátyás testvére György terhére

•í/álogit négy jobbágy telket Borsovai Tiboltnak 16 tiszta arany-

forinton.

1478. Szirmai Flóris és neje Vern, Bulcsúi Miklós fiai, Má-



tyás és György, örökbevaiíása folytán, beiktattattak itteni 3 jobbágy-

telek és a k áp 0 1 n as z e r i birtok harmadrészének birtokába.

Ugyanez évben ezen Szirmai vizsgálatot intéztetett bélteki Drágtíi

Miklós és Bertalan elíen/ kik az ö szirmai jobbágyait bántalmaz-

ták s asztélyi birtokára vonatkozó iratait eliulajdoniták. Egyszer-

smind megintették Szirmai és neje Vern (Bidcsai Miklós leánya)

Buiesui Péter özvegyét, Brigidát, most Obégányi Lálszló nejét, hogy

a 17 aranyban zálogul birt asztélyi jobbágytelkét és két házhelyé^

biiesui két jobbágy telkét, úgy szintén a búcsúi határon a Bor-

sóvá folyón lev két kerékre .íWgó malom negyedrészét engedje

vissza. —
1492. bevezettetett Bégányi Ferencz, Báthori István ország-

bírói jegyzjének testvére. Mihály és Ferencz az Asztély, Homok,

Búcsú és Bégány helységekben lev összes királyi jogok és ha-

szonvételek birtokába; a beiktatást eszkozlé Borsovai Miklós, kirá-

lyi ember.

1511. Surányi György és Pál, Teremi Albert és János és

Csornai Benedek eltiltatják Ormós Imrét és^ Annát az asztélyi,

macsolai, ujhilvi* és csomag ercsi puszta elfoglalásától.

1514. Búcsúi Kata- itteni, és búcsúi birtokát eladta száz arany

forioton Kerépeczi Imrének.

1516. Bulcsúi Alátyás (György fia). Itteni és bulcsui Összes

birtokait, azokat is, melyek zálogezimen Lónyai János neje, Do-

rottyái kezén találtattak, valamint Bulcsúi János részeit is cserében

átbocsátá Lónyay Jánosnak örökösen ennek észlári és csobaji bir-

tokaiért, felve.véo ez utóbbitól ráadásul 20Ö arany •forintot'*').

1526. Lipóczi Horváth Miklós, Giczi löerencz és Serédi György

beiktattattak örököseikkel együtt a magtalan ul elhunyt Bulcsui

János és néhai Bulcsui Tamás leánya, Vern, után maradt s a ki-

rályi joggal együtt neki adományozott asztélyi és bulcsui s egyéb

vagyon birtokába, mely aíkaidmmal ellenmondottak Patócsi x\nta,lné.

Szirmai Fóris leánya Dorottya, Kerepeczi Ferencz és Pelbárt. Bul-

csúi Mátyás és Oroszi Ferencz.

1527. Oroszi Ferencz és Beregszászi Kerekes Györg;f, Bul-

csúi Mátyás bevallása folytán, beiktattattak az általok elébb zálo-

gul birt egy itteni jobbágy telek birtokába. .

*

1530. birtokolt itt Kerepeczi Ferencz és Lónyay János ö'z-

vegye. — .

•

) Leleszi let. Prot. pair.



1540. l/eiktattatott Hetei Márton királyi ember által Burányi

.láno.v tiHfiak <iyör;zynek' Oa János és Burányi János fiának Sebe^tyén-

nt'k lia Miklés a i'szökre I.ónyay János uzvogye, Dorottya, által

ori'kosen bevaiiotl itteni zálogos birtokba.

if)48. 1. Fenliuánd Újhelyi Ferencz és Imrének, úgy test-

vérei Demeter és Péternek Asztély pusztát és Macsolát ajándé-

kozta. (Megyei levéltár).

1504. tiltakozott P.ulcsui P'erenez és Sándor Bulcsúi Farkas

ellen azért, hogy ez csarnavodai Burányi Jánosnak Asziélybau 3

johbágytelket eladott.

1506-ban itt a tatárok 3 telket elpusztitottak
;
akkor birtokol-

tak itt Kerepeczi István és Demeter, Burányi J.ászló és Bulcsúi

Ferencz, — ez móbbi perelt 150P-ben Bay P'erencz uuiijkáesi fnök-

kel foglalás miatt.

1501-ben beikíattatott Tarnóczi István a magtalanul kimúlt

Macsolai, máskép Újhelyi Ferencz után felkérés folytán reá

háramlóit asztélyi, Dagy-inuzsalyi és ujfalvi pusztán lev részbir-

tokükba.

1571. Kerepeczi, máskép Majlhényi Demeter beikíattatott az

asztélyi, kisguii, búcsúi és díívidházui azon birtokokba, melyeket ó

régi idtl [iával Kerepeczi Gáspárral együtt békésen birl. E va-

gyont Rosso Vincze, cs. k. tüzérségi parancsnok, Svendi Lázár

f(‘ls-magyarországi flovaskapitánytól Kerepeczi Demeter és fia

Gáspár htlensége folytán kapta s ez Kerepeczi Demeternek s

mindkét .nem utódainak ismét átengedte, Kerepeczi Gáspár ellen-

mondása roellett.

1575. Bulcsúi Pathócsi Ferencz tiltakozott Kerepeczy István

ellen Asztély és Bulcsúban elidegenitelt némely birtokrészek iránt,

úgyszintén Majlhényi Demeter ellen is, késbb azonban egyességre

léptek s ezt 1578-ban a leleszi konventnél megersitették.

1580. Nagymihályi Tibai tiltakozott Tarnoczy Simon ellen

asztélyi. macsolai és ujfalvi birtokok elfoglalása ügyében.

1588. birtokolták Kerepeczi István és Ferencz, Bulcsúi es

Burányi Gábor : 1000-ban ez és Lónyai István,. Kubinyi István, Des-

sewffy Ferencz és Tarnóczy Simon; 1602. Sabjáki Pozsgai Ferenc-

nek neje Judit átadja 800 írton itteni s dávidházai, fornosi s ke-

repeczi birtokait; 1604-ben emlittetik birtokosul Patócsi Farkas és

János.

1600. beikUttattak néhai Burányi, máskép Csarnavodai és nejé-

tl, Csavrághi, m áskép Prépostváry Bálint leányától, Borbálától szár-



mázott Eufrozina, Zsuzsanna és Borbála, úgy Snrányi Klára iSu-

rányi Gábor testvére) asztélyi, suráuyi, csarodai, balazséri. papii.

lejércsei, beregmogyei, halmii, kökiuiyosdi, váraliyiii' tur('zi, bá-

bonyi és kóródi birtokokba, mely alkalommal királyi emberül inét-

ködött Gulácsi Mihály és a leleszi konveut részérl Cseruei .Vudra-s

áldozár.

1611. Matuznai Zsófia, Salgai Kata és Horváth Katalin es:yes'

ségre léptek A.sztély, Surány, Csaroda, Fejércse, Márok, Papi es

Kis-Surány iránt,

1648. voltak birtokosok Kónyái ZsignioucK Tolegdi István,

Perueszi Gábor és Perónyi András.

1651. Bornemissza Katalin, elbb Kállai P'erencz, utóbb He-

rényi György Özvegye királyi engedély mellett fiusittatván, és így

örökölvén a faágat illetett surányi^és csaruavodai jószágok bán, ál-

tala birtokába jöttek külön királyi adomány mellett Perényi Gábor

fiai, Kállai Zsuzsána és Klára, leányai. Kállai László s mindkét

nem utódaik az összes snrányi jószág, u. m. Asztély, Nagy- és

Kís-Surány, Gsaroda, Fehérese, Papifalu, Baiazsér és Benze hely-

ségeknek, valamint Halmi, Keresztur, Bábony, Turcz, Pásitpuszta,

Taraásvárallya, Kökényesd, Daróez, Lázár, Homok, Sár és íSzige-

ten lev részek birtokába. A Gödé Péter, Ráthonyi Gergely és Gu-

lácsi István királyi enaberek és Baritzi Dávid leleszi pap által tor-

téiít beiktatásnál többen ellenmondási jogukkal éltek.

.Jelenben földbirtokosok itt a Bay Farkas és Pogány-esaládbo-

liok; ' Pogány Józsefné részeit megvevé Feuerstein Lóba, — birnak

még Gulácsj Dezs, Fiié István, Hegeds Károly, Olasz András,

Szabó Dániel sat.

E helység 1708-ig Suránynak volt fiókja és 1729-ben lett

ányaegyházzá. Els ref. prédikátora volt Kegyes, második Botházi.

harmadik Gulácsi. 1763. roskadó fatemplomát a megye engedélyé-

vel megujitotta, majd. 1831—1833. évig uj ktemplomot épittetett,

0 végre a tért a báró Perényi-családtól adomány s a lelkészt lak

telkét Rédei Perencztl 1796. csere utján kapván. A lelkészség 30

év eltt roszul leven díjazva, maga a pap végzé az éneklész és ha-

rangozó teendit s így itt valóban rá illett a közmondás: „a hol

szegény az ecclesia, maga a pap harangozik.'^ A papiak került 1796-

ban 222 váltó forintba. 1797-ben elsnek ment bele lakni Lrinezi Mi-

hály. A torony épült 1803., egy haranggal.

A lakosok Bogár, Bed, Debreczeni, Fiié, Deák, Komáromi,
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Fazekas, Kulcsár, Lengyel, Olasz, Pénaes, Pál, Somi, Szérényi és

Szabó nevüek.

Halárában a xMitze iuívü patak, melyen egykor a Szegi nev
malom állolt és a Vérke íólydogál.

Vámos-Atya.

Vámos-Atya magyar helység, mely a Csaroda folyonál és a

Tisza jobb partján fekszik, a XIV— XVI. századokban élt (Vámos)

Atyai család si lielye.

1327-ben Ácsai (Atyai) Detre fia Mátyás eladja Acha és

Draiicb {Atya és Darocz) beregmegyei helységekbeBÍ birtokait, me-

lyeket Mát^'ás Draucbi István fiától, Jánostól, 20 márkáért szerzett,

Piliskei Pál fiának, Dezsnek, beregi fispánnak és munkácsi várnagy-

nak s utódainak Károly király beleegyezése folytán a nagyváradi

káptalan eltt*)

Az 1333-dik évi pápai tizedek lajstromában Atya — Athia —
úgy fordul el; mint népes helység, melynek lelkésze Benedek adott

Kelemen nev szernyei lelkészszel együtt 24 garast adó fejében.

Különben mái* 1321. évbeu emlittetik egy Péter nev lelkésze.**)

1346. az egri káptalan eltt Várdai János képviselve Daróczi

László által tiltakozik az ellen, hogy az Atyai Detre fia,' Mátyás, ál-

tal Istvánnak, Lajos király jegyzjének, elidegenitett atyai birtokot

Bálkhányi János fiai, László és Fábián, Istvánnak örökre átenged-

jék, mert e birtok nem az oldalágat, hanem a nemet egyenes örö-

kösödési jogon illeti.***)

13S2'beri Guthi Lukács, Kálmán és .János kapnak itt ado-

mányt, mint az Zsigmond király 1406. kelt remmissionalijából kitet-

szik. Ebben ugyanis emlittetik, hogy Guthi János eldei Erzsébet

kiráJynétl láttatlak ei pecsétes levéllel itteni birtokukra nézve, me-

lyet most Zsigmond ujonaii megersit
;

az Erzsébet-féle okmány

szerint Erzsébet visszabocsátá „possessionera Atya, erga manus.suas

*) Budai kam. ler. 744. cs. 39. sz.

Zichy-Codex 1. 197.

D. 0. iJ. 196.
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reginales titulo pignoris habitam”.— az atvai birtokot, melyei v

zálogjogon birt.

1399. tiltakoznak az Atyaiak és Darócziak az ellen, bog}

Hagymás! János é,s Beregszoni Domokos, valamint Csáki Mik-

lós és György az atyai vámot és Osztró nev halászatni biii.ro-

Iák s Geiényes helységet eüdegeniték.*)

1412. Upor Imre fiai, László és István, k-érelméro iiaiuriiira^

tartatott Butykai Keszeg János üai, Domokos és Péter, ellenében,

1414- évben emlittelnek egy Gara Miklós nádor által a lele-

szi konventhez menesztett vizsgálatot rendel iratban Atyai László

és György, mint Péter fiának Jánosnak fiai, kik kaszonyi Pogány

Domokos ellen a Salánk és Feketepatak közt feküdt Perner nev
tó melletti birtokuk elfoglalása miatt panaszkodtak.

1417-ben vizsgálatot in^óztettek Butykai Péter és Domokos,

Pán Ferencz leányai, Anna, férjezett Agárdi Gjorgyné és Margit,

Atyai Boldizsár ellen azért, mert ez a yid-íeike felli réven az eni-

bereket zaklatta s Atya és Szálka közt a közutat és hidakat ön-

kényileg elrontaUa.

1454-ben beiktatja Hetei Mihály királyi ember Atyai Boldi-

zsárt itt és Gelényesen.

Ugyanakkor visszabelyezteteti Atyai György fiának Jánosnak

fia György a Liget, 'Nagy és Szalva nev — Atya és Salánk közt

fekv — erdrészek birtokába, melyeket nem rég KusaliJakcsi And-

rás, László és György, Szokoli Péter, malomvizi Kenderes János és

Fóliái János Eovászó és Bereghez erszakosan elfoglaltak
;

külön-

ben e peres Ügy csak 1627-ben döntetett el véglegesen.

1475. beiktattatott Csapi János, többek eilenmondása melléti.

És Kémérl Mihály eizálogitá Gacsali Tamásnai^ 2000 frtban itteni

és szatrnármegyei szekeresi, czigéni, filesdi, kölcsiei, milotai és cse-

kei rÓRzbirtokait: a minthogy Gacsali János és György 1476-ban

Kun Jakab fiai László, Miklós, Kristóf, Jakab és Jánosnak eladták

atyai, uszkai, nagy-hodosi, kis-rozsaü és zajtai vagyonukat 2(.KX>

tori D Lért.

1489. Peineliázi \^P(*ihei3yeházií Mátyás beikíaitatoU a Guthi

Ország Lászlótól zálogképeu rúbáromiott birtokokba Kerecseny,

Eszterjén, Helyén és szaboicsraegjei Al>a helységekben.

1492. Kére.si György, királyi ember és Császári Tamás leleszi,

pap által zálogczimen beiktattatott Petneházi Mátyás a Kállai János

) Leleszi lev. Prot. A. 349. 1. 14. sz



30

és Chaholi Pál s Anarcsi Tegzes László bírta laskodi, Káliul János

és Csaholi János bírta székelyig Ory Jnos bírta ri, Pocsai Antal

bírta madai és kápolnái szatmármcgyeí, valamint Guti László bírta

itteni, eszterjóni, hetyéni és kerecseni részbirtokokba.

1499. beiktattatott Guthi Illés, Zápolya Istvánnak a váradi

káptalanhoz Budáról keresztfeltalálása napján irt levele foltytán, a

kereseti atyai, guti, abai-, körtvélyési és válási javakba.

beiktattattak Batthyányi Benedek és Tarczay János a

Kt‘recseni családtól elfoglalt, Lónyai László és János pedig zálog czj-

inéu bevezettettek Bégányi Boldizsár kir. ember által az Atyai Pe-

iviicz-féle részekbe. 1508-ban szerzett vétel utján Tarczai’ János uj

birtokot. 1509-ben pedig elzálogitá Kerecseni Erzsébet, Surányi Pál

özvegye, egy népes és egy puszta telkét, úgy az atyai vámjöve-

dékiiek negyedrészét Kerecseni Istvánnak 2G forintért; 1512-ben

hasonlóul elzálogitá Atyar István özvegye Borbála és leánya Magda,

Kerecsen! Barnabás neje, egy telkét Komoróczi Péternek 12 arany-

forintért.

1520-baa nói ágra való felkérés s ily adomány folytán beik-

tattattak Atyai Magda, Borbála, Zsófia és Dorottya.

1524-ben beiktattatott Daróczi Kristóf kir. ember által ból-

teki Drágffi János temesi gróf királyi adomány mellett Atya

birtokába, mely egyéb Szatmár és Ugocsa megyékben fekv rész-

jószágokkal együtt hütlenségi bélyegen rozsalí Kun Lukács és

Imrétl a koronái ügyész által elkoboztatott. Ez elfoglalt vagyon-

hoz tartoztak: Nagy-Rozsaly, Kis-Rozsaly, Mélytelek, Atya, Zajta,

Kis-Gecz, Uszka, Nagy- és Kis-Szekeres, Darma, Gyarmat, Nagy- és

és Kis-Ar, Matolcs, Kis-Namény, Oroszi, Osaholcz,' Czégény, Ka-

mand, Vallaj, Özent-Márton, Lázár, Darócz, Homok, Salánk, Ma-
gyar-Komját, Orosz-Koraját, Tamás-Váralya, Bábony, Turcz, Halmi,

Kökönyösd és Atya Beregmegyében.

1539. megvették Büdi Mihály beregi fispán és Anna 80

frtért Kun Miklós és Imrétl és 1540-ben Guthi László és Péter-

tl 700 frtért ezeknek itteni birtokait, 1549-ben pedig Guthi Pé-

ter szes részeit raegszerzé s mindannyiszor ünnepélyesen beiktat-

tatott. 1.550-ben Budi Mihály 200 frtért eladott egy a Tisza mel-

lett T.-Szálka fell fekv udvarházat.N emes Farkas György-
nek. —

1552. eltiltatja Dersi Kálmán saját és Péter fia, János, névé*

ben is Guti Miklóst és Andrást s Lébi Imrét atyai birtokrészek

megvételétL
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líjabb Büdi Mihály, ki még 1547. május 12. vitterabergai

táborból kelt iratban Ferdinánd által beregmegyei fispánná nevez-

tetett ki, itteni várában tartózkodott nyugodtan, öröklött vagvoiiál

újabb szerzeményekkel gazdagítani igyekezvén : azonban csakha-

mar viharos idk következtek be, melyek e táj feleit is puszíilva

vonultak át. 1557-ben ugyanis Zápolya elienkirály s illmöleg Iza-

bella hadai elfoglalván Munkácsot s e vidéket, Büdy Mihály az

atyai várat elhagyá s kárpóthis iránt P'erdiiiáudlioz fordult, ki 15GO-

ban Gelényes és Papi helységeket s Jáiidon Barabáson, és Ka-

szüuyban azon részjószágokat, melyek Pázmán Farkas és Perényi

János íiaitül htlenség! bélyegen elkoboztattak, Büdynek adomá-

nyozta addig, mig a felkelk („rebelles“) által elfoglalt atyai vá-

rat visszakaphatná*).

Az elfoglalt atyai várat Balassa Menyhért és Hagymási

Krislóf, Izabella hi vei, kik martalócziakkal e tájat sai}yarg«atták’

inenheljül épen úgy használták, mint Márthuznai Pál a kovászói

várat. Nem sokára azonban Balassa és Hagyniásí Ferdinánd király

pártjához szegdvén, az atyai várat is visszaengedek Büdynek, Fer-

dináud tántorithatlan hívének, ki azt 1563. táján — kétségteinül

önvédelme tekintetébl is czélszerübben ersité meg s vízzel telt

árkokkal véteté körül s magát abba úgy helyezé el, hogy Ferdinánd

felhívására a vidéken lev királypártiakat is oltalma alá veheté.

E közben 1564-ben, Miksa király uralkodása idején Zápolya

erdélyi hadaival s a II. Szolimántói segedelmére rendelt Krimi’ ta-

tárokkal az országba bevonulván, hadvézére Báthory István Tokai

vivására indult, onnan azonban csakhamar a zuhan halála hírére

visszafordulván, az atyai var alá érkezett, melyet Büdy s

várkapitánya Szalay Simon, más adatok szerint Szaiay Ferencz**)

ersen véde ugyan, de csekély falai a nehéz iövegek tüzének

tartósan ellen nem állhatván, oly feltétel alatt adta meg magát,

hogy a várból minden ingóságaival fegyverivei, lovaival és bútorai-

val szabadon kivonulhasson. Zápolya vonakodott e feltételekre ráííl-

lani, Báthory közbevetésére (ki rokona Oláh Miklós' esztergomi

érsek iránti tékintetböl szóla ínellette) ráüajlott a gyzz, st, hogy
,4

*) Budai kam. lev. 927. cs. 3. sz.

*) Sz. F. volt elbb a kisvárdai, utóbb az atyai vár kapitánya. Neje vala

Nagymihályi Margit. Az ungmegyei palágyi templomban lev sír-

köve szerint Sz. F. meghalt 45 éves kofában 1575-ben
;

volt be«

regmegyei alispán is.
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a szorongatott Büdy halasztás nólkíil' költözhessek el, raég maga

Báthory is rendelkezésére bocsátá jármveit*).

A népmonda szerint Budi nejével, Oláh Annával, Oláh ^lik-

lés érsek Mátyás nev testvérének leányával tömérdek- kincset ka-

pott, ki álliiólag Corvin Jánostól örökölte volna azt. K drágaságo-

kat s kinc.set egy fekete ládában rizték e várban, melyet valamint

a szeredoyeit e pénzen épitették. Történt vala pedig egykor, a szó-

hagyomány szerint, liogy Lóuyay László, midón bizván .a közelg

erdélyi hadakban, Budi Mihály peres erdejében nagy pus/titást vi-

tetett véghez, — Büdi azt üzente neki, hogy légyen béké\’el,‘ mert ha

inegrugia a fekete ládát, rögtön húszezer vitéz ugrik ki abból, kik-

kel azután majd rendbe szedi t. Ez alapon -most is él e tájon a

uözniviuiás
:

,, Annyi pénze van, hogy a fekete ládába se férne.

“

Az LöüT-ki adóösszo Írási Jegyzék szerint a tatárok Atya

helységet is feldúlták, felégették s a lakosok közül sokat elhiirczol-

tak, annyira, hogy csapán 77^ porta találtatott; ezekbl .illette Or-

szág Kristófot 1, .Gothl Györgyöt 4 s Büdi Mihályt s Farkast 2^j^.

1570-bea tiltakoTTOtt Hetei Krisztina Hetei Kata ellen egy kú-

ria elidegenítése iránt.

1574. Miksa király (Becs, junius 18.) meghagyá a leleszi kou-

ventnek, hogy Büdi Mihályt és Farkast, kik a király kivánatára

húszezer forintért A"ári és Bereg mezvárosokat, mint a munkácsi

várhoz tartozókat, neki 'átengedték, a Guthy Ország Kristóf, orszég-

biró magtalan kimúlta folytán a fiskusra szállt s nekik * a húsz-

ezerbl levonandó ötezer forintban adományn^zott atyai, kerecsen!,

adonyi és hetyéni részbirtojiokba, valamint az eszterjéui pusztába

vezesse be. E parancslevéiben kijelöltettek királyi emberekül’: Kó-

nyái János, ügrai János, Malhuznai István, Bégányi* Sebestyén és

Miklós. A Mezkövesdi András leleszi áldozár és Bégányi Sebes-

tyén királyi ember ált-al eszközölt beiktatáshoz megjeleutek érdekelt

és szomszédos birtokosokul szálkái ügrai János, Bégányi Kristóf és

Tamás, Sárvégi István, Kaszonyi Mathuznai, rná.skép Malucsinui, Da-

róczi István és János, Rácz Tamás és Gáspár Adonyból, eszenyi

Csapi Ferencz özvegye Büdi Klára, Körtvélyesi Gutbi. Boldizsár,

Luüvai Jánosué Hetei Krisztina, Atyai Mátyás, O.jvald ' Ferencz,

í.óriyai f\vö>-gy és István, Csüllög Mihály özvegye Kerecsenbl sat.

*) Budai Ezsaifis polg. Iftxicon I. 4o.. A budai kain. lev. IV. Liber. VTI
kötetében, mely az adó 1567. évi Ös.szeirását tart,\lmazza. erre vo-
natkozólag ezt olvastam

:
;Mid5n az erdélyi hadak Atya vá-

rát vívták, a tatárok Cgornyárói 12 telekrl eihureoilák a népet,**



A beiktatásnál eiienmondottak Lónyai Jáuosmí és gégééi Nyakas

Mártonné, s/áilctett Jékei Borbála.

1578*ban Rudolf király uj adomány cziraén megersité Büdy

Mihályt és Farkast — a család férd ágára nézve Atya (a varral

együtt), Banabás, Hetyén, ’Rerecscny, Ádony, Szálka, Vid, Uer-

zsenó; Dávidháza, DarócZ; Bodoió, Nagy-Muzsaly; Bene, Rákocz.

Surány, Papi, Csaroda s Kaszony helységekben lev részjószágaik

birtokában, nem különben adományozta nekik Dédát, Barkaszót,

Longodárt, Bag és Eszterjén pusztákat, a Rafajna erdóbeni pusz-

tát, Munkácson egy kóiiázat, Szölosvég-Ardót, Bús várt, Újlak, Bó-

kéuy, Tivadar, Péterfalva, Gyakíálva, Bd, Pisid, Szakai. Szent Já-

nos- Egra, Monostor-Ugra, Közép-ügra, Faiicsika, Told, Pezote,

Kis- és Nagy- s Erdo-Gyarak, Bölcse s Bibatelko pusztát • Bihar-

ban, —
1581. Körtvélyesi Guthi Tamás pereit Biidi Farkassal egy itt

elfoglalt Nagy-Rekesz nev kert iránt.

1600-ban beiktatíatott nemes Roraocsaházi István a szabolcs-

megyeí iövópetrii Petri Györgytl hütlenségi bélyegen elkobozott,

atyai, adonyi, hetyéni és kerecsent birtokba, az ahoz tartozó kirá-

lyi jogokkal együtt.

1600. február elején Budi Mihály kiskorú fia, János s egye-

düli íiöröküs Liptó megyében, sógora K u b i n y i í s i v á u n n 1 eiljr.!-

ván, annak nvére Klára palocsai líorváth György né, Kufro/ ioa

Kubinyi Istvánné, Erzsébet Barkács Istvánné (ki 1603. Bornemisz-

sza Miklós máskép Cserniki Loköshöz ment nül) maradtak az

si vagyon örököseiül mig Horváth Klára leánya, Katalin, DesscvviVy

Ferencz nejévé lón. 1603-ban a szepesi kamara jelentést tett a

kormányszékhez a fiág kihaltával fennmaradt vagyon vj.sszavenM

iránt; mely alkalommal jeleutetéit; hogy Kubinyi István kezén van

a kerecsenyi; adonyi, vidi, szálkái, atyai, esarodai, pa-pii, dédai,

barkaszüi, dávidházai, gersenói; zápszoni, kaszonyi; eszterjéni s ba-

rabási birtok s Munkácson egy kház a piaczoii; melyben Ugrai

Sándor lakott; s hogy .Bornemissza Miklós élvezi a gelényesi i-s

csonkapapi jószágot neje utíín.*)

1614. Lónyai László nejének, Móuai Katának, Szerdaheíji

János özvegyének 500 írtban bevall itt egy házat s nemesi udvart

;

e n 1623-ban már mint özvegy leánya Zsuzsánnával együtt nie.g-

ersittetik férje végrendelete alapján az atyai s egyéb ahoz im>>

Biidai fcaia. lev, fosé. 927. N. IL
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zott részekbe. A Telekesi Pál királyi ember és Szentkereszti \ a-

zui hleszi pap által eszközölt beiktatásnál ellenraondottak Rádi

Péter, Rákóczy András, László, Judit (Zabonyai Lászlónó) és Euf-

rozina (Tusai Petemé), Ternei Benedek fia András s mások.

1634. rákóezi Rákóczy László és INyakas György tiltakoznak

Kákóczy András ellen az atyai, adonyi, kerecseni és hetyéni bir-

tok elidegenítése miatt.

1638-ban megosztatnak Guthi Miklós, Tamás és Erzsébet s

Gutbi Péter örökösei közt Kisfalusi Péter ali.spán, Kupeczi István, Bó-

gátiyi Tamás, Lipcsei György és Gulácsi Ferencz szolgabirák és

Horváth Samu táblabiró által.

1645. junius 9-én Guthi Miklós végrendeletet tett*), mely

szerint a körtvélyesi, kis-guti, abai, vámos-atyai, nagy-guti és vidi

atyai ágról való és a selindi, kakasi és álmosdi anyai ágról való

ósi jószágokat fia Guthi Boldizsárnak hagyta, úgy, hogy azok min-

den fiágra s csak ennek kihaUávál leánya Mária és Boldizsár le-

ánymaradékaira szánjanak; Máriának reményleges jogának bizony-

ságául hagyományozott minden helységben egy-egy jobbágjtelket.

Nejét, Horváth Katát, kinek ingó-bingó vagyonát s szerzeményét

a gyermekekkel közösen hagyta, gyermekei gyámjává, ennek ha-

lála esetére pedig gondnokul Lónyai Zsigraondot nevezó ki, kit örö-

kösei magtalan kimúlása esetére várományossá tett, s csakugyan

Guthi Miklós után csakhamar meghalt annak hajadon leánya Má-

ria, Boldizsár pedig 18 éves korában lovaglás közben Penészlak

alatt raeglövetvén, ezek oldalörököseik Guthi János, Farnosi János

és Ilosvai Péter, a hagyatékon megosztozkodtak s azt birtokukba

vették, azonban Lónyai vejei, Kemény János gróf Csáki István,

feles gyalogsággal ket éjnek idején Vám o.<s-Atyában megrohanván,

a birtokból erszakosan kihányták, miért késbb a szabolcsraegyei

gylésen panaszt emeltek**), azonban eredménytelenül, mert-Lónyai

Zsigmond még l*652-ben Guthi Miklós végrendelete alapján beik-

tattatott Gulácsi István és Ápáthi János királyi emberek által az

illet hagyományozó atyai, kerecseni, tisza-szálkai, adonyi, csarodai,

barabási, dédai, kaszonyi, bagpusztai, körtvélyesi, abai és guthi

részjószágokba, s az ellenmondó rokonok által nyilvánított ellen-

mondás fulytán keletkezett per az akkori bonyodalmas korszakban

*) Annak érvénye ellen 1640. Guthi János tiltakozott gyermekei Zsig*

mond, János, László, Erzsébet és Katalin nevében is a leleszi kon-
vént eltt.
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véget nera érhetett; annál inkább, mert a közbejött Rákóczy es Tö-

khöly-féle mozgalmak a törvénykezést megbénitották s a követe-

lk birtokon kívül maradtak. Végre a 18. százád közepén csaku-

gyan oda Ítéltetett Guthí Jánosnak a körtvélyesi si birtok,

a kereseti javakat pedig Lónyaí Ferencz 1761. márczius 8-kán 4500

írtért Guthy Györgynek .zálogképen átbocsátá.

1646. Kubinyi László és Zsuzsánna, elbb Bogadi Ferencz,

utóbb Lornczányi Samu, végre Breznai Dániel neje, itteni és nyusti

kishont! birtokaikat elcserélik.

1648. birtokosokul emlittetnek a rovatos összeírási jegyzék-

ben Gutlii Boldizsár, Bárczi/ Rákóczy, Pócsi, Mosdósi Imre, Des-

sewffy, Prinyi György, Barkács István, Ormós Pál, Vay Péter,”

fíarttyányi, Budai János, Somos! Miklós, Hunyadi Mihály, Szaoi

György, Hray György özvegye és Hetei.

1649, Barkács István, fe's-szeszti Fuló Pál és Dessewlfy

László, Ferencz és Adám tiltakoztak Rákóczy Mihály ellen itteni,

kereeseni, és barabási részek elidegenítése miatt.

1651. uj királyi adomány czimén behelyezteíik líosvai Gás-

pár királyi ember által Péchy Ferencz az- atyai, barabási, bar-

kaszói, bodolól és adonyi részbirtokba, mely aikaioramal eilenmon-

dott gimesi Forgács István özvegye, született Kapi Katalin. —
•Ugyanakkor beiktattatott Váradkái Ferencz királyi ember által Sá-

lyi István és neje Futó Zsuzsanna az atyai, barabási, kaszonyi,

barkaszüi, dédai, bodolói, csarodai, hetyéni, adonyi, kereeseni,

papii, vidi, surányi és abaujmegyei büdi birtokokba; ugyanazokba

beiktattattak llosvai Gáspár kir. ember által Yáradkai Ferencz és

neje Barkács Krisztina is.

1652. Rákóczy László tiltakozik Zobonyi Ilona ellen atyai és

hetyéni birtokok elidegenítése iránt.

1660. Leopold király (Bécs, január 13.) beiktatási parancsot

menesztett a leleszi konventhez priberi Melith Péter szabolcsi f-

ispán (Péter fia) és néhai Melith Zsuzsanna, idsb Perényi Györgyne,

örökösei, néhai Melith Kata, Kapi Sándorné, utódja, Katalin, és Me-

lith Zsófiától s Réthei Pétertl nemzett eszeni Csapi Zsófia ré-

szére, a végbl, hogy azokat az „elpu s z titott atyai várhoz^
tartozott birtokrészekbe vezesse be. Ez okmány szerint tartoztak

e jószághoz: Atya, Barabás, Hetyén, Kerecsen, Adony, Szálka,

Vid, Gercsenyó, Dávidhá^a, Darócz, Bodoló, Nagy-Muzsaly, Bene,

Rákócz, Papi, Gsarnavodaés a Kaszonyban lev részek, nem külön-

ben Déda, Barkaszó, Longodár-puszta, Bog, Eszterjén, Rafajaaerd'*

n
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puszták. MuukácsoD egy kház és Gyakfalva ügocsában. E bir-

tokokat a most oevezetteknek eldei szerezték a Büdi Mihály és

Farkas fiágúnak kivesziévol s rniDthogy ez iráuti iromainyaik a há-

borús idkben elvesztek, azokra nézve a királytól uj adományt
nyertek. Királyi emberekül kijelöltettek : Borbély Ferencz, Omjaiidi

Ntváü és Kisfaludi György.
,

•

A beiktatást Beuéu oszközlé Földosi István királyi ember és

Szentkirályi István leleszi konventbeli pap, hol megjelentek ifjabb

(saky István, beregi fispán, jobbágyai, györmonostori Kemény Já-

nos czetfulvi birtokos, Szgyi Márton muzsalyi, Borsovai György

borsovai, vajai Yay Péter, nagy-muzsalyi jobbágyaik, Gecsei Ferencz,

Bagbi Péter, Kun Miklós badalói, Tivadar! Miklós, vajai Ibrányi

Ferencz özvegye Dessewffy Klára Badalóról, György István ho-

moki bíró, Galambos László Daróczról, Guthi Boldizsár, Mezó

Gáspár árvái, Kállay György özvegye Kaszonyból, Bótrágyi János,

Koszta István Zápszonból, szalai Barkóczi György Gelényesröl,

A'áradkai Ferencz. Guthy János, Pécby Zsigraond, Szuhay Mátyás

vidi, Perneszei Gábor árváinak csarodai jobbágyai, gímesi For-

gács István özvegye Adonyból, Besewflfy György Hetyénbl,

Sulyok Ferencz, Lövei János, Gerzsenyi Ferenezné, Melith Péter

Barkaszóról és Gerzsenyi János Gerzsenyból. Munkácsról meghi-

vattak Földvári János, Dévai János, Csokoly István, Hor.vát László,

Ilosvai Ferencz, Kopácsi János, Lövei Samu, Tarkanyi Samu s má-

sok. A beiktatásnál ellenmondásukat nyilvániták: Dadára s más

szomszéd helységekre nézve Fuló János és Barkács István
;

az

atyai várra nézve Jékei Ferencz és Fuló Pál
;
a munkácsi házra nézve:

Szabó, máskép Eorap Pál
;
az általános beiktatás ellen : Újhelyi Pál, Hor-

váth György, Váradkai Ferencz, Kassai Ferencz özvegye Kun Borbála,

Péelij Ferencz, Dessewffy György és Dessewffy Adámné, szülelcttBánffj

grófn, Gerzsenyi János, Pakosi Paxi László és Rákóczy György tiszte

Nagy Zsigmond
;
Badaló, Barkaszó és Rákóczra nézve : Bori György, Rá-

küczy László, sárosmegyei fispán, királyi tanácsos és kamarás neje

nagy-mihálji gróf Bánfíi Erzsébet, Perényi Gábor, Segnyei Éva,

Frs Gábor, Újhelyi Andrásné, • Ujbelyi Péter és Ers Sáudorné,

iMlado.sevieh Horváth Erzsébet leányai, a Kállai nemzeUség s mások.

1G78. volt Csanádi Jánosnak itt egy kapuja és 3 jobbágytelke,

Szálkáo V2
Kerecsenben 1 kapuja és Dédán telke, mely a

íiskus által elíoglaltatott, — valamint Daróczy Andrástól annak itteni

(Rákócz György»féle) birtoka, mely 1152 írtra becsültetett.

3694, birtokoltak Guthi Zsigmond és János; ^1712-ben: Guthy



János, Lónyai, Bárczy, Gyarma^hy lózsef, Péchy Kübicyi, Mosdó-

czi, Dessewffj, Barkács, Csáki István, Leffelholy tábornok. Barkó-

ezy György, Bilkei, Lövey Samu, Sulyok Ferenez és Faló Pál :

1714-ben osztozkodtak itteni, adonyi, somi, ugornjai, madai s egyéb

részek iránt Cselei Zsuzsanna, Guthi Zsigmond özvegye, fia György

és leánya Zsuzsánna, úgy Guthi Borbíla Som si Ferenczné és

Gutbi János. — 1763. Gyarmati Klára (Samu és Bégányi Erzsé-

bet leánya) utódja Paksi Sára, Jósa Miklós neje, gimesi Forgács

Klárának ezer forintért itt a Guthi Pétertl birt telket s Tokaj-

ban egy házat átad.

1801-ben beiKtattatott Bikkesi Károly (Heinbucher) Lónyai

László királyi ember által.

Fbirtokosok most Gecsei, Jósa György és István, Lónyai Al-

bert és Sándor, Péchy, Horthy Gyula és László, Ulmann Mór, gr.

Gyulay Samu, ifj. Buzinkay Péter, Járray Elek, özv. Bercsényi Ist-

vánné, Tass Gy., Teres Miklós, Sólymos Gábor, Eeviczky Anna, Orosz

Andr., Laezkó József, Koncz Mihály és János, Kertész János, Er-

dhegyi Antal, Bárányay Ferenez, Bancsi Gábor, Beregi József, Be-

regszászi Dániel sat.

A helybeli ktemplom régi csúcsives építmény, melyet a re-

formátusok Í5G5. körül a katholikusoktól elfoglaltak, elzvén innen

a plébánost. 1574-ben a helybeli prédikátornak Büdi Mihály és Far-

kas vámtizedet adományoztak. A somi uradalom úrbéri összeírásá-

ban e következ tétel foglaltatik: „Teloniura cum possessoribus com-

mune, cujus proventus annuaiis cireiter Ef 30 ascendit“ s hogy ezt

élvezi kegyes hagyományul a pap. A témploraot 1769. kijavították.

Sudár fatornja régi izléí szerinti építmény. Egyik harangját 1776.

Guthy Györgyné, született Bonis Katalin, öntette, a másikat az egy-

ház 1800-ban. Ólom kannája 1647-bl való, ezüst poharát Guthi

János csináltatta. Egy nagy sávos abrosza is van a szentasztal-

hoz, melynek közepén négy sorban ez irat olvasható : „Joannes Ca-

simirus ex Bei Gratia Poloniae Rex 1649.‘*, négy szegletén pedi^

ez: „Spes, Charitas, fides“, és ismét beljebb ez: „Soli unico ver

Beo.‘‘ Ez érdekes abrosz történetét homály fedi.

Atya sik határa 5705 holdból s a helység 129 házból s 712

lélekbl áll. Ide tartoznak az Agyagató (Agyag*ásó ?), Bag és Ee-

mete nev puszták is.

Egykori ersségébl, mely Bödi-v árnak mondatik, még ár-

kok, föidtöltések, alapok, falromok s az udvaron kuí láthatók a hely-

ség keleti szélén.



1874. décz. 9. Csanády Sándor itteni birtokos az atyai 46.

számú telekjegyzdkönyvben elforduló 66. összeirási számú 703

ölnyi bels .telket s az 586. helyrajzi számú 6 holdoyi küls földet,

valamint Hetyénbeu is hat holdat Íratott át „Kossuuth La-

jos turini lakos“ nevére a végbl, hogy az választó s választ-

ható legyen. Mirl azonban Kossuth az 1879-ki honosítási törvény

szentesítése után lemondott.

SábafalTa*

(Bábícsi.)

Orosz falu a felvidéki járásban 66 házzal, 374 lakossal és

3467 holdnyi hegyes-völgyes határral
;
— a munkácsi uradalomhoz

tartozott. 1478-ban bírták medgyesi Moróc^ István és László. 1649-

ben találtatott itt 15 jobbágy, 8 telek, 16 íiu
;
ezek közt volt több

magyar nev isy mint : Delegán, Bisztrai, Kampus, Lengyel. A ke-

nézséget vitte Lengyel Ferencz, kí késbb, minthogy a kenézség

után járt bért fizetni nem gyzte, parasztszolgálatra állott. E falu

adott Lorántffi Zsuzsanna jószágához 11 juhászt, ezek közül egy

Sárospatakon alkalmaztatott. 1699-ben találtatott 7 telek s faterap-

loma is volt a g. k. községnek; lelkószi telekül és lakul pedig a

Karapú Sándor-fóle puszta telek rendeltetett,
,

*

Az 1599-ki Eákóczy Zsigmond-féle ^összeírásban B a b o s fa 1-

vának neveztetik, melyben akkor 1 házhely találtatott.

A helység Papfalva fiókegyháza. •
' '

XKafolynk.

A legkisebb helység hazánkban, fekszik a vereczkei útvonal-

nál lev Verbiáson túl egy szép völgyben. 1645-ben Csingely

Eomán nev orosz pór Üj-Hosztokán alul a Bablyuk nev víznél

épített magának egy házat, melyre kenézséget kért Rákóczy Fe-



m
rencztJ, laint MnBkács urától,

.
Ígérvén, bogy itt falut Elakitauá

;

száDdékát azonban nem kísérte áldásos siker, mert oda lakost nem
foghatott; majd megnvén fa, Pál, ennek épített egy külön lakot,

de ez nem sokára megöletvén, a kenéz isméi egyedül maradt s ta-

lán épen a gyilkolás miatt nem mert senki oda szállani. Késbb
Pál helyére öescse Iván költözött, ki 1649-ben is ott lakott s mind-

ketten a kenézi dijon kivül más szolgálatot nem tettek s külön

malmot is
,

tartottak. E két család tagjai sem szaporodtak soha ti-

zenkét, leiken felül, de már két teljes századon át él folytonosan e

magán}'han, melyen a két ház még mindég .eredeti helyén áll.

1800-ban egyesittetett a két paládból álló helység a szomszéd

üj-Rosztokával, késbb azonban ismét elvállt attól s ismét önálló

községgé lett, —^ a Bablyuk nev két család feje nagy súlyt fek-

tetvén arra, hogy a sajátszerü falunak, mely 187Ó-ben 9 lélekbl

állott, egyszersmind bírája lehetett; azon .évben azonban a szom-

széd Verbiás helységhez csatoltatván, most annak hatósága alatt áll,

s Yerbiásnak fókegyházát is képezi. 1881-ben taiáltatatt benne 2

ház és 11 lélek, az összes birtok kiterjedése pedig 52 holdat tesz.

A két testvér házai a viz partján gyönyör köris-fák árnyékában

állanak. Mintegy hat év eltt az egyik gazda egy galicziai jós ta-

nácsára, mivel neje meghalt, uj faházát lebontatván, alku nélkül 50

írtért eladta, 150 frtért egy ócskát vett a szomszéd faluból s a ré-

ginél néhány lépésnyire feljebb emeltette, azonban ebben is csak-

hamar két gyermeke a roncsoló toroklob áldozatává vált.

Magyar falu a Tisza jobb partján, 162 házzal, 931 lakossal,

2122 holdnyi területtel és révvel Szatmár felé. •

Egy 1280. évben a váradi káptalantól kiadott bizonyságle-

vélben Buduiou-nak mondatik, mely akkor feküdt Borsova me-

gyében'**'), s bírta akkor a falut (possessio) a Huptpázmán nemzett-

ségbl eredt Hunt fia, Gergely, ki a váradi káptalan eltt megje-

lenvén, nyiivánitá; miszerint e helységbeli birtokát elcserélte übal

“*) Balássy Fér. Egri egyház trt. 22. lap.



fia F.pvíMldcl a Dráva melleit Busán vármegyében fekv Tuthylig

és Turzum nev helységekért. Egyed részérói ez alkalommal a be-

valláshoz rbiil fia Mihálynak Ga István mester jelent meg.

E században már virágzó községnek kellett lennie, mert sa-

ját lelkészséggel birt; ugyanis 1321. évrl Jakab nev papja for-

dul el egy végrendeleten tanúul*), az 1333-dik évi pápai tizedek

rovatában pedig Tamás nev plébánosa fizetett adóúl három ga-

rast. —
A 14. században e.nQliitetik birtokosául a Nagysemjeni csa-

lád; ugyani.s 1355. N. István mester Péter fia nevében is az egri

kiinr.alan eltt elcseréli Bodoló déli felét, azon örökbirtokát, mely

Larnpertszasza felöl esett, minden tartozékaival, Mocsolási Marczel

tia Péternek fia Nyilas János, és fiai, Mátyás és Antal, radalíi szatmár-

uirgyei birtokaiért**).

1463 Kállai János kapja zálogul Kállai Lórincz itteni birto-

kát nagy-kállai Lókös János ellenmondása mellett.

1495. Bükéi Péter neje Matucsinai Dorottya iktattatott be bi-

zonyos részbirtokba; 1530. birtokoltak Újhelyi Simon és Lökös Já-

nos; 1537-ben Budi Mihály megszerzi a Lökös János-fóle birtokot

3000 írton itt és Barkaszón.

1552. Eozár Márton munkácsi várnagy behelyeztetett az if-

jabb Budi Mihálytól királyi adomány mellett -örökidókre nyert egy

itteni nemesi .udvartelekbe és házba, ahoz tartozó külsséggel, me-

lyeket Budi Mihály testvérei, László, Gergely, Farkas és György,

nevében is hü szolgálatok jutalmazásául ajándékozott neki 1551.

évben' .

^

1600. Melitfa Péter és osztályos atyafiai iktaltatnak be ki-

rályi adoinányilag a Büdi-félc részekbe. Az azon évi adóösszeirá.s-

han elfordulnak birtokosokul: Dessewffy Ferenez. Czobor Miliály,

Melith Pál, Taxai István, Réthei Péter, Csernél Pál, özvegye és

Hüdi Erzsébet, 1604-ben még Bornemissza László.

1613. Paksi Pakos Mihály, szabolcsi alispán, rendeltetett beik-

taúatrii királyi adomány mellett a htlenségi bélyegen Taxai ífe-

rt?iicz és Jáuos testvérektl elfoglalt badalói, barkaszói és vidi jó-

szágokba, a kaszonyí elfokon lev két szl, abaujraegyei Király-

népe, szaboic.siiieg 3̂ ei Loraiitháza, Bakta, Kisvárda, Keresztur, Esz-

lár. Lök, Eszeny, Bezdéd, Agtelek és szatmár megyei Jánosi, Ders,

Zichy-Codejc I. 107.
**) U. 0 . II. 630. lap.



Sáli, Tótfahi, Udvari és Szanios-steít^k helységek, valamint a ko-

vesdi és helmeezi szlk birtokába.

1647-ben biriokoltak itt: Meiith Péter, Csérnél Otrgy, Mos-

dosi Imre, Perényi Imre, Barkaszi Mihály és Gábor, \ áratkai bér.,

Dessewffy Fér.. Fuló János, Pécsi Ferencz, Forgács íslván, Tiva-

dar! Miklós és Becskei György.

1651-ben Váratkai Ferencz és neje Barkács Krisztina, Sályi

Ignácz és neje Fuló Zsuzsanna és Péchy Ferencz’ beiktattatnak ki-

rályi adomány' alapján.

1700. Görgey Imre és neje Kárászi Horváth Mária nyerik a

Forgács Endrétl elkobzott jószágot.

Jelenles’i birtokosai a Baj, Balog, Buday^ Farkas, Gec.sei,

Horváthi. Kende, Károly, Pápai, Szcs, ü.^ízkai, Erdélyi, Fábián,

Farkas. Kelemen. Nagy, Szabó sat. családok.

Az egykori r. k. ktemplomot a reformált egyházközség

használja; ez már a múlt század végén a megszaporodott hívek

befogadására elegend nem lévén, 1799-bea megujittatott s a mun-

kálat 1807-ben Nagy József lelkész alatt befejeztetvén. a tága^^abb

templom azon évi deczemher 27-kén ünnepélyesen fel is szentelte-

tett. iMagas ktornyában egy lS26-ban öntött nagyobb és egy

1772-ben rottogi harangönt Lázár tlyörgy által - készített ki.sebb

harang csüng.

1834-ben a fél faluval együtt a papiak is az egyházládájára!,

szárazmalmával együtt megégvén, ezek helyett a következett évben

újat építettek a hívek. Anyakönyve 1759-ben kezddik, a II. kö-

tete 1840-tól. A tiszai rév s a mészárszékrész jövedelrae az eltt

is az egyház/^ volt; a többit a Bay és Kende-családok bírták. Got-

tesmann Adolf 1853-ban megvette Bay Jánostól a rév ót illet ré-

szét' 8 nehány hold földet, mint áílittatik, 4 szürke leért A határ

a Tisza áradtásaitól sokat szenvedett.

Salázsfalva«

Orosz helység a munkácsi járásban, a Kalnikon túli lejtkön,

28 házzal, 163 lakossal és 725 holdnyi hegye.s-völgyes határral. A
munkácsi uradalomhoz tartozván, most a gróf Schönborn birtoka,

kinek itt gazdasági tanyája van.
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A XVI. században, nevezetesen 1562-ben, Szapolyai János Tá-

lasztott király; mint Munkács ura, Gyulafebórvártt január 3. kelt

kenézlevelében Balogh Demeter mogyorósi lakosnak kiváltságot adott

arra, hogy Bubuliska és Balogrév nev patak közötti területen ide-

gen jobbágyokat telepítsen, kiknek kenéze azután ö és utódjai le-

gyenek. Meghagyta egyszersmind Daczo Tamás uradalmi fnöknek,
Gáltövi Ferencz várnagynak és Kerepeczi Demeter udvarbirónak,

hogy'Balognak a kijelölt puszta helyet az érintett czélra engedjék át.

Az 1649-ki úrbéri összeírás szerint Rákóczy Györgyné alatt

találtatott már itt 13 jobbágy 25 fiúval, kiknek marhaállománya ál-

lott 3 ló, 30 ökör és 8 tinóból. A jobbágyok többnyire magyar ne-

viiek valának, u. ra.: Ballós, Latin, Poláni, A^ereczkei, Balog és

Gábri.

Az 1672. urbérben Ballosfalvának iratik s a kenéz és a

lakosság fele ily nevet viselt. Az 1690-ki összeírás szerint Ballós

János idevaló jobbágy Ungváron Bercsényi Miklósnál palotásul

szolgált.

A g. k. község Nagy-Mogyorós fiókja.

Bag.

Vámos-Atya közelében van három, azzal egy adósorozati köz-

séget képez puszta, úgymint Bag, Remete és Agyagásó (Agyag-

gató ?) ;
ezek közöl csak az elst emeljük ki különösen, mint olyant,

mely hajdan is falu volt. Az 1575-ig terjed okmányokban posses-

sió-nak — helységnek — mondatik, mig azontúl egyenesen mint

praedium — puszta — emlittetik. A XIII. századig a Gut-Keled

család birtokához tartozhatott, mely azt a Biharmegyében ajakitoj-t

Egyedi apátságnak adományozta s ez Bog néven sokáig birto-

kolta*). Utána valószínen a Várdaí-családra került.

1467-ben bírták Kézi Balázs deák, ki Mátyás király alatt mun-

kácsi várnagy volt, és Naményi Pócsai Antal, kikre az a Bagbi-

családtól királyi adományul szállott, jelesül egyik része Bagbi György-

tl bütlenségi bélyegen, másika pedig Bagbi Balázs naagva-

*) Az egyedi apátság története. Irta Bonyitay Yinoze. 1880.
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sz ak adta val. A beiktatást Homoki

kdzlé*

Miklós királyi ember esz-

1488-ban Oroszi Istvánná, néhai Artánházi István leánya, Ka-

talin, a Baghi Györgyöt illetett fél részbe zálogczimen beiktattatott,

ez utóbbinak ellenmondása mellett. Az 1630-ki adóösszeirásban bir-

tokosául Baghi Gergely emlittetik, még 1509-ben Artánházi László

özvegye, Anna, Baghi János és Gergelynek e részeket átengedvén

;

1510-ben pedig Baghi- György özvegye, Erzsébet, tiltakozott az ösz-

szbs Szepesi és Thákosi nev nemesek ellen bagi birtokának elfog-

lalása miatt. 1549-ben Budi László és neje Artándi Anna cseréltek

itt Dávidházi Katával, Nagy Bálint nejével, birtokot, késbb pedig le-

gényei Póssai Zsigmond és Imre részeit megvették 175 arany fo-

rintért, beiktattatván itt 1550-ben Büdy László, Mihály, Farkas,

Gergely és György. *

1553-ban Baghi Mihály elzálogositá fél almás kertét Bagón 75

írtért Pelbárt Demeternek, már elbb 1549- ben’ 200 írton elzálogo-

sítván a nevezettnek, ki Lónyai András jobbágya volt, — a Ti sza-

parton keletrl a Derékerd és nyugotról a Szálkai Morsífnrk

mellett fekv Pelbárt nev kertet. E Pelbárt Demeternek 1548-ban

Baghi Mihály száz forintért elzálogosított egy Bagiszeg nev föld-

darabot, valamint Kárólyi Zsigrnondnak 2 telket 2<X) írtért Bog hely-

ségben.

1550-ben Óbégányi Kata megvette Óbégányi Istvántól e riek

egyik birtokrészét Bag faluban; Baghi Mihály pedig elzálógitá az

övét Károlyi Zsigrnondnak 650 írtért.

Azon ‘évben beiktattattak a Bag helység két részre osztott fe-

lének birtokába özvegy Artándi Anna és néhai Budi Mihály gyer-

mekei, Mihály, László, Farkas, Gergely és György
;
ebbl egy részt

megszereztek Nagy Bálint nejétl, a másikat pedig a Póssai család-^

tói, Póssai Imre és Zsigmondiéi, kiknek atyjok volt János, any jok

pedig Kerepeczi Bálint leánya, Kata, ennek pedig anyja Baghi György

leánya, Zsófia. A Borsovai Bálint királyi ember által eszközölt be-

iktatásnál ellenmondott Baghi Mihály. Ez utóbbi Mihály 1575-bén

utódok nélkül elhunyván, a bagi paszta birtokába beiktattatott ki-

rályi adomány folytán vajai Ibrányi Ferencz és általa néhai test-

vére Mihálytói született Ibrányi László és Pál.

1600-ban beiktattattak Meüth Péter és rokonai
;
1652-bon pe-

dig Lónyai Zsigmond, kinek azt Guthi Miklós hagyományozta.

„Bag“ elnevezése valószínen a német Bach szótói ered; a
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XIV. században Adonyuál egy külön ^Rév*líacb“ nev Ltílység

is lélezett.

Itakta.

A imizsalyi határban gyönyör ligelszerü tölgyerdök közt fek-

Rzik az Er d -bak tá-nak is nevezett puszta, csinos kastélylyal és jól

berendezett gazdasággal. Határában nehány év eltt árokásás al-

kalmával igen régi vaskardokat, sarkantyúkat s egyéb lovas szerel-

vényt talállak. Hajdan falu volt, mely a XIV. században virágzott,

s melynek nyoma a Gottesmann-féle kastély-telek nyugati oldalán

elterül lapályon tnik fel. Egy 1363-ki okmány szerint akkor La-

jos király Dienes fiai János és Jakabnak, volt veszprémi cornesek

és most királyi katonáknak, adományozta az általok felkért Bakta
helységet Beregmegyében, melyben a kikiáltott gylésre való meg-

jelenésre jogosított vármegyeiek laktak („In qua castrenses accla-

raatoriae conditioni anneti residerení“) ;
ugyanakkor kapták azok a

szatmármegyei „Halunta és Timéttelke“ nev uratlanokká vált hely-

ségeket*) .

1372-ben Gecsei Mihály fia János, Miklós fia Denes, másik

Miklós fia Benedek, Péter fia János, Miklós fia Antal és valameny-

nyi Gecsei, Halábori és Baktai nev nemesek bírták Baktát a szom-

széd Gecsével együtt.

1577. beiktattattak a Kölesei Gáspár és János bírta baktai

puszta, és Kölese, Cseke, Milota, Szekeres és Flesd birtokába

Fels-Kubinyi László és Nagymihályi Pongrácz Zsigmond királyi

adomány folytán.

1642. szintén kir. adomány alapján beiktattattak a fentebb érin-

tett bely.«;égek és Bakta-puszta birtokába Kölesei Péter, Gáspár és

Zsigmond, kikre s mindkét nem utódaikra htlenségi bélyegen

Kölesei Ferencz fiáról Györgyrl, az összes királyi joggal együtt szál-

lottak. A Halábori Pál királyi ember és Andrássi István leleszi kon-

ventbeli áldozár által eszközölt ünnepélyes beiktatásnál^ ellenmoiidot-

lak Kölesei György és fiai, Dénes, Lajos, Ferencz, Gábor és Sán-

dor, Kölesei Anna és Németi Pál és János.

) Zicby-Codex UI. 476.



Késbb birtokosaivá lettek a gróf Károlyi és Vaj osaiiiilok ;

gróf Vaj Ábrabám részét^ uevezetesec 460 hold fiádét i5(KX» frt*'ri

megvettek 1853-ban Goítesmaim Adolf és Miklós, kiktl az: ]^74-

beii a flandriai gróf Coburg János herczeg vette meg. ErdÓ-Rikia

másik felét a gróf Károlyi-család raaiglaii is birja.

A Bakta-puszta ma 5 házból, 101 léiéibl és 3U* jjoid A l ?

bül álJ.

Salaidéi*.

(B a l a z s i
j o v o.)

Termékeny határú község Makkos-Jánosi közelében, 82 lak-

házzal, 500 orosz- és raagyarajku lakóval és 1557 hold terjedelem-

nici. — Régi okmányokban Balasé-nak mondatik. Ez okiratok sze-

rint: 1348-ban osztályegyezség köttetett az egri káptalan elolt egy

részrl Lázár Fülöp és Jakab mester, másrészrl Csarnavodai
István fiai, Tamás mester, Miklós és István, közt a balazséri és csar-

navodai (csarodai) helységek iránt oly módon, hogy Balazsér déli

fele Fülöp és Jakab birtokában maradjon*). 1349-ben Lázári Tamás

fia János és ennek fia Tamás 557^ márkányi tartozása fejében Ba-

lá.se-i birtokát az összehivott szomszéd birtokosok s a Váradi kül-

dötte János és Petri Pet nádori ember jelenlétében V á rd a i tí á-

nosra zálogul átruházni akarván a Lázári-féle birtokrészt, annak

határait megujiták s egyszersmind megszemlélvén a tah'tjt, azt 29

márkára becsülték. Az átadás ellen azonban Szalánczy János özve-

gye, Lázári János leánya és surányi lakosnó, óvást tevén,

ennek következtében a beiktatás elmaradt**).

Megjegyzend, hogy l34S-baii Lázári elmaraszíatott abban,

hogy Vár iái Jánosnak 186 márkányi összegbl 55^/g márkát a kis-

asszonyi nyolezadra fizessen meg
;

minthogy azonban, az okmány

szerint azalatt bizonyos Kurum Péter és Szaiai Péter Lázári Já-

nost naegtámadták, s t és két fiát megsebesítvén, minden értékes

vagyonától, öt lovától s egyéb ingóságaitól erszakosan megfosztot-

ták 8 Így pénzszökségti késztetve kénytelen vala balazséri birtokát

a kielégitésig zálogba vetni Váradinak: ennek folytán Miklós nádor

*) Ffehér Gy. Cod. dipl. 9. 3. 602. lap.

**) Ziehy-Cod II. 3T»7.
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kiküldé a fentebb érintett hiteseket, hogy a becslést és átadást

eszközöljék, ez alkalomra nádori emberekül kijelöltetvén Tebrentei

Petenye, Bakai Mihály, Petri Pet Várdai, Csedrek Ákos, Da-

bolcsi Kelemen és Miklós Lázári részére*)-

1429. Csarnavodai István íia Péter vizsgálatot tétetett Keresz-

túri Helele ellen azért; mert ez a balazséri határon át folyó Basa

(Vérke) vizen lev megújított malmát erszakosan elfoglalá.’ Ugyan-

akkor beiktattatott Helele, Csarnavodai Péter ellenmondása mellett,

zálogcziraen nehány itteni részbirtokba, a szokásos átadást eszkö-

zölvén Kisbégányi Pál királyi ember és Mihály nev leleszi áldozár.

1449. Szepesy János üának, Lászlónak, fia István beiktattatott

Csarnavodai Kun István íia, György, után maradt itteni, csarodai,

papiíálvi, fejércsci, és benczepusztai, úgyszintén tamásváraliyai,-

lialmii, kökényesdi, turczi, bábonyi, keresztúri, pásti, homoki, -szigeti,

vári, lázán, daróczi és'császlóczi birtokokba.

1461. Burányi Zsigraond fiainak, János és Antalnak, fiai, György

és Pál, beiktattattak Balazsér, Surány és Papi helységek birto-

kába. —
1472. megidóztetto Burányi Antal fia, Pál, Burányi Jánost azért,

hogy a nemes Csarnavodáiak által. Burányi Zsigmpnd inegöletéseért

János és Pálnak örökidre átadott itteni birtok felét János csak

két telek híjával akará neki átbocsátani, a 400 arany forintnyi dij

egyenl elosztását pedig ellenzé.

1552. emlittetnek birtokosokul Burányi János és Miklós ;
1567-

ben Burányi László és Marthuznai György özvegye.. Ez évben

Miksa király Bornemissza János és Bzalay Ferencz vezérek alatt

álló német hadai e környéken portyázváh, a falut feldúlták, jólle-

het már az elbbi
,évben a tatárok nyolcz házhelyet elhamvasztot-

tak**). E bajt tetézte azon körülmény, hogy 1569-ben Bzentbene-

deki János és Bzentjánösi Lajos, munkácsi tiszttartók, felfegyverzett

beregszászi jobbágylakosokkal Csarnay'odai Burányi László itteni

birtokát megrohanván, több jobbágyát elhajtották, miért a nevezet-

tek ellen vádat emelt***).

1588. volt birtokos Burányi Gábor, 1600-ban még Bzabó Ba-

lázs és Bajgai Bálint; 1612-ben Bocskai István, Telegdi Gáspár,

Perényí Gábor és Devecseri Bornemissza Máté§);. 1647-ben Te-

*) Zichy-Cod. U. 314.
**) Budai kam. lev. Liber. IV. Tóm. VII.

•*=*’<•) Megyei lev.

§) Lelesz, az Eszterházi-féle beiktatásróK
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legdi István, Bornemissza Gábor, Szabó György, Kállai György,

Erdélyi István, Ujfalusi Zsigraond, Beoskei György, Sulyok György,

Perényi Zsigraond, Lövei Menyhért özvegye és Bógányi Perencz

özvegye.
‘ '

1651. idsb Perényi György özvegye Bornemissza Kata s ál-

tala a Perényi és Kállai-családbeliek jöttek királyi engedélynél fogva

Balazsér birtokába. 1678-ban a Bocskai-féle rész Marin Péterre

szállt; ehez tartoztak még Eálnik, Csapóczka, Patkanócz, Medve-

gyócz, Zsukó, Bisztra,- Surány, Csaroda, Papi és Asztély helysé-

gekben is birtokok.

Utóbbi idkben birtokosokká lettek a Dolinái, Géressi s Bu-

dai-családok. E század els részében élt Bnday Zsigmond, majd

fia B. Lázár, kinek hasonnev fiától megvette a birtokot Galgóczy

Pál; ezeken kívül bírnak itt Braunstein Jakab, Szunyoghy Istvánná,

üzv. Nemes ’ Józsefné, Zoltán László utódai, Szabó György, iíj.

Szabó Mihály, Csapó Gábor utódai sat

Lakosai közt elfordulnak a Bihari, Balazséri, Csapó, Cseh,

Kovács, Eózsa, Varga s más családbeliek.

Az egyházi ügyet illetleg megjegyzem, hogy .a kevés r.

katholikus híveknek itt kápolnájuk van; a g. egyesitek a. makkos

-

jánosii anyaegyházhoz tartoznak, s hogy a protestánsoknak egykor

saját prédikátoruk is volt, 1770-ben azonban mködése megszün-

tettetett a helytartótanácsnak azon évi aug. 7. 3623.- sz. a, kelt in-

tézménye folytán. 1773-ban megengedtetett, hogy a szomszéd

jánosii prédikátor oda kijárhasson; nem sokára azonban ez is be-

állittatott s a mködés a tanítóra bízatott 1779-ben. megváltotta a

ref. község a királyi dézsmatartozást Miként a kerületi jegyzkönyv-

bl kitnik, 1781-ben a reform, prédikátor kihágásai miatt egy

ideig a lelkészség be nem töltetett. Jelenben is levita kezeli az

egyház ügyét.

jBarábás.

Magyar falu Kaszony közelében, 177 lakházzal, 1012 lakos*

eal 3955 holdnyi terjedelemmel. Hajdan Barlabásnak íratott s akkor

egy már e 13« században itt virágzott 6 a 15. század végén ki^
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halt hasonnev nemes család volt birtokosa, mely valsziinicu a

Vardai családdal íorokonságban állott. Különben e században Vár-

dai Aladár eomes és lUIázs liai, Belus és Donioko.s, is birtokol-

tak itt, kik egymás közt a „Barnabás- feleli versengvén, Aladár

1288 körül aiinak birtokára erszakosan tört s azt clpusztitá, mi-

ért a Szepes-Oíasziban kelt királyi parancs s Baranai Bova István

eltt kötött egyesség folytán a leleszi konvont eltt tiz ezüst már-

kát kötoleztetett fizetni'’*^).

Ib27. ogy Barlabási László omlitletik, ki (Inlácsi Lrincz-

c/A pereli az egri káptalan l.-ITd-heii Barlabási Barlabás

és áliko íia Lriiicz emliticuiek királyi emberekül és itteni birlo-

kosükuf’'*'^).

14(L»-baii a Barlabási Barna fnitól, Ferencztl és Jánostól; el-

foglalt B.irl.íbás, Kis-Surány, Jáud, Takos, Gergeiyi, Ugornya és

Lapos helységeket Zsigrnond király (luthi Boldizsárnak s Pálnak

adományozta.

1410. nyert királyi adomány folytán Haraszti Balázs- fia Eraz-

mus és testvére György s Erdesi Pál és János 1411-ben beiktat-

tattak a Barlabási Ern fiától, Lengyel Andrástól, elkobzott barlabási,

jándi ós szatmármegyei paposi részjószágokba, melyeket 1413-bau§)

Kndesiék Perénji Péterre Írattak.

1435-ben Barlaliási János fia Fülüp a Barlabás és ^lika^^'í

helységek közti határokat kiigazítandó, a kérelmére kirendelt Hetei

Imre nádori ember s a leleszi koiivent részérl kiküldött Albert

nev áldozár jelenlétében a helyszínén meztelen lábakkal, nyitott

öltönyben és feje felett maroknyi földet tartva, raegesküdött a ha-

tár hü kijelölésére. A bizottság ennek folytán kiment Sió nev
helységbe§§§), hogy a Kisvárdai és Pelbárt s Daróczi Miklós és Ist-

ván jelenltícébeii a/.ok birtokait megbecsillje s talált jit egy eké-

nyi szántóföldet (150 hold) és egy hal nélküli posványt, 3 ekényi

dombos erdt és nyugoti oldalról Daróczhoz tartozó egy fél kirá-

lyi méret ekényi töígyerdot; Daróczon tiz népes johbágytelket és

egy malmot a Kisvárdiak kezén, itt egy torony uéiküli ktemplo-

mot sirboktai, 2 ekényi közs földet, egy ekényi erdt, IV2
ekényi

Liget nev makkos erdt. G ekényi cserjést és egy Ér nev ha-

Zichy-Codex I. 65.
**) ü. 0 . 295.

ü, 0 . III. 540.

§) Leleszi lev.

§$j) Mika egykor önálló helység volt Barabás közelében. L. ezt.

8 i0 most paszU D&röu* és Geléiiyes közt.
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lászó helyet. ílaUirpoiitokiil Barabás és Mika közt kijelöltettek : a

„gyilkos iit,“ az érdóben Szoköl-pataka, Gyilkos rakatja, Körtvé-

lyes berek, Tölgyes (Hölgyes?) mez, Hölgyes pataka, Kog (Nagy?)

bába faomoka és Bába égre*).

1448-baa perelt Mikai Sebestyén fia Miklós, István fia Mi-

hály és Mihály fia János Feró nyi Péter fiai János és Miklóssal

a felett, hogy ezek a Mi kai család birtokához tartozó Mika hely-

ség (possessio) egyik utczájának egy részét Barabáshoz kapcsol-

ták s a néhai Barlabási Ern Andrást illetett jándi és barabási

birtokokat birtokolták; nem különben 1459-ben is törvénykezett

ö Barlabási Antal, énnek anyja Anna, János és Margittal, Füiöp

özvegyével, foglalás miatt.

1470. üpor László kapott zálogba itt és Hettyénben némely

részjószágot.

1478. Mikai Beregi Gergely perelt Naményi Pócsai Antallal

a jándi és barabási részjószágok visszaszerzése felett.

1488. Surányi György Barabási János fiai, Gál és Füiöp,

itteni és kis-surányi részeibe beiktattatik zálogczimen Hetei Gábor

kir. ember által.
‘

1500 . Heimeczi Miklós fia, János, neje Barlabási Margit ne-

vében eltütatja Gálócsi Pétert és Heimeczi Löriucz fiát, Istvánt, a

néhai Barlabási Mibály-íéle itteni és jándi birtokok elidegenitésc-

bM, ó ahoz hitbér és özvegyei jogon igényt tartván. Azon évben

beiktattatott a most nevezett reszjószágokba királyi uj adomány

alapján Tákosi Mátyás királyi ember által Mikai Beregi László és

Gergely.

1503. ^
Beregi Miklós fia Gergely perbe igézteté Heimeczi

Istvánt, Gálócsi Pétert, Daróczi Bertalan deákot, ennek fiát Györ-

gyöt és Daróczi Margitot (ki elbb Barlabási Mihály, késbb Hei-

meczi János neje volt) Barlabás, Jánd, Mika, Kis-8nrány, Ügor-

nya, Gergelyi, 'Tákos, — Papos, Paraznya és Szálka (szatnuírinegyei)

helységekben lev részbirtokok elfoglalása s elkövetett hatairaasko-

dásai miatt. '

‘

1509. Barabási Ernye Ambrus özvegye, Zsófia, eizálogitá Pe-

rényi Gábornak itteni, jándi s paposi részbírtokát 200 arany-

forinton.

1512. Eltiltja Mikai. Beregi Mihály Kasfonyi Jakcsi Andrást,

tarki Tarczai Miklóst és Kathai Mihályt attól, hogy a- raikai és

barabási. birtokokat elidegenitse.

) Leleszi lev. Prot. Met. I. 539.



1520. perelt Mikai Beregi Sz.eráf — .Váradi Fer'encz erdélyi

püspök ellen a tnzséri és Percnyi Gábor ellen az itteni és jándi

Barabási Gyürgy-íéle részbiriokok elfoglalása .miatt.

1524. megidéztél i Buszkai Dobó Domokos (Upor László le-

ánya, Borbála, leányától. Zsóíiától, született) l^erényi Imre nádor fiait.

1‘étor és J-'erencz várdai püspököt. Perényi Gábort és Szepesi Já-

nost a barabási, gelényesi, papfalvi és a szatraármegyei birtokai-

nak jogtalan elfoglalása miatt.

1530, paposi Beregi Benedek elzálogitá itteni és jándi ré-

szeit Mokrai IJániel és neje Ilonának 40 arany forinton; ugyan-

azok beiktattattak 1544-ben zálogezimen Mibáldi Hodos Tamás
királyi ember és Nyáradi János leleszi k. áldozár által- a Beregi

István itteni és jándi részeibe.

1548-ban Modussai Horváth István beiktattatott királyi ado-

mány folytán a Perényi István fiai Fercncz és Mihálytól orökjog-

gal kapott barabási és jándi részekbe; ez alkalommal királyi

emberül eljárt Gecsoi Miklós.' ' .*

1549. megvette Artándi Anna Helraeczi Domokostól itteni

birtokát 200 írtért. 1554-ben kielégité Beregi Miklós Beregi Sze-

ráf Özvegyét, Xatátj itteni, jándi és ugonijai birtokaira nézve; 1555-

ben pedig Beregi Ferenez átvevn Beregi Gábor özvegye Jármi

Orsolyától a nevezett birtokokra vonatkoaó iratokat s arról neki el-

ismervényt adott.

1552-ben birtokoltak még Perényi István, Kerepeczi Pelbárl

és Horváth István.

1559. Horváth György, máskép Kosztovics, királyi kapitány

beiktattatik kir. adomány folytán a hötlenségi bn miatt Kende
Mániás és Márloutól elfoglalt csekei, istvándi, kóródi és czégéuyi,

vuiamint a Hatvani Jánostól elkobzott barabási és jándi részekibe;

mely alkalommal ellGüinondást nyilvániiának Kende, Hatvani, Be-

regi János, paposi Nyiri András, Hatvani András és Makrai Dá-

niel. —
Ugyanazon éven adományul kapja a hütleuségi bélyegen Ze-

bendi János, Bozzási István és János és Beregi Fereneztol elfog-

lalt barabási, jándi ugornyai, tákosi, fehéresei, bótrágyi, naményi,

liaranglábi, mátyosi, szigeti és nagy és kis-lónyai részjoszágokat.

A beiktatást e.szközlé Hetei Pál, beregi nlispán, mint kiküldött ki-

rályi ember és Traski Simon leleszi konv. pap. — 1560. Dobó

István és Domokos kíipták adományul a Csókéi Márton-féle bir-

tokol. —
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lo61. tiitakozUk Beregi János és Nyíri András — Szilágyi

Bálint, Hetei Pál, Posgai Mátyás és Gosztovics Horváth György

ellen a jándi, barabási (máskép Miká) és ugornyai. részek elfogla-

lása miatt; 1562-ben óvást tett Perényi János az ellen, hogy Do-

boruszkai Domokos itteni és gelényesi s papii birtokait elfoglalta.

1580-ban tiltakozott Budi Farkas — Btidi Mihály ellen egy itteni

részbirtok elidegenítése miatt. 1566-ban a tatárok 15 telekrl hiir-

czolták el a népet; a károsodottak közt emlittetik Beregi János oz-.

vegye is. ‘

.

1584-ben bírtak itt, Jáudon és Ugornyán Beregi Orsolya*,

Nagy Ferencz, és Makrai Miklós, ki Beregi Miklós magtalan el-

hunytával királyi adományul kapta ennek birtokait s azokba Gu-

lácsi Ferencz kir, ember s Enyedi Miklós leleszi pap által ünne-

pélyesen bevezettetett.

1587. királyi adomány mellett beiktattatnak Makrai Anna,

férjezett Kércsi Istvánné és Borbála, Petneházi Péterné, az itteni,

jándi, ugornyai, rohodi és papost birtokokba az összes királyi jo-

’gokkal együtt.

1588. birtokosokul emlittetnek a rovatos összeírásban Oroszi

Lázár, Gencsi András, Réthei Péter, Daróczi István és Beregi Mik-

lós; 1600-ban pedig Daróczi Ferencz, Nyáradí Albert, Szirmai

Miklós, Hatvani János és Makrai Boldizsár. Ez évben beiktatta tett

Melith Péter is örököseivel s rokonaival együtt a Bd i-féle ré-

szekbe.

1609. Perényi János magtalanul eibunyván, hagyatékába ki-

rályi adomány mellett beiktattatott deregnyöi Darcczy Ferencz,

minthogy az adoraánylevél szerint más az öröklésre jogosított ro-

konok," jelesül Kövesdi Székely Jakab, Pázmán Farkas és Budi Já-

nos szintén utódok nélkül elhaltak; e birtokhoz tartoznak Geléöyes,

Papi és Déda helységben egé.sz jószágok, itt külön egy nemesi

kúria, Jándon, Barabáson é.s Kaszonyban részek, a Kirva nev
puszta és a Szarka nev szlhegy. A beiktatást eszközlé Gulácsi

Kristóf királyi ember és Galyasi Tamás leleszi k. pap.

1614. vajai Vay Péter és neje csiepei Zoltán Anna szerz-

dést kötnek az ugornyai birtok, itteni, rév és vámjog, továbbá a

barabási,, gergelyi és tákosi részek s a nagy-muzsalyi és kaszonyi

szlk iránt.

1637. Eszenyi Csapi Zsófia és Réthei Zsófia egy házat és

jobbágyteiket ira'nak száz forinton Varga Györgyre.

1639. Madocsányi István, itteni ugornyaf, tákosi, gergelyi

*



és Dagy-muzsalji részét clzálogitja Yay Péternek 1200 arany forin-

ton. 1643. Hártyái Borbála tiltakozik Lóvéi Borbála ellen birtokának

visszatartúztatása iránt; — Vehécsi Banchi Zsigmond és neje Mokrai

Anna pedig elzálogitnak itt és Sáros-Oroszi, Kis-Miizsaly és Ve-

lejte helységekben részbirtokokat lekcsei Sulyok Györgynek 2000

írtban^ úgy Berthóti László és neje Mokcsai Hona is.

1633. Viitevics Péter és György beiklattatnak Barabás, ügor-

nya Gcrgelyi, Tákos, Nagy-Muzsaly és Bogot helységekben nemesi

birtokrészekbe.

1647-ben emlittetnek birtokosokul: Mosdosi Imre, N}'ári Fe-‘

rencz; Vay Péter, Raskai István, Pet István, G ala m b o s Ferencz,

Szanyi György, Gödé -István, Hatvani István, Sulyok György, Zó-

lyomi Miklós, Kun János s a Gerzsenyi, Dessewfíy, Guthi és Pó-

(‘si-családok.

•1651 Péchi Fcrencz, Sályi István és Váradkai Ferencz iktat-

tatnak be, 1652-ben pedig nagy-lónyai Lónyai Zsigmond a Guthi

Miklós-íéle részekbe.

1660. Hatvani Erzsébet átírja gróf Kemény Jánosra 315 írton

itteni és jándi birtokait. 1667-ben emlittetik még birtokosul Jékei

Ferencz.

1705-ben Galambosi Ferencz (II. Eákóczy Ferencz egyik hi-

res hadvezére) még mindig birtokolt itt.

1794. Bercsényi János (az eltt Doctor Weisz) beiktattatott

itt királyi adomány folytán némely fiskális birtokrészekbe.

1820. birtokoltak itt: Lónyai Gábor s a Péchy és Bárczi csa-

ládok; most is föbirtoküsai ezek s azonfelül a gróf Denenfeld, LifH

csei, Öomosi, Belényesy, Kun, Szarka, Yas, Oroszi, Kádár, Kis.

Nagy, Kozák, Komlósy, Turóezy, Szalma, Mülier. Orosz, Komáromi,

Kiiii, Gerzsenyi és Beregszászi-családok.

A régi XT. szá7adbeli csúcsivü kóterapiora, mely Zsigmond

király idejében. Szent Barabás tiszteletére, cpittete.tt, hajdan római

katholikusoké volt; 1801—1803. idközben a reformátusok azt tel-

jesen áialakitották s felényivel megtoldották s egy szép toronynyal

ékebitelték ;
ennek következtében az eredeti templom alakjából mi

sem maradt fenn, csupán egy gót korú, háronilevél idomú, kókeret-

ból álló, ép. kerek ablak, mely az uj falba beillesztetett. A to-

ronyban csüug egy ószerü, hosszas, keskeny, 80 cm. magas harang,

mely a XY. század elején öntetett; egyik oldalán Szz Mária képe,

ölében a kisded Jézust tartva, látszik, alsó peremjén pedig a négy

evangélista gót betkkel irt nevei olvasliat(^ igy :
„S. Matheus,
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S. Márkus, S. L u k a s, S. J 0 a n n e s.“ Av. eleit e^y másik szin-

tén jjy régi kisebb harang haszcáltaiott itt, ezt azonban I84a-]>a!i

egy nagyobb uj harangba pótlékai beolvasztatták. Pár Antal It-I-

készsége alatt. — Az itteni ref. község már 1595-5^11 anyaegyhá-

. zat képezett, 1629-ben saját kiilön papja. 1645-ben pociig í.skola-

tanitója volt. Ajándékul bir a templom Eéíei Zsóliától egy ezü.^i

tányért 1615-böl és egy asztalkendt Telekesi Mibály özvegvéil

1709-bl..

1870-ben talált Yass Antal földjének árkolása közben ötvon

lépésnyire egymástól mintegy 64 cm. mélységben két skori fekete

hamvvedret, melyeket azonban munkásai szétzúztak; — uíryanazcn

évben lelt Orosz Károly 385 darab lengyel ezüst érmet: I.

Zsigmondiól 1510—1545-ig 9 félét, Augusztus-félét kettt. Pathori

István-félét hatot, III. ZsigmoDd-félét húszat, Albert- felét tizet és 43

magyart, u. m. 1. Ferdinándtól 8 félét, Miksától 4 és Rudolftól

10 félét. Ez éreralelet.is bizonyltja, mily élénk viszonyban állt á

lengyel pénzforgalom e tájon a magyar királyokéhoz.

HaFkaszéo

Magyar helység a kaszonyi járásban, sík földön, a Térke kö-

zelében, 174 házzal, 977 lélekkel és 3013 hold területtel.

1312. Dancs mester fia, Tamás, kapta adományul a Föl rig
Miklós hasonnevö fiától elkobzott Barkaszó helységet (po.ssessío)

Róbert Károly királytól azért, mert ez az ellene támadt Trencsén}! Csák

Máté ellen küzdött s magát különösen az azon évi június 12-ki roz-

gonyi ütközetben kitüntette*). Egy azon évi más okmányban* pedig

emlittetik e vidéken Burkuzlói Nyúl nev csahid**}. .

1447-ben Csapi Zsigraon d birtokában találjuk Barkaszót.

ki ez^jévben perlekedett Kusali Jakcsi László, Mihály. Péter és

György, úgy tisztök Szepesi Lászlóval azért, mert ezek ka.szonyi,

szernyei és rafajna-ujfaivi jobbágyaik által az barkaszói jobbágyait

s nejeit érzékenyen megverették, megsebesittették és sertéseiket s

*) Fejér 6ry. Cod. Pipi. 4^. lap.

*) Zichy codex I. 136.
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más ingó vagyoníiikat erós^akkal elvették. A király ilag megrendelt

vizsgálatot a helyszínén végezte Dobronyi János királyi ember.

1450. Császlóczi Mihály özvegye, Anna, maga és Tibai Mihály

fiától/ Györgytl, származott András és László nevében, agy Paáu

Demeter özvegye, Anna, tiltakoztak a Kállai Lkös János által Bar-

kaszón tett birtokfoglalás ellen, ki Valkaján, Zavodán, Horlyón,

Csertészen és Vinnán is elfoglalta birtokait. Azonban Lkös 1453-

ban már királyi adomány folytán beiktattatott a fönnebbi birtokokba

neje Császlóczi Katalinnal (Mihály leányával) együtt; a beiktatás-

nak ellenmondtak Szürthei László és Miklós, Kölesei András, Tibai

László, András és Mária, ki Lónyai András neje volt.

1537-ben Bíidi ^lihály iktattatott be a • nagy-kállói Lkös Já-

nostól 3(XX) frtért vett barkaszói és badalói birtokba. Ó az 1552-ik

évi rovatos összeírásban is- emlittetik birtokosul. 1553-ban Büdi

Klára Csapi -Ferenczné tiltakozott Büdi Mihály ellen a barkaszói,

dávidházai, longodári és munkácsi birtokrészeknek elidegenitése mialt.

1567-ben Büdi Farkas és Mihály kezén itt 9Va kapu találtatott.

1588-ban bírt a Bödi-családon kivüi még Ibrányi Ferencz is*).

1589-ben perlekedett Büdi István Melith Istvánnal foglalás

iniatt**).

1600. birtokoltak itt: Büdi Erzsébet, Kubinyi István, Rétéi

Péter, Melith Pál, Czobor Mihály, Tatai István és Bornemissza

László;' 1647-ben pedig; Mosdosi Imre, Dessewfify Ferencz,

László és Adám, Csérnél György, Pécsy Gáspár és Ferencz, Apá-

thi Ferencz, Csáki István,^ Bégányi János, Miklós és Erzsébel***^

Ez évben Priberi Melith Péter és Perényi Györgyné utódai helyez-

tettek be a Büdi-fóle részekbe királyi uj adomány folytán.

1613-ban Pakos Miklós iktattatott be a Tatai Ferencz és Já-

nostól elkobzott birtokba, 1638-ban pedig Melith Péter és Mosdósi

Imre. .

‘

1651. Váradkai Ferencz és neje, Sályi István és Péchy Pe-

rencz részére történtek a szokásos beiktatások királyi adomány

alapján. '
‘

.

1653. Dessewy Ferencz, Szabó, máskép Porap Pálnak és anyja

Szomori Zsuzsánna Kádas Balázs özvegyének 990 forint biztosítá-

sául -nyolez telket ráirat.

1667. birt itt Jókey Ferencz is.

*) Kamarai lev. Liber IV. Tóm. VII.
*) Leleszi lev.

***) Kamarai és megyei levéltár.



Jelenben fbb birtokosai: a Süt, Oerzsenyi, Nemes, Beck

(gróf Haller jogon), Kállay, Farkas, Péhj, Berzsenyi-családok és

Feldtnann Mayer, Gerzon Ödön, Janka Gyula. Szolnoki László, Reiz-

raann Mózes, Eagyóczy György, Orbán Mikló§, Goldberger Salamon,

id. Halász András, Berger. Jakab, Beregszászi Menyhért sat

A protestantismus fejldése alkalmával itt is, mint az ország

sok más helyén, eleinte az ágostai tannak hódoltak alakosok, mit

igazol azon körülmény, hogy az Ardai Pál, beregi esperes, alatt

összeírt papi jövedelmi jegyzékben e tétel is foglaltatik: „Minden-

kitl gyÓDÓpénzül két-két pénz, ezért tartozik a prédikátor coe-

nához bort és kenyeret adni." Azonban késbb Kálmánesehi buz-

galma folytán a hívek a Calvin tanát fogadták 1600. volt itt a

hitszónok Beregi Lukács, 1616-ban Szobránczi György, ki kihágó

ember lévén, könnyelm viseletéért a benei zsinatban raegfedetett.

1777-ben a közönség a templom kijavitásaért folyamodván, az ha-

tóságilag megszemléltetett, 1779:ben pedig megváltotta a királyi

tizedet.
* ’

;

*

Az 1806-ban épített iskolabáz kicseréltetett 1842-ben Eördögh

Dániel-féle jelenlegi telkéért. 1809-ben építette a község a régi fa-

templom helyén a mostani k-imaházat, -.mely 1818-ban szentelte-

tett fel, 1835. julius 6-án azoiibaa ^ helység nagy részével együtt

megégett.

Barth&za.

(Bárbovo).

Német-orosz helység a inunkácsi jiii-ásban 112 csinos lak ház-

zal és 666 lakossal Tartozott a munkácsi Uradalomhoz. Egy 1428-ki

adománvlevélben Barát b á'Z á-nak iratik. A meglev úrbéri ösz-

szeirások tanúsága szerint a lakosság és telkek száma .koronkint

következ volt: ^ ^

1599-ben 36 házhely; 1649-ben 47 jobbágy, 52 üii,

házhely, 5Vs pusztatelek*); 1672-ben 54 jobbágy, 30 telek, 91 u;

) 1649-beö Lorántffi-Rákóczy ZsuzBá^Bft idejében találtatott itt 25 ló,

141 ökör, 58 tinó, 340 sertés és 28 méhkas
;
s tartozott a község

egyéb szolgálaton kívül a, várhoz 5 hordóbox-t kimérni s a Bocs-
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1682-b^n 44 jobbágy, 37 telek, 50 fio; 1704-ben, II. Bákóczy Fe-
|

rencz alatt, 50 jobbágy, 3Ö telek, 33' fiú ; 1728-ban, gróf Sebn- i

born alatt, l2 jobbágy, 38 fiú, 6 népes, puszta telek: 1733-

ban 13 uj telepitvényes ; 1749-ben 11 jövevény; 1764-ben 22 ne-

met telepitvényes és 187* orosz telek. 26 német és 25 orosz csa-

ládfvel; 1772-ben ugyanannyi; 1773-ban megégett a helység;

1775-ben találtatott 27 házhely, 5 zsellér és 2 házatlan lakos, kik

146 igás és 292 kézi napszámot adtak a bérfizetésen kívül.

A 18. század közepén a lakosság itt* tetemesen megfogyat-

kozván, 1763-ban gróf Schönborn Ervin Jen az elpusztult hely-

ségbe Németországból szállíttatott ide földmvelket, kik a felhívásra

Kleinberg és Kleinzvedl falukból jvén, a faluban letelepedtek;

ezekhez késbb Ausztriából és Csehországból valók csatlakoztak. Az

utolsó vándor csapat 1862-ben költözött be.

A r. kath. lelkészség 1767-ki tervezet folytán 1772-ben alapit-

tatott, ehez a nevezett gróf a lelkészi lakhelyet s telket ingyen

ajándékozván s azt egyéb javadalommal is ellátván, miért a hely-

tartótanácsnak sept. 3-án kelt intézménye folytán ez alapon kegvur-

sággal ‘felnibáztatott. Még 1771-ben alakíttatott át az iskolaépület

papiakká s 1772-ben bebutoroztatott; ugyanakkor egy ideiglenes

paticsos fatemplom emeltetett, bels felszerelését a munkácsi ipa-

rosok eszközölvén. Az oltárképül Ama képe szintén itt rendeltet-

vén meg, azért 1777-ben alku utján kapott a fest 6 forintot és

90 itezé raustbort. , 1772-ben deczember 21-kén szenteltetett fel az

uj templom s els plébánosul Martinecz András tályai káp-

lán neveztetett ki, kit az illet uradalmi jegyzkönyv igy jellemez :

„ist ein braver Mann.“ Martinecz lelkész 1796-ig mködvén,
utána volt Vallyasek János 1807-tl 1812-ig; Vitko József 1816-

ig; Jandrisics Mátyás 1824., Bodnár Béla 1831., Kszegbi Imre

kor nev beregszászi szlt megmvelni. Az uraságnak volt itt ak-

kor egy malma, melynek Pokol volt a neve, mivel csak rósz id-
ben, szkor, tavaszkor, hóolvadáskor és árviz idején forgott. Azon
évben nyil szerint oszták el a földeket a jobbágyok közt, mivel
addig aránytalanul bírták. Hogv az akkori lakosok magyarok Va-

linak, mutatják következ neveik: Lányfalusi .János fbíró, Szil-

vái Tamás esküdtbiró, két Pap Ferenez nev batyko. Fodor, Mo-
csár, Porkoláb, Bányász, L'.*urkai, Nagy, Káli, Szabó, Szakmar,
Józsa, Fekete, Sarkadi, Balog, Kopcsa, Király, tisztes. Mókái,
Végs sat. Ezeknek ma nincs nyomuk, a háború és egyéb viszon-

tagságok folytán k még a 17. században elpusztulván. Akkor
(1640.) a jobbágyok évenkint öre^ hárs-köteleket is tartoztak

a vár részére fonni, mi végbl mia községek feladata volt oda
bárs-liáncaot szállítani.
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1863., fít'íTmaím Márton 1874-ig s azóta Spener Miklós. Az uj is-

kolatelek 1776-ban jelöltetett ki.

A g. k. hitközségnek vau itt szintén ktemploma', de a ma-

li áriái auyaegy házhoz tartozik.

ISáíyíl* .

Régi magyar helység a tiszaháti jiírásban, Lónya közelében,

107 lakházzal, 846 lélekkel és 2334 holdnyi területtel. Fekszik az

észak. k. vasút mentében.

A XII. században a Betb, máskép Betke-csaíád bírta, kitl

Lónya és Bóírágygyal eerTött a XIII. század elején íí. Endre alatt

(1205.) Bánkban nádorruik vpje, Simon, vette meg
;
ez késbb 1214-

len ezeket a Gertrud királynén elkoTctett merény következtében

elvesztvén, e helységek Szalókávai együtt a koronára szálltak.

1270-ben Rasdi Mihály fispán kapta adományul István királynak

tett érdemteljos szolgálatai jntalmnzásánl. kinek a Hunt-Pázraán-

nembl származott második neje, Rerenczei Káné, fia szatmárme-

gyei birtokos és fispán s a Lónyaiak séhez menvén nül, igy

jutott G a Rusdi-féie birtokhoz, melyet a Lónyay-család maigian

tulajdonul használ; s épen azért, mert birtoklati viszonyai Nagy-

Lónyával, mwt a volt uradalom fhelyével, szoros összefüggésben

vannak, Bátyú ez iránti adatait Lónya leírásánál közlöm, kiemel-

vén itt csupán azt, hogy 1502-ben • Naményi Aíiklós- bátyúi rész-

birtokát 24 forintban rokona Lónyay Menyhértnek elzálogitá, s

hogy 1567-ben az e tájon átvonult tatárok 7 házhelyet elpusztí-

tottak, mely idben birtokoltak itt Lónyay Péter, István és György

és Tibái Kristóf.

A nóphagyomány szerint e helység els alapitói pásztorok és

fa-faragók
. voltak. A falu hajdan a Tiszához közelebb feküdt, a

gyakori árvizek ell azonban késbb a mostani ra.agasabb helyre

tétetett át. A helység Bótrágy fiókja vala, azonban a mali szá-

zadban egy kis fatempiomot is emeltettek a ref. hívek, kapván az

‘ egyház*megyétl Szánté Andrást tanitóol (levitául). Anyakönyvét

1785**ben Ajíai Sámuel pap nyitá meg. Mostani ktemploma és



58

lornyáiial alaj)ja 1802-ben tetetett le Szatmári András lelkészsége

idejt'ben.

Birtokosai most Lónyaj Menyhért gróf, Lónyaj Gábor és Já-

nos, gr. Lvmyay Bélánó, osztrák fold hitelintézet, Stark, Bagu, Baráté,

J temjén, Márkus, Nyeste, Kévész, Sül, Szabó Tuba stb. csládok.

1879. Paulai I. Zsigiuond postamester itt könyvnyomdát ala-

kuotl, mely 1880-dik évben miiködni -megsznt.

Belebele.

(B e 1 e b 0 V o.)

Orosz helység a munkácsi járásban, a vizniczei völgyben,

mely a munkácsi uradalomhoz tartozott, 12 házzal, 63 lakossal és

186 holdnyi lejts határral. Mágócsi Fereuez 1608. febr. 14-én Ke-

néz Iván és Mihálynak, kis-belebelei jobbágyainak, szabadal-

mat adott arra, hogy e helységet idegen lakosokkal megnépesitsék
;

ez

okmányt megersiték 1613. január 1-jén gróf Eeszteiházi Miklós

és neje Szerdahelyi Orsolya. Egy, 1634-ki okmányban Blebálnak

mondatik. 1649-hen volt itt 8 jobbágy, 4V2
telek és 13 fiú, batykó

Pap János s egy hópénzes és egy hetes drabant ;
kenéz valaPet-

ricska.Já n OS, ki a kenéz-malom használatáért egy ácsot tar-

tozott a várhoz áliitani szükség esetén. 1672-ben volt a Kenéz

Pap Szaniszló.

A helység Nagy-Belebelének is neveztetik s fiókja a fels viz-

niczei g. k. egyháznak.

Bégány*

(N agy és Kis.)

E két egymás közelében a kaszonyi járásban fekv magy^
helység ma Nagy és Kis melléknévvel különböztetik meg; az elbbi

hajdan Ó-Bégánynak mondatott s mindkét falu száinos birtokos ke-



zén fordult meg. Jelenben van Kis-Bégánynak 113 háza, 736 blko

és 24C0 hold földje; ellenben Nagy-Bégánynak 101 háza, 47)1 la-

kosa és 3165 hold földje. 1333-ban a pápai tizedek rovatában mar

népes parochialis helyül eralittetik, fizetvén unnak lelkésze, r.iyed,

ki egyszersmind beregi fesperos is volt, pápai tizedül — öt. garast.

1363-ban volt lelkésze Gergely*^). Ekkor a B é g á n y i-csalad mar

virágzott itt, mely a Cseh melléknevet is használta, iiemely okmány-

ban Csot-nak is iratik; igy 1374-ben Bégányi Usoth István kirá-

lyi emberül emlittetik*'^). 1383-ban gróf Széchy Miklós országbir'j

visszaadatni rcndelé Bégányi Lukács lia Tamásnak az idegen kezébe

került -ó-bégányi birtokot; e müködé.shez kijelöltecíek királyi embe-

rekül : Guthi Pál fia István, János fia Mihály, Korepeczi Mátv.is

fia Mihály, Beregi Miklós fia .János és Daróczy Lstván*-’-'’'}.

1398-ban Kerepeczi György és lia Miklós,. Tamás Lukács iia

és ennek neje Anna beiktattattak- 0-Bégányban kir. adományozás íoly-

tán egy részbirtokba.

1409. néhai ó-bégányi Cseh Jakab leánya, Poíeuczlana, Eis-

dobronyi Pál neje, bevezettetett Cseh Lstváu ellen mondása mellett

egy ó-bégányi jószágrészbe.

1410. Bégányi .János fia, Gergely, lielyeztetelt be itt és Ma-

szárfalván; 1438-bau Bégányi Jakab fiának, Miklósnak, lia István

ellenmondás nélkül iktaitatott be Záíogczimen egy tíz telekbl álló

részbirtokba.

1-470. Nagybégányi Miklós és fia János panaszára vizsgálat

intéztetett Keszi Balázs, valamint kusali Jakesi György deák özve-

gye, Affra, ellen, kik a panaszkodók M e d v e s r e k e 1
1 y e és Nairy-

szeg nev erdejükbl egy sertésnyájat kaszonyi jobbágyaik által ci-

hajtattak s a kövérebbjeít lelették.

1471. Nagybégányi Miklós lép fél birtokosul.

1476. a leleszi konvent küldötte bizonyítványt állit ki arról,

hogy Nagybégányi Miklós és fia, János, alperesek, ó-bégányi Buda

Benedek és Mihály fiái, István és László s Óbégányi Miklós lia,

Benedek, panaszlók Pap berke nev kaszálóját nem báborgolták

;

minek folytán 1477-ben a választott bíróság úgy ilelt, hogy a kér-

déses kaszáló az elbbi állapotban hagyattassék.

1478. egyezség köttetett néhai Óbégányi Orbán fia, Benedek

és'Cjfalusi Mihály, Sebestyén, László és Péter közt az ó-bégányi

) Ziehy-Codex ül. 219.) ü. 0. 540. lap,

***) Leleszi levélt. 21. sz.
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és kis-^uti. valöinint n Vf‘néz1i rév és vámjog, felkeiié/.,

erketoi, löki. e.^zlári h azari részjószágok átengedése iráni,

dón, hogy háláink esetére kölosönösen ürökösödjenek.

1480-ban ()bégányi Gergely. Benedok, F*erencz és László, Or-

bán fia Benedek és I.stván fiai, Kristóf és Boldizsár, kérelmére Má-
tyás király parancsa folytán a leleszi konvent határ-igazításra kikül-

detvén, királyi omberekül kijelöltettek: Kirsanói Gergely, Homoki
Miklós, István és Balázs, Bulcsúi Gergely, Daróczi Márton, Guthi

‘Balázs, Borsovai Benedek és Miklós, Daróczi János deák és Kom-
lóssi Gergely

;
— a megkezdett járatnál ellenmondván Nagybégá-

nyi János (Miklós fia) Nagy-Bégány és Surányi Pál s János Bala-

zsér helységek részérl, a további mködés elmaradt,— azonban 1482-

ben a király rendeletére njabban megkezdetett az; mely alkalomra

királyi emberekül kijelöltettek: Kerepoczi Miklós (Márton fia), Bor-

sovai Benedek és Miklós, Halábori Pál, zapszoli Biró Ambrus, He-

tei Péter, Guthi Pál és Girsanowi Sándor (Tamás fia); ez alkalom-

mal is azonban Surányi György, Pál és János, valamint más részrl

Nagybégányi Miklós s ennek fiai, János és Simon, ellenmondottak*).

1492. Bégányi Ferencz (gróf Báthory István országbíró jegy-

zje) és Mihály, valamint egy más atyafia, Ferencz, beiktattattak ki-

rályi adomány mellett az itteni királyi jogokba.

1496. beiktattatott kerepeczi Pelbári**) egy a falu íO-Bógány)

végén a déli oldalon fekv nemesi udvarház, két fordulóban fekv

6 darab szántó és egy a Szernye-folyónál lev kaszáló birtokába,

mely t örökösödési jogezimen illette; ellen mondván ez alkalommal

Obégáuyi Kristóf, György és Boldizsár.

1504. eladta Nagybégányi Margit, Guláesi Ambrus özvegye,

itteni és raaszárfalvi birtokait Nagybégányi Simonnak, ki 1505-ben

pert indított bajnai Both István munkác.si várnagy ellen, egy általa

elfoglalt „Luka-hegye“ nev kaszáló iránt.

1508-ban Kerepeczi Miklós fia Tamás és ó-bégányi Eles Fe-

rencz tiltakoznak az ellen, hogy Kerepeczi Miklós özvegye, Erzsé-

bet, az részjószágát leányára Írassa, valamint i509-ben, hogy el-

idegenítse, megvevén a nagy-bégányi és maszárfalvai részeit Nagy-

bégányi Simon. 1511-ben pedig Kisbégányi Kala, Hrabóczi JánosnC’

elzálogitá kis- bégányi és guti birtokait hat arany forintban Daróczi

*) Leleszi lev. prot. I. 12. sz. 304. lap.

**) Kerepeczi Pelbártnak at}'ja volt András, ennek Miklós, ennek Gergely

és ennek Benedek ; anyja pedig Óbégónyi Buda fiának. Lukácsnak,

leánya Anna, Óbégányi Csók István teíslVére.
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.^iírtonnak. 1513-ban beiklattatott a leleszi konvent által Daróczi

Páltól és Bégányi György leányától, Ilonától, született Daróczy

György anyjának összes birtokába Bégányban és Maszárfalván orok-

ségi czimen, Bégányi Simon ellenmondása mellett.

1519. vizsgálatot intézteíett Hetei János és Hetei László neje,

Guthi Borbála, Obégányi Salgai Mihály ellen, ki Heteinek az ó-bé-

gányi határban lev ^Hospital ligete^ nev kaszálóját erszak-

kal elfoglalta,

1523. Obégányi Benedek és Hetei János pereltek Obégányi

Mátyással, ki Benedeket megverte: hasonlóul pereltek Bakos Tamás-

sal, ki a Malom-mez és Nagy-borsos nev dlkön három szántó-

iöldet elfoglalt, valamint hogy Obégányi Zsigmond Hetei Jánostól

13 ökröt az ó-bégáuyi szabad mezrl behajtatott és letartóztatott.

1549, Nagybégányi Ágota Nagybégányi Simon által az itteni

és raaszárfalvai részek iránt kielégittetett
;
úgyszintén 1551* Budi Mi-

hály és Ilosvai Dorottya léptek egyezségre itteni birtok iránt.

1552. Ilosvai András emlittetik birtokosául Nagy-Bégányhak,

melyet nagy részben elpusztitottnak mond az. akkori adóösszeirás*}.

1564-ben tiltakozott Bégányi Krisztina hajadon Bégányi Se-

bestyén és Lukács ellen birtokai elidegenitése iránt.

1567-ben Bégányi Miklós bírt két portát, s azon évben a ta-

tárok 20 házhelyet elpusztitvan, a lakosok legnagyobb részét ei-

hurczolták (Ü. o,). Ekkor birtokolt itt Szén vési Mihály is, va-

lamint 1570-ben Gotthard Bálint özvegye, Borási István özvegye

és Horváth Kristóf.

1574. beiktattatott Lónyay Ferencz és Szaiaj János itt és

Maszárfaiváu. Ugyanis Miksa király Bécsböl 1574. január 8-kán

kell parancsában meghagyta a leleszi konveninek, hogy iktassa be

Lüuyay Ferencz, Pankotai Gergely és Szalay János kassavárosi ki-

•rályi kapitányokat a nagy-begányi és maszárfaivai azon összes ré-

szekbe, melyek azeltt a magvaszakadt nagy-bégányi Ilosvav Mik-

lós birtokához tartoztak s a koronára szállván, most nekik aáomá-

nyoztattak, oly módon, hogy fele részben Lónyay í és fele részben a

másik kettt illessék. A beiktatáshoz királyi emberekül kijelöltet-

tek: #ilácsi Oroszi István, ó-bégán)i Nagy Albert, Peíry István,

Bégányi Lukács és Sebestyén, Gulácsy István, Mathuznay István

és Gedeon, Soós János, Bégányi Gergely, Horváth Kristóf, máskép

Pólyák és Kerepeczy Lukács. A beiktatáshoz kiment Bégányi Se-

*^) Budai kam. kv. Liber iV. Tóm. VII.



62

bestyén és a leleszi koQveat részérl Mezkuvesdi András, kik eltt

érdeklettekül megjelentek Spós János, kaszonyi Sárvégi Lukács,*

Barkóczy Albert, Homoki Bertalan, Bégányi Kristóf,. Tamás, Máté,

Miklós és Lukács Kis-Régún.yból, Komlósi Gáspár, ‘ János, Miklós,

István, Mihály ós egy más János, Jakcsi Erzsébet, Martliuznay

Pálné, Surányi György özvegye, Daróczi SzGrafm és Má^ócsi Gás-

pár. A beiktatás alkalmával ellenniondottak : Bégányi Miklós özve-

gye Zoltán Anna és Bégányi Pál, IK^gányi Zsófia Kende Márton

özvegye és néliai Bégányi Miklós leányai, Anna és Dottya.

1675. emlittetnek nirtokosokúl Bégányi Pál, Kende Márton,

Ilosvai Zsúiia és Zoltán Anna, kik egyezségre léptek Nagy-Bégány,

Maszárfalva, ílo.'sva, lloncza, Bród és Kisfulubeii birtokok iránt.

1580-ban borsovai Oláh An^^rás, királyi táblai jegyz, szir-

mai Bankó András és íelnémeií Boor János beiktattatlak két egész

udvartelek birtokába, melyek egyike kis-bégáuyi B ako s László fiáé,

Ferenezé, vala, másika pedig Múrgai Jánosé Tákoson, valamint

négy jobbágytelek birtokába Tivadarban, melyek Gulácsi Mihály fia,

János, tulajdonai voltak s az illet jogeldök magtalan kimúlta után

királyi adományozás folytán a fentebb nevezettekre szállottak.

1582-ben Kerepeczi István királyi ember és Gálffi Lrincz

leleszi-koovcntbeli küldött által beiktattattak Horváth Miliaiovics Si-

mon és Bégányi Dorotya, Barkóczi Albert özvegye, valamint Hor-

váth Miklós és Margit s valamennyi utódaik az ó- és- kis-bégányi

részekbe.

1585. átadta Daróczi György nagy-béganyi s maszárfalvai ösz-

szes birtokát nagy-bégányi Sárközi Pálnak ;
1587-ben perelt Bógá-

nyi Lukács — Bégányi Dorottyával vagyonelidegenités miatt.

1590-ben Bégányi Anna átengedte férjének, Simái -Mez Gás-

párnak. 293 frtban nagy-bégányi» maszárfalvai, bródi, ilosvai, ilon-.

czai és kisfalud! részeit; a minthogy Lónyal Ferencz és kálnaí

Bornemissza Ferencz is szerzdést kötöttek itteni és maszárfalvai

birtok iránt.

1592. királyi adományt nyertek az ug>mevezett Bakos-rész

birtokára nézve Komlósi Sebestyén és ó-bégányi Bégányi Lukács,

Kristóf és* Ferencz
;

a’ beiktatásnak ellonmoridottak Borsovai Péter

neje, Gotthard Anna, Bégányi György, Bakos Dorottya, Horváth^

Simonnf', és Bégányi Bálint; 1597-ben tiltakozik Bégányi Lukács

Mihalovics (Myhalowyth), máskép Horváth Miklós ellen a nagy- ós

kis-bégányi birtokrészek elidegenítése miatt, melyeket 200 forintért

^•*r'2 v.ai Péter és Mez Gáspárnak eladott.
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1600. emlittetnek birtokosokul Nagy-Bégáujban : ügrai Já-

nos és neje Kende Judit, Mez Péter és Gáspár, Kende Miklós,

Bégányi Ferencz és Pálné és Oroszi^ Tamás; Kis-Bégányban pe-

dig.: Bégányi Bálint, Ferencz, András és György*). 1606-ban

:

Kende íjászló és Baranyai Bencze is. 1612. emlitletik ‘ még Mezó

Péter és llosvat István. 16 i 3. beiktattatott Halábori Miklós itt és

Fornosop. 1631. birtokoltak Kis-Béganyban : Bégányi Miklós, Bé-

gányi Pál után, Bégányi Lukács özvegye Kerepeczy Anna, Bégá-

nyi János és Pál. — 163B-ban eladott Bégányi Gergely Bégányi

Miklósnak részeket itt, Fornoson és Zápszonban; 1643-ban Gulá-

csi Ambrus és Pogány Ferencz. kötnek cserét.

1646-ban Rákóczy György erdélyi fejedelem 4 jobbágy és

2 pusztatelekból álló birtokrészt foglalt le Bégányi Tamástól ennek

kötvénye alapján; a jobbágyok voltak: Kristóf János, Albert György,

Kosa István, Kis Jánosné, Csapó Bálint és Ténge Mihály; ezek

tartoztak évenkint karácsonykor 2—2 kalácsot és 1— 1 tynkot áján-

dékúl bevinni a munkácsi várba s a szokott heti munkát teljesí-

teni. Bégányi Tamás leányát ugyanis Kuti András nev munkácsi

uradalmi számtaríó bírta nül, kivel itt birtokot is nyert; azonban

tiszti számadásait rendetlenül vezetvén, bégányi „portió “-ja el-

foglaltatott s a várhoz csatoltatott; 1650-ben azonban Bégányi Ta-

más kérelmére Lorántffy Zsuzsanna azt visszaengedte**).

1652-ben birtokoltak Kis-Bégányban: Bégányi Anna, Dorot-

tya, Zsófia és György, kik magok közt atyafiságos osztályra lép-

tek***). 1656-ban pedig kíagy-Bégányban : Mez Márton, Gábor,

Gáspár és Eufrozina, ki Pécsi Istvánnak neje vala; ami nthogy Ba-

ranyai Gáspár és Bégányi Ferencz egy nemesi udvarház iránt egyez-

ségre léptek. — 1660-bap királyi uj adomány mellett beiktattattak

itt Bégányi Ferencz és György.

1664-ben éltek Kis-Bégányban : Bégányi Anna, férjezett Ke-

repeczi Miklósné és B. Mária, férjezett Földessi Istánné ;
1673.

Sulyog Zsófia 400 frfcot vett fel kielégítéséül Mez Mártontól

;

•aminthogy elbb (1668.) Bégányi Ferenez Máté Zsuzsannának 300

frtban itt és Fornoson birtokrészeket lekötött. 1750. Bchulz János

nagy-béganyi részét, melyet atyja, Samu, Kénesei Samutól szerzett,

Tolnai Zsófiának eladta.

1758-ban Náoási Ágnes, férjezett Pap Mihályné, Nánási Ist*

*) Badai kam. levéltár, adóósezeirá?.

*) A monkácai urad. 1682. évi urbárium
*) Megyei levéltár. .
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váll és Gaigóczi István özvegjo líégáiiyi Auna, valamint euiiek

fiai Gaigóczi Gábor és Imre — cserét kötvén Gulácsi Gábor, Pé-

csy László, Pécsi Kata Jármi Gáborné és Náiiási Klárával, ez el-

len Bégáii}’! János (kinek atyja volt Zsigrnond, ennek Fercncz és

ennek János), valamint István és Fcrencz tiltakoztak a leieszi kou-

vent eltt. Ugyanakkor birtak itt cr.'re utján Vadászi Ferenczné,

született Pécsi íVnha és- Egresi, máskép Cseh Jáncfs Lázár

utódai.

ITGl-ben emlittetnek birtokosokul: líégányi András, Gergely

és Péter; 17G8-ban Kis-Bégányban : Bégányi Péter özvegye Har-

tyáni Anna és leánya Zsnzsánna, P'ancsikai Lazámé, és Földessi

István. lTG5-ben tiltakozott Dancs Kva, Joó István ne}e, testvére

Újvári Samu ellen az iránt, hogy az magtalan kimúlásához köze-

ledvén, kís-bégányi, ugornyai, fornosi- és tákosi elzálogltott

részeire kölcsönemelést (auctiot) vett. E jószágokat Dancs Éva el-

dei, névszeriut Bégányi özvegye ílartyáuyi Anna és leánya, elzálo-

gitották volt Földessi Istvánnak, Szegedi Istvánnak és neje Bégá-

nyi Máriának. • .

1794. Dercsényi (Veisz) János beiktattatott Nagy-Bégányban

egy a koronára szállt részbirtokba királyi adomány folytán.

A jelen század elején birtokoltak Nagy-Bégányban : Görgey,

Izsépi, Géresi, Berthótliy, líidegkövy, gróf Vay, Neupauer, Bek,

Borbély, Bégányi, Komjáthy, Dercsényi s mások; a Dercsényi-csa-

lád kezén 'vala egy nemesi telek, 2 korcsma, 70 köbölnyi föld, 8

telek. és 3 zsellérhely.

A nagy-bégányi község a hitújítás rémkorában elfogad-

ván az uj tant, a templomot is elfoglalá s 1636-ban már virágzó

reformált anyagyülekezetet képezett; késbb azonban az itteni

góih-alaku, csúcsíves templomot elvesztette, mert a XAUÍI. .század-

ban rommá vált, annyii’a, hogy 1768-ban a simái Mez-család

ujonan felépittelte
;

ettl nyerte 1782-ben csere utján a jelenlegi

paplakot is. A templomban áll egy 163G-évbl való énekvezéri

kóta-tára, valamint egy 1648-ban készült családi fedeles szék:

Az 1768-ban építtetni kezdett torony csak ‘1854-ben készült eí

;

az egykor ledöntött sekrestye mellett egy régi kápolnának niarad-

ványai látszanak. lG3S-ban ajándékozott a reformált egyháznak

Mez Gáspár egy aranyozott ezüst poharat. Anyakony ve 1768-ban

kezddik.

Kis-Bégány sokáig volt az elöbU népesebb helységnek fiókja,

azonban :nár 1741-ben akart attól elválni,- de mit csak késbb



ItSi-btíii fogaa;ito.sitou ;
ugyauiá kérelanírc 1783-ban a ruegyei

hatóság vizsgálatot telt itt az iránt, hog-j a kis-bégányi család-

nak emberi emlékezet óta volt itt református imoioja s abban

saját harangja, jóllehet azt a helytartótanács 1750. sept. 3 kelt

intézm<‘uyével lebontatni s a predikáíorságot mogsziintetai rendelte

;

ennek folytán 1783. sei»t. 2-án 8431. sz. a. kelt helytartósági intéz-

mény nyel annak ismét felállítása megeiigedLeiet. 1784 óta vezet-

tetik tehát elkülönítve anyakönyve is s akkor a mostani papiak

iitcza felöli végén egy kis faiempioín is epitteiett, mely 1701 -bon

szentehefett fel. lévén akkor tanítója LíMikei Imre. Mostani fa-

temploma 1805-ben emeltetett az utcza közterén.

Fbb birtokosok most ; iv i s-íl é g á n j b a n : Joó Lajos, Gal-

góezy Pál, Neme.s József, Domokos József, Jászter Kálmán, Ko-

riiáry Imre, ICondor Gá.spár, Nánásy György, Pogány Lídia, Színi

János, Turóczy Ferencz stb : N a gy-B é g á n y b a n pedig : özv.

Dercsényi ístvánné,. Klobusiczky László, öalgóczy P., Nemes Jó-

zsef, Gajdos János, Káli József, Lévi Gábor, Mezoy Sándor, Ná-

nási Gy., Rilez István, Süt József, Siró József Tompa József sat.

M§ia»zoTÍe2Si«

Orosz falu Alsó-Vereízkénéi a laturkal völgyben; hajdan a

szent-rriikíósi uradalomhoz tartozott. Az 1704, én urbáriumban,

midn már TI. Rákóczy Ferencz birtokában volt, Kis-Bísztrának

is neveztetett, leven akkori kenéze Sutovics Miiiály. 1754-ben a

gróf Schunborn-család tisztei a soltészságot a Popovics-csaladcói,

mely azt bitorolta, elvevók és Bilasz örököseire ruházták. Most

12 ház és 89 lélckboí áll a szegényes helység, melynek egyik

oldal útja Galicziába vezet; miért is 1848-ig itt egy hartainczadi

épületben egy határór-lovag alkalmaztatott, ki a galicziai. hágókra

felügyelt.

Mene.

Régi -magyar falu a tiszaháti járásban a Borsova folyó jobb

partján, 84 lakházzal, 408 lakossal és 1626 holdnji területtel. A
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helység felett emelkedik szlvel beültetett meredek sziklaheg),

mely tüzlelkü bort terem.

Már egy 12G9-dik évi, IV. Béla király idejében kelt okmány-
ban cmlittetik Bene helység, melyet akkor János Péternek fia és

Márton Jánosnak fia adoraányképen bírtak; valamint 1280-ban

is, a mikor e jószágba Pouka mester királyi ember és János áldo-

zár Imre fiait: Tamást, Benedeket és Mártont beiktatták.

A XIV. század elején már népes helység volt, mert benne a

pápai tizedek lajstroma szerint 1333-ban lelkészség vala, fizet-

vén Kelemen nev akkori papja 3 garast tizedül. 1337-ben Egyed em-

littetik birtokosául, összefüggésben a Kunt Comes nagy-muzsalyi

birtokos unokájával Péterrel.

1400-ban birtokoltak itt Pán András és Beregi Helele; ez ki-

tnik azon vizsgálatból, melyet ók Csarnavodai István fia György

ellen intéztek, kik a pauaszlók itteni jobbágyainak erszakoskodásai

folytán tetemes károkat okoztak’*').

1439-ben pert indítottak Imbreghi Farkas, Dénes és Czekei

Marton, Boda Benedek és Oszvald és Kistárkányi András és Bri-

gyes ellen (kinek atyja volt Miklós és ennek Mátyus) azért,

mert benei és rádi birtokait elpusztiták és néptelenekké tették.

1451. panaszló Báthory István (Szaniszló fia) végrehajtotta a

kusali Jakcsi László fiai, András és László, ellen nyert Ítéletet s

ennek folytán be is iktattatott Berzenezi István királyi ember ál-

tal a megítélt jószágba, melyhez tartozott : Bene, Kaszony, Papi-

falu, Kovászó az itteni vámmal együtt, Nagy és Kis-Muzsaly, Szer-

nye, üjfaln, Gelényes, Oroszi, Nagy-Almás (Beregvárra egyében),

Hadad (vámostul), Nádard, Bogdány, Újlak, Ecsed, Vinna,

Máma, Udvarhely (révestül), Káránd, Bábocsa, Kolbászfalu, Kis-

Bábocsa, Somtelek, Tótfalu, Szelszeg, Csalános, Godonár, Örvényes,

Kellemes, Naprágy és Poroszló**).

1459. Kusali Jakcsi János, néhai Lászlónak fia, elzálogitja

bonéi, ka.^zonyi. szörnyei, ujfalvi, kovászói nagy és kis-rauzsalyi

összes birtokrészeit Kusali György nejének, Affrának, 1012 arany

forinton***).

1460. boiktattattak Homoki Pál királyi ember által örökösö-

désijogon Kusali Jakcsi László leányai, Affra, férjezett bélteki Drágflfi

*) Lelesz, Pret. Act. B. B. í. Nr. 13.

ü 0 . Prot. Ací. A. Á. B. B. III. Pag. 41. K. 25.

U. 0 . Prot Act. C. III. P. 134. Nr. 53.
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Miklósné és Margit, ifj. Kállai Jáuosaé, a benei, kaszonyi szerayei
^

ujfalvi, nagy- és kis-almási, oroszii, kovászói, nagy- és kis-muzsalyi

összes részjószágokba*).

1461. Szilágyi ílrzsébet, Mátyás király anyja, beiktattatik a

Jakcsi László fiától, Jánostól, zálogba volt kaszonyi, kovászói, ször-

nyei, ujtálvi és alrnási birtokainak fele és a benei, muzsalyi és

oroszii negyedrész birtokába. A beiktatást eszkozlé Borsovai Be-

nedek királyi ember**).

1478-ban Jakcsi János és László megintetik Matucsinai Zsig-

mondot és Miklóst, Keszi Balázsnét Nasztát és Matucsinai Miklós-

nál, valamint a Beregen székel Pálos szerzeteseket itteni és más

zálogbirtokok visszaadására, ez utóbb emlitett barátok a nagy és

kis-niuzsalyi részeket is használván.

148t). Matucsinai Miklós elzálogitá geszteli Oroszi Mihálynak

benei, kovászói, kis-muzsalyi részbirtokait s a S/.eruye és Borsova

vizeken lev malmok t illet részeit 240 arany írton.

‘ 1493. Drágft’i Bertalan erdélyi vajda és a székelyek grófja

beiktattatott a Jakcsi Ferencz-féle részekbe zálogczímen, Matucsi-

nai Miklós ellcnraondása mellett. 1495. és 1408-ban Bilkei Péterué

iktattatott be egy részbirtokba***).

1502. Halraaghi Maga-Vajda Péter és Sándor tórvéiiykeztok

Matucsinai Miklóssal füirlalás miatt.

1505. Jakcsi Lá.V/Jó neje Krisztina és (ia (lyurgy elzálogitják

Bene, Kaszony, Kovászó, Muzsaly, Nagy- és Kls-Alriiáson lev ré-

szeiket Drágfti Jánosnak 600 arany forinton. Maiucsinai Miklós pe-

dig beiktattatik hadadi Jakcsi Ferencz fiai: Imre, Mihály és Fe-

reneztl zálogképen reászállt birtokrészokbe Telegdi Lstván királyi

kincstárnok és Jakcsi Fcreiicz ellenmoudása mellett. Királyi em-

berül mködött Gerzsauói János§).

1506. Bükényi Jakab volt itt r. k. lelkész.

1507. Csebi Pogány Zsigmond és Ruszkai Dobó Domoko.s ti-

logjogon iktattatnak bo a Kusah Jakcsi-féle részbe, Jakcsi László

és György ellenraondása mellett, — valamint 1507. és 1512-ben Jakcsi

András és György néhai Jakcsi- János birtokaiba örökösödési jo-

gon§§).

1509-ben Kusali Jakcsi László és András kérelmére Bazini

‘

*) Lelesz* Pr<^t. stat. IX. K. Nr. 240.

*) ü. 0. íí. B. N. 290.

***) ü. 0 . Prot. stat. XII. M. Nr. 178.

§) üv d. XI. N. 140.

§§) ü, 0 . VU. No. í. No. 53.



1‘éter Gy<"‘rgy országbíró határjárást rendelvén, királyi emberekül

kijelultoíiek' : Obégányi György és Boldizsár, kis-guti Supáii János és

Bellijén; a határjárás kozdetéiiél Csctfalva íell Tarczv Já-

nos fuldesiir nevében ann,ak jobbágya Vas Pál és Csapi Gergely

nevt'ben Vas Dcineler ellonmond ván. azok a királyi szék elé idéz-

lütí |.

1[)12. IViii Kristóf neje, nagy-inibályi Eödönín Zsófia (András

leánya), zálogba vette Jakesi László benei, kovászói és kaszonyi

ívszeií: királyi emberül mriköuöit Obégányi Kristóf s a leleszi ken-

vén’ részérl Becs János áldozár. Matnznai Feroncz eltil-

taija kaszonyi Jakesi Györgyöt és Jánost a benei birtok elidegeni-

léseiól, — kik ugyanakkor Bersházi Istvántól ]11 arany forin-

íot kölrsöiiözvéu. nem lizolés esetére itteni birtokukat lekötik; a

következit évi)en pedig Mathaznai Ferencz megvette Jakesi Já-

nos benei, kaszonyi, kovászói, nagy- és kis-inuzsalyi és nagy- és

kis-almasi részeit kétezer lórimért. — 1524. beiktaltatott Bobo Fe-

rencz itt, Muzsaly és Kaszonyban. 1550. birt itt Jakesi Mihály,’

István, János és Malhuzuai Ferencz.

1541. megvette Büdi Mihály kaszonyi Jakesi István itteni két

lelkét 2U0 írtért. Ekkor birt még itt Jakesi, Mathuznai és Sehmidt.

1543. Paposi Eördögh'Jáuos és István beiktattalak Ki^bégauyi

Bálint állal a Jakesi István m ag v a s z ak a d t á val felkeres íoly-

láü reájok szállt benei, kaszonyi és kovászói összes birtokokba, a

beiktatást ellenmonJással megzavarván Jakesi András özvegye, Jak-

esi Czili, kaszonyi Malucsinai Miklós, neje Jakesi Kata és Eör-

dogh János neje Jakesi Erzsébet, tovább i Jakesi Istvánná és leá-

nyai: Anna, Klára, Borbála, kü^ aszói Maibuznai Györgyné.

Ug\ auazön évben Mulhuznai György, Pál és Gábor meginte-

tik Kavási Kristóf huszti várnagyot az iránt, hogy az ö itteni vám-

jogukat erszakkal ne bitorolja"^’*),

1545. Büdi Alibály iktattatott be Kisguti Benedek királyi em-

ber ahal a Jakesi János magvaszakadtával hátrahagyott benei, ka-

st onyi és kovászói birtokba, egyik részét 1543-ban Mathuznai Fe-

rencz vevn meg.

1547. heiktattatott Szigeti Gergely. Ekkor volt itt plébános

Antal aty,T, ki Büdi Mihálynak Fancsikán egy nemesi telket eladott*’’-*).

liolesz. Prot. Met. 1. 511. lap.

•^) U. 0. Act. K. á,

U. 0 . Prot. b N. 15J.
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1551. MathiizcDi Pál kérelmére gecsei Kun Miklós királyi

ember s a leleszi kor.vent által Berjc és Kovászó lielvsóo'ekre nézve

határjárás tétetvén, érdekelt szomszédos birtokos(>kúI rneynelontc-k

Oroszi Lázár és Máté. .Jakesi Mihály Nagy-Muzsalyból. Dobó Ihisz-

kai Ferencz szintén onnan. Mattr/iiai Miklós és Paposi Eurdótib

János özvegye Kovászóról képviselve jobbágyaik által; a ldzoÜ';!g

a Borsova folyótól megindulván, ért egy Arolya nev thöz, in-

nen egy Szép nev mocsárhoz és erdhöz, hol a határdomb raeg>

ígazitíafoít
,
majd egy ferthöz, délfclól Piskáros nev j>aíakhrz.

tovább a Kadares-patakhoz. melybe a Pi.^káros ömlött, ez Yizos-

Piskárosnak is neveztetett. A mint itt a határjelt niogu jittatui akará

a bizottság, Fekete András, Báthory András csetfalvi jobbágya,

Szke Benedek, Budi Mihály özvegye Artandi Anna é.s Xagy Ta-

más. Lónyay Péter csetfalvi birtokos jobbágya, nraik nevében el-

állottak; fejszéiket felemelték s a további eljárás ellen, a mennyiben

az íi csotfalvai határt érintené, tiltakoztak, kinyilatkoztalván. mikép

a bizottságot a csotfalvai területre lépni nem engedik; miért is

ezek a királyi szék elé utasitíatván, a további határjárás felfüggosz-

teteit''*'). — 1560. iMatuznai János és polánkai Csapi Erzsébet,

szerzdnek a bennei, kaszonyi, kovászói, .szörnyei, ujfalvi és almási

birtokra nézve. 1562. a Matiiznai- féle részt II. János király Gál-

teóvy Ferencznek adományozta.

. 1567. az erre átvonult tatár sereg 47 telekrl elhnrczf>lta a

népet, úgy. hogy csupán öt népes házhely maradt s a falu telj>'-

sen leronböltatott. Majd Székely Antal tolt itt foglalást, kivel 1570-ben

Mathuznay Ferencz perelt a benei, kovászói, kaszonyi. szornvoí.

ujfalvi, a nagy- és kis-almási birtokok elfoglalása mi.itt. jDiurk

következtében 1572. Maluznai („máskép Matucsinai-''! Eejvmcz, Já-

nos és Lstván beiktattattak egy itteni rész birtokába. 1580. Mallni/-

nai Gedeon tiltakozott a leleszi konvent eltt az ellon, hogy Ma-

tuzuai Ferencz a birtokot elidegenitse.

1588-ban Sarmasaghi Miklosné, született Révai Anna, beikiai-

tatott a benei és nagy-muzsalyi összes részbirtokokba Borsovai Bol-

dizsár királyi ember által.

1^00. emliltetnek birtokosokul: Szabó Pál, Sajgai Báliut, Má-

tyás és Zsigraond, Literáti József, Melith Pál, Kubinyi István.

Kölesei Zbigmond és Újhelyi Mihály, Alátyás és Gedeon*"^'!.

1C23. Eédei Péter az erdélyi vajda egyik lovas ezredé-

*) Leleszi Prot. met. I. 430.

*) Megyei levéltár.
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nek parauc-^uoka beiklattatott királyi adomány mellett a Maluzuai I

János, István és Ferencz-féle részekbe.
|

lf)34. birtokoltak Perénvi Gábor és neje Saljai Kata. 1030.1

iSoklyói Szabó Zsuzsánna Íratta férjére, Horváth Dánielre, itteni, I

kovászói, halmii, kökönyosdi, tarczi és bábonyi birtokát ezer tal-

léron: a leleszi konvent eltt tett bevallás szerint e vagyon a mag-

talanul elhalt Perényi Gábor nejétl Salgai Katalintól szállt Szabó

Zsuzsannára s mindkét nem utódaira és hagyományosaira. —
1041-ben siker nélkül tiltakoztak e vagyonátruházás ellen Rátho-

nyi Zsófia és Soklyói Szabó György. Horváth 1042. évben a le-

leszi konvent küldötte közbejöttével ünnepélyesen be is iktattatott,

még pedig Beregmegyében Guláesi Mihály és Ugocsában Zálioui

Péter királyi emberek által*).

1041. emlittetnek még itteni birtokosokul Ráthonyi Fercncz

és Kozma Albert, Ambrus és Pál.

1643. Thuránszky Mária és Mez Gáspár vesznek Perényi

Gábornétól itt egy nemesi kúriát, hat népes és egy puszta jobbágy-

telket s az itteni elfokon (Proraontor) egy Hanga, máskép Nagy

nev szlt.

1651. Lónyay Zsigmond beiklattatott Guláesi István királyi

ember és Fejérváry Miklós leleszi k. pap által a benei, kaszonji,

szernyei, ujfalvi és kovászói részekbe.

1653. birtokollak itt Odorjáni Ráthonyi Ferencz, ennek neje

Szabó Zsuzsánna és Lónyay Zsigmond. — 1655. Lover Gergely

végrendeletileg hagyd itteni szljét fiának Samunak. 1656. Újhe-

lyi Pál nádori engedély mellett csere utján beiktattatik egy itteni

puszta telek és három szl birtokába; valamint 1657-ben Máté
Mihály, András, István, János, Ambrus, Ilona és Zsófia egy Máté

Mihály tói és neje Fátyol Zsófiától nagy-muzsalyi telekért elcserélt,

a Határhegyen lev, közönségesen kormány-szlnek nevezett, álta-

lok ültetett szl birtokába.

Ez évi június hónapban a betört lengyel sereg pusztitá el a

falut. — 1600 körül a Maróthy-c.salád nyert itt birtokot; majd a

Makai és Vásárhelyi.

A fbirtokosok most is a Rátbonyi-családbeliek, névszerint

j.'^iván
, azután a gróf Károlyi, Gerzon után Mózor, és Stoinberger

íziáel utódai, Tóth Lajos, Süt Miklós. A lakosok nevei ezek: Ba-

lassi, Barna, Bihari, Bertalan, Bura, Csapó, Deme, Farkas, File»

•) Leleszi lovóltár.
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Pataki, Pogány, Siket, Szántó, Szekeres, Tomajko, Tar, Tiinar.

A falu déli oldalán közel a Borsova folyóhoz fekv, inest

ref. ktemplom a 15. században épült, keletek, egy hajós, az eniirl

kisebb szentélye a nyolczszög három oldalával záródik. A kUier-

jedelmü templom nyugoti fbejárata felett emelkedik a négy.vzöeii

vastag csonka torony, mely belülrl csarnokot ké],*ez**-). A csuí*si\u

diadalív északi falán a Madonna képe látszik, ki ölében a holi

megváltót tartja. Kár, hogy a kegyelotleuség ezen a raészreteg alul

feltnt régi falképet sárral bemázolá; hajdan a templom nemcsak

belül, hanem kívülrl is volt festve. A ledöntött sekrestyének alap-

falai még látszanak a templom északi oldalán, melyen ablakok

nincsenek, mig a keleti és déli keskeny nyilasok csak gyéren hin-

tenek fényt abba. A templom vastag falai ers tárnokkal vannak

ellátva s e szerint hajdan a templom hajója is boltozattal volt fedve;

az eszterhéj alatti párkány k választékai vörös és lekete színéi

lestvék. A bajó famennyezetének egyik eikorhadt gerendájáról le-

olvastam, hogy a templomot 167()-ben, tehát 14 évvel a lengyel-

dulás után, Maróthy György földesur idejében kijavitotlák. A pro-

testánsok mindjárt a reformátio kezdetén foglalák el a templomot

;

1595-ben a hívek már virágzó anyaegyházat képeztek. 1600-ban

M iskólczi Mátyás volt iskolatanitója
;

1782-ben a tzvész a pap-

lakot 6 az anyakönyveket felemészté. — Az egyház jólevji közé

számítja a Matuznai családot és Makai Istvánt egykori feidesuro-

kat, 1772-ból Vásárhelyi Ferenczné, született Melegh Katát s má-

sokat, kik szlket ajándékoztak. Tallián Pál és Pogány Pál a be-

nei templom javítására Csetíalván egy telket adományoztak e szá-

zad elején; Pogány Lídia pedig egy 4Ó0 írtnyi (bevehetetlen) kö-

vetelését testálta az egyháznak.

A templom több régi és díszes müvezetü drágaságokkal bír;

ilyenek: egy reformatió eltti korból származó aranynyal befutta-

tott, régi, talpas ezüst ostyatartó (ciborium) melynek fogójánál a

a tizenkét apostol párosával, tiszta aranyból öntve volt bal fülke-

szerü üregbe helyezve, melyek azonban most már hiányzanak

;

egy másik ezüst kehely szintén aranynyal futtatott és sodron v-

mivü diszitménynyel ékített, ily felirattal: „Wenn ich dieh habé,

mein Gott alléin: so khann bei mir kein Mangel sein I. 5. 3591. ‘*

Némely német református hitterjsztk ajándéka. Van egy régi

*) A torony déli ablaka mélyedésén HTBEIE 23 (Helele :) betk és 145í-‘

évszám van bekarczolva.
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lapos tányér és több ón kanna. Egy czin tányérnak ez a felirata:

^G. D. Joannes Cseh Egresi, cum uxore G. D. Rebeka Lázár,

calice argentea. dei zelo deaurata MHOK IIM. 1G63.“ Egy rruv

sik lG96-ból való; az áldozóabroszok 1G93, 1774., 1782. és 1788,

évekbl valók; egyiken ez vau kivárva: ,.1726. Maróthi Dániel uram

hitvese Darvai Xtina adta Isten dicsségére. “ 1593. volt a ref. pap

Laskai Mihály, 1594. Kaposi György, 1G46. Ozeglédi Sebestyén

sth. Harangjai közül egy 1794., a másik a Kovászóé lG43-dik év-

bl való; ennek régi koronájára ez van bevésve: „Anno 1G43. lieri

euravit N. Adreas Fejes de Bcne,“

Mesiedike.

(Benediküvezi).

Orosz falu a munkácsi járásban Rákossal szemben 100 ház-

zal, 527 lakossal cs 138G holdnyi részint sik, részint lejts határ-

ral, Hajdan Ben e de ki és Ben edek fal vának is mondatott, s

valószínen a falu nevét a Benede-rika víztl vette, mely hatá-

rában egykor folyt*); ez valószínbb, mint az, hogy a 14 század

elején az e tájon birtokolt Vnrdai Aladár Benedek nev tiszté-

tl vette volna a helység nevét**)
;
különben azon idben egy Be-

nedek! család is létezett itt. így 1391-ben bírták e helységet Nagy
Márton és Lórincz és agardi Ben ed e ki Higyed János, 1393-ban

pedig Agardi Péter fiai, Lórincz mester és István és Nagytárkányi

és Jusztin fiai: Higyed, János és Márton.

1391. Mária királyné Budán (in Dominica ínvocavít) Bene-

deki Márton (László fia) s Lórincz és István nevében is tett ké-

relmére, minthogy birtokának határa iránti levele elveszett s e miatt

a munkácsi várhoz tartozott Iványi, Rákos, Kajdanó és Oroszfalu

(Ruszkócz) fell sok zaklatást és jogsértést kellett szenvednie, meg-

rendelte, hogy a leleszi konvent küldötte Domokos, maga melle ve-

vén hiteles bizonyságul Andrást (boreg) szász! plébánost, a királyné

udvari papját, vagy Csaholi Sebestyén mestert, kir. udvari tisztet,

mint e vég bi a kúria által különösen kijelölteket, a határt igazit-

) 1649-ki évi urbér a munk. urad. levéltárban.
**) Zichy-Codei I. 129.
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tassa meg. A nevezett királyné azon évben*) a leleszi konventhez

menesztett más rendeletben, kijelfdte királyi emberekül a nevezett

András és Csahoiin kiviil még Szántói Pet fiát. Jánost, is; azon

évi pnnkö.sd eltti vasárnap Verencsén kelt iratában pedig, mely-

ben tiz ekényi ('azaz 1500 hold) földet rendel a királyné az ó ívá-

nyi, Rákos, Kajdan és Oroszfain nev helységeinek határából a

munkácsi vártisztek jelenlétében a Benedekiek határához kapcsol-

tatni. kijelöltettek királyi emberekül a' nevezetteken kívül még ro-

sali Kun Lukács is. Ezek folytán a határjárás Domokos prépost,

Mihály, munkácsi alvárnngy, annak küldötte tisztelend Nagy Ja-

kab s számos királyni jobbágy s a Benedeki-családbeiiek jelenlé-

tében megtétetvén s a tiz ekényi föld is átadatván, a felvett ok-

mányban következ határhelyek eralittetnek : Iváni fell : Bal-izni-

cze, Nagy-Tiznieze, Oroszanicsa és Hodanka patakok; Oroszfalu,

Rákos s Kajdanó felöl : a Sztára vize, Egrus nev mocsár, Jan-

csova víz, Kasztalisc.sa patak, Hidaspatak sat.**).

1447. megperelte Agárdi í ajos, csicseri Orosz Tamást Bene-

dek, Balázsvágás, Bisztra, Kálnik, Zsnkó, Gajdos, Fels- és Aisó-

Lucska és Mogyorós helységekben tett foglalás niiatt***).

14.55. Agárdi István eltiUatta osztályo.s rokonait Jánost, Mi-

hályt és Lá.szlót, a fentebbi helységekben lev birtok eladásától.

Keszi Balázs deákot és nejét pedig annak megvételétl.

J471. voltak itt birtoko.sok Nagytárkányi Mihály és István.

Ez kitetszik István azon levelébl, melyben tudatja Mibálylyal, hogy

a beregi alispánok erhatalommal kijöttek benedekfalvi birtokára s

jobbágyaitól^ 3 hízott ökröt elfoglaltak s azonfelül még 20«darahot

kívánnak; arra is kéri testvérét e levélben, hogy anyjok részére

szerezzen „harnácz“ nev posztót§).

1501. Yassa István vette zálogba Tarkanyi István birtokát;

1503-ban pedig Tárkányi László fiai, István és Míkló.s, elzálogosi-

tottá,k összes részeiket száz arany forintért Ke nder esi Péternek.

L505. Kerecsenyi Antal pereire nézve kiegyezkedvén Tárká-

nyi Péter, Miklós, László, Lukács és Ferenczczel és néhai T. László

özvegyével Annával, visszabocsátá nekik a Tárkányi Mihály fia,. Már-

ton, által nála 164 írtban elzálogosított részeket.

1507. beiktattatott Kerecsenyi István Bwnedike, Balázsvágás,

*) Dátum in Tukul, Sabatbo proxno post fest, beati Franeisci Cons.
**) Lelesz. Prot. Met. Íí. 51. Com. Bereg.

**) ü. 0 . Prot II. 22. sz.

§) Lelesz, Prot Ací. D. H. pag. 290. N. 30.
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Kálnik, Biszira, Zsukó, Cvapoczka. Luoska és Gajdos azoD birto- í'

kába, nieljet Nagy TárkÚDvi JstváD és Miklóstól zálogul átvett. i

1f)52-beD bírtak itt: Pet TárkáLji és Székely Máté sat. Ek-
|

kor FerdináDd PozsoDyban (feria 4. post. domiüic. Oantate) kelt
|

reudeletében Bajoui Fereocz és Nagytárkányi Gáspár és neje szil- ji

letett Mérei Ilona és T. Farkas kérelmére meghagyta a leleszi kon-
j

ventnek, hogy Benedike határát igazítsa meg, kijelöltetvén királyi
j

emherekül: klacsanói Gallis János és Ferencz, Mathuznai György
\\

és Gábor, Lónyai Péter, Dobronyi Simon, Bégányi Máté és Sebes-
i

tyén, Hetei Simon, Borsovai Benedek és Daróczi István és György. \

A kitzött határidben megjelentek szomszédos és érdekelt birto-
\

kosokul : Gallis Fcrencz, Dávidházi Márton, Nyilas Mihály, Batthy-

ány Mihály és Ruszkai Dobó Ferencz. A mködés azonban csak-

hamar megakadt, mert Pokol Mátyás, munkácsi bíró a király
‘

nevében tiltakozott*).

15(i7-beD bírtak itt: Batthányi Miklós, Sárkány János, Dobó

Domokos, Eödöníi Ferencz és Yékei Ferencz.
|

1576. Nagytárkányi János elzálogitá ungvári Bornemissza Lu-
'

kácsnak 200 írton az itteni, kálniki, valácsi, kucsovai, benedeki,
‘

csapóczi, raedvefalvi, bisztrai és zsiikói részeit.
I

Ugyanakkor Komlósi Albert neje Erzsébet, Simonyi Székely i

Máté és neje Tarnóczi Apollónia, leánya és fia Székely György be-
J

iktattattak Benedikén egy nemesi udvartelek birtokába Bégányi :

Kristóf kir. ember által; azonban 1593. Komlósi Albert, munkácsi

várbeli udvarbiró, mint néhai Székely Erzsébet volt férje királyi
;

adonrányul kapta úgy az itteni kúriát, mint a kálniki 11 jobbágy-
!

telekbl álló birtokot. A Guthi Imre kir. ember által eszközölt be-

iktatásnál Halábori Péter ellenmondott. 1592-ben bedeghi Nyári Pál

átengedte birtokát itt s a szomszéd nevezett helységekben Török

Zsuzsánnának.

1597. Komlósi Albert visszavonta a Telegdi János javára be-

nedeki és kálniki birtokára nézve tett bevallását.

1600-ban emlittetnek birtokosokul: böki Paczoth Ferencz,

Párkányi János, Borsi János és Sennyei János ;
1610-ben Bácskai

István
; 1648-ban : Bácskai István, Párkányi István, Borsi János,

Horváth Ferencz és Lövei Gergely. — 1678-ban kapta a Bácskai-

féle részeket itt és Kálnik, Csapóczka, Patkanócz, Medvegyócz,

Zsukó, Bisztra, Balazsér, Surány, Bsaroda, Papi és Asztélyban

*) Lelesz, Prot. Met. I. 87. ez.



T5

adományul Marin Péter. 1655. Lóvéi Gergely hagyta itteni birto-

kát fiai János és Samura.

Jelenlegi fo örökösei : Barkóczi Sándor, Klobusiczky és Schön-

born grófok, a Joó-család és Román Fcrencz örökösei.

A Ruszkóczhoz tartozó g. k. hitközségnek van itt ktemp-

loma.

ííagy-I8creg.

(Berehi.)

Magyar mezváros; termékeny vidéken, a Szernye tó keleti

szélén, 306 házzal, 1401 lakossal, 9383 hoidnyi térrel, melyen sze-

líden emelked halmok s erdségek teszik a helyet érdekessé. Haj-

dan Pereg, Bereg és Berekunak is Íratott, s már az skorban is

lakott volt, a mint a napfényre kerül bronz-rnüszerek igazolják.

A magyarok beköltözésekor puszta rengeteg volt, melyen

csak egyes nomád pásztorok tengtek. Majd a föld a magyar ve-

zérek, fejedelmek s késbb a királyi herczegek birtokába jutván,

sokáig csupán egyes vadászoknak és pá.sztoroknak volt tanyája, miír

végre a 12. században némi helység, község alakult. A váradi

Regestrumban, hol az isteni Ítéletekrl van szó, emlittetik, liugy

Vadu, a beregi erd-örök egyike, bevádolá laktársát. Tcrmészefes,

hogy fejedelmi birtokosok mellett Bereg lakói mindinkább szapo-

rodtak. s a hely jelentsége hova-tovább növekedett, annyira, hogy

a 13. században a megye is, mely addig, valamint az egyházi ke-

rület is, borsovai-nak hivatott, Beregnek kezdett neveztetni;

Így 1214-ben „Mesku comes de Beregu‘^ emlittetik. Feltehet, hogy

az 1241-ben e tájon átvonult tatárraj e községet is elpusztitá, s hogy

a késbb itt letelepedettek uj lendületet adtak a községi életnek, s

hogy önbiztosságuk végett várat is építettek, melytl a megye is

nyerte nevét.

Ez erség a Kanfertö nev helyen állott s az akkori szokás-

hoz képest, kell vár-néppel volt ellátva. így például 1312-ben volt

itteni várnagya Péter, ki azon évi rozgonyi ütközetben elesett s

elkel .nemesnek mondatik*), egy 1332-diki okmányban pedig e

) Chronicon Budense. Podharadezky. 23G.
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tétel jön el: ^Jolngiones castri Bereg.“ mig 1353-ben Arath fia
|

Púi s n:úsík beregi vúr-jolbégyokul emlittetnek*).
|

Hogy e Iáj a 13. században hazánk történetében érdekes
|

szerepet ját.czott, szintén okmányainkból ' tndjiik. 1283- évben II.
j

András, j e r n z .s á 1 e m i király, seregével a beregi erdben tanya-
;

zott s itt erösité meg az egyházi concordatnmot (egyezményt) es- :

knvel, melyet s fényes kísérete Jakab prenesztei püspök s a ;

pápa küldötte kezébe itt letett; ugyanakkor itt a II. András és fia

Béla ifjabb király közti egyenetlenségek s egyéb fontos ügyek is

elint ztettek** ). A népbagyomány szerint András király sátora ez

alkalommal a mostani munkácsi határban es s maiglan „király-

Bzéknek^ nevezett erdben állott s igy feltehet, hogy a roppant

terjedelm erd, mely akkor általán ,.Berek“ név alatt ismerte-

tett, Beregszásztól fel a Háterdig egy szakadatlan rengeteget ké-

pezett, a rajta most fekv helységek csak késbb, a tatárdulás

után keletkezvén; s akkor e néven Bereg még nem értetett tör-

vényhatósági kerület, hanem kizárólag a királyi család birtokához

tartozott erdség. Ez alapon adományozza lY. Béla király, midn
az egri egyház elveszett adományait 12G1. évben megorsité, annak

újonnan e birtokot, melyet satyja, tehát I. Béla 1061 körül, va-

lamint késbb Endre összes erdeivel, pusztáival, faluival sertései-

vel, azok pásztoraival s egyéb tartozékaival együtt adományozott

volt a nevezett egyháznak. Midn pedig késbb 1271-ben Y. Ist-

ván is megorsité ez adományt, Bereg és Ugocsa vármegyéket

illetleg megjegyzé, hogy ezek az eltt a szent királyok (István és

László) vadászó erdi valának.

lY. Béla okmányából kiderül az is, hogy már all. század-

ban itt a sené-s-tenyésztés gyakoroltatott. Az egri egyháznak aján-

dékozott erd emlékét maiglan rzi a gróf Scbönborn-esabid bir-

tokához tartozó s e tájon fekv úgynevezett „Pü s p ö k-e r d “,

mely 350 hold területén szép tölgyfákat termel s az egykori nagy

hirü ..beregi erd“ egyik csekély részét képezé.

A 13. század folyamában már lelkészséggel is ,'birt e község

s hogy a beregi plébánia kiváltságos, azaz az esztergomi érsek-

ség joghatósága alá tartozó volt, kitetszik a YIII. Bonifác/ pápá-

nak 1295. évben kelt iratából**"^'), de a Pázmán-féle Jegyzékben is

*) Ziehi-Codei I. 386. II. 539.

’**) Fehér György God. Dipl. III. vök II- 319. 326. 346. lap.

***) U. 0. VI. L 350.
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a kiváltságosak ki»zt emlittetik, valamint az 1332—1335-dik évi

pápai tizedek rovatában is.

1329-ben Erzsébet királyné, 1. Károly neje, mint akkori bir-

tokosü alapitá a beregi erdnek a Borsova paraja felett emelked
magaslatán szz Mária tiszteletére a Szent-Pálrendü zárdát, mely

K i s-bereg-inek neveztetett s romjai Alsó-Kemete falu közelében

maiglan látszanak. •

Ez idben a község mar virágzott, mert nemcsak kiváltsá-

gos jogú lelkésze, hanem saját szervezet, biró és 12 bitesbl álló

helyhatósága is volt. így egy 1369. peres ügyben, mely Bégányi

Cseh Jakab ellen foly láttatott, a királyné elébe idéztetett a beregi

biró tizenkét hitesével együtt*).

1396-ban Bá ez Miklós munkácsi várnagygyal törvényke-

zett a Bolhái család azért, hogy ö beregi és ujfalvi lakosokkal,

még Erzsébet királyné birtoklata idejében, a Száldókoz nev dl-
ben négy földét, valamint Sarkad helységet elfoglalta és elpusz-

titlatta.' —
1397. Zsigmond király (dátum Újvár, feria 3. post fest. as-

cens. dni) meghagyja a leleszi konventnek, hogy királyi adomány

folytán Bereg és Vári birtokába iktassa be Csáki Miklóst, temes-

vári fispánt, ennék at^^ját Istvánt és testvéreit, Györgyöt és Pé-

tert; királyi emberekül ajánkattak kusali Jakcsi István, Gaesali

Bertalan fia, Imre, Csarnavodai István fia, György és Kölesei Ist-

ván**). Egy másik okmány szerint***) ugyanakkor beiktattatoU

királyi rendelet folytán S i d ov István fia György s általa atyja

István és testvére Miklós és Péter a Tibavai György fia János

magvaszakadtával felkért beregi és várii birtokokba. A beiktatást,

mely ellenmondással gjengitieíett, eszkOzié Koloséi János fia, Mik-

lós, királyi ember s a leleszi kovent részérl Benedek áidozúr.

Ez okmányban neveztetik Bereg elsizben Oppidumnak,
azaz Mezvárosnak.

1400. Zsigmond király Budán (feria 4. post dorain. invoca).

kelt rendeletében meghagyta a leleszi konventnek. hogy mivel

Pán András és Beregi Holele panasza szerint Csarnavodai István

fia, György, a közelebb múlt napokban a panaszlók beregi, benei

és muzsalyi jobbágyain ezer forintnyi kárt okozott, az ügyet vizs-

gálja meg s az eredményrl tegyeu kimerit jeleutést. Királyi em-

) heleszi levéltár Prot. Act. 1. 19. bz.

**) Leleszi lev.) U. 0 . Prot. Stat. S. No. 203.
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berekül kijelöltettek : Kerepeczi György, Bégányi Bálint, Homoki

György, Halábori János és Borzsovai György.

Ezen idben Koriathovics Tódor munkácsi herczeg volt Be-

reg birtokosa, kinek a fentebbiek rokonai s illetleg tisztei is vol-

tak; Koriathovics kérelmére 1400-ban királyi rendelet folytán a

leleszi konvent Beregen határjárást is tartott.

1409-ben kezdett Tódor podoliai herczeg nevében annak ügy-

véde Pósaházi Márton pert Salánki Péter fiai, Tiba és

János ellen a Bereg és Feketepatak helység közt. elterül s állí-

tása szerint Beregtl elfoglalt és Saláuk határához csatolt föld

visszavétele iránt Zsigmond király itélszéke eltt. Az ügy meg-

.vizsgálásával a leleszi konvent bízatván meg, Tiba és János ne-

vében azoknak a leleszi konvent eltt vallott s meghatalmazott

ügyvedük Dobén esi Dénes válaszolt. A helyszínelésre királyi

emberül Oroszi Imre s a konvent részérl Miklós Deák eszeni pap

küldettek ki hiteles bizonyságképen. A viszályos tér, mely kirá-

lyi mérték szériát (regalis mensura) 6 ekényi*) szántóföld, 2 eké-

nyi tölgymakkos erd és 4 ekényi harasztföldbl állott, feküdt a

Borsova folyón túl Salánktól elválasztva, melyet midn a kiküldöt-

tek Tódor herczegnek vissza akartak adni, ellenmondóit Tiba és

Salánki György nevében azok tiszte Kun Péter, miért azok azután

a törvényszék legközelebbi uyolezadára a vidékboli három vásáron

történt nyilvános kikiáltás által megidéztettek. A törvényszék eltt

Tódor részérl Pósaházi Márton, az ellenfél részérl pedig Benyei

István deák ügyvéd a váradi káptalan eltt kiállitott meghatalma-

zással ellátva megjelenvén, a kérdéses fidet magáénak lenni állí-

totta, hivatkozván elmutatott régi okmányokra; mivel azonban a

bíróságnak járó 18 márkát le nem tette, azon rncghagyást kapta,

hogy a közelebbi nyolezadon kétszeresen tegye azt le, egyszeisinind

a kikiáltott törvényszék is összehivatni határoztatott, melyen azon-

ban György; ki az olaszok (venetok) elleni háború alkalmából tá-

vol vala, meg nem jelenhetett, miért 296 és külön 42 márka bir-

ság fizetésére Ítéltetett, oly módon, hogy e pénzt a jöv évi György-

napí nyolczadán letenni tartozzék. Ekkor Tudor herczeg helyett

Bulcsúi István ügyvéd megjelenvén, elmutatott a peres tárgyra

nézve egy 1664. évben kelt okmányt, mely szerint a föld határa

az eltt, még Lajos király és Erzsébet birtoklata idejében, bejára-

*) 1 ekényi tér «» 150 hold, a e szerint a peres 12 ekényi tett 1800
holdat.
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tott s Sereghez való illetsége megállapittatott volna. Salánki

György helyett Benyei István deák megjelenvén, egy 1335. az egri

egyház által tett határjárásra hivatkozott, mely szerint a kérdéses

tér ugocsamegyei Feketepataka helységhez tartoznék, mely birto-

kot a nagyváradi káptalannak 1295. Mklós fiai, Domokos és De-

meter, comesek és Farkas fia János fiának Péter fia egy részrl és

Tiba fia Miklós coraes közt más részrl eszközölt birtokrendezés iránt

kelt okmánya szerint, még V. István király Miklósnak h szolgá-

lataiért és vére ontásáért adományozott.

A bíróság ekkor a szóváltások folytán ismét határjárást ‘ ren-

delvén Jakab apostol tizenötödére Bereg és Feketepatakára, s ak-

kor Bulcsúi István Tódor herczeg és Benyei István Salánki György

részérl megjelenvén, az ügy közbevetett kifogások folytán, újólag

a közelebbi nyolczadra halasztatott, felperes 6 márka lefizetésére

köteleztetvén. A határjárásra 1414-ben a leleszi konvent küldötte

Thuri Mihály mester királyi táblai jegyzvel megjelenvén, s Tódor

részére Ferencz, Salánki részére pedig András nev áldozárokat

bizonyságképen kirendelvén, a határt végre bejárták. Ez okmány-

ban ily határpontok emlittetnek Bereg fell : Atak folyó Kovászó-

tól, Bednek, Hidegér, Borsova folyó, Pálóczpataka, egy nagy gát

a B or s 0 ván, mely azt két ágra osztotta, továbbá : Gerzenchezad

(Borsova ága), Komlós helység sat. Egyszersmind a viszályos tér-

bl egy ekényi szántóföld és öt ekényi erdbl álló részt állapí-

tottak meg olyanúl, melynek birtoka kérdéses s mely a hozandó

ítélet tárgyául szolgáljon; e rész az, melyet a Bednek vize hatá-

rolt, mely víznek nevét Salánki Hidegérnek, egy másik kiágazó

medret pedig felperes Palóezpatakának lenni állitá, mely ellenraondás

kiderítése tehát szintén a továbbbi vizsgálat tárgyáiil tzetett ki^

mit azonban a felhívott szomszédos birtokos és nemes tanuk Sa-

lánki részére igazoltak. Ennek folytán a tovább eszközölt törvény^

kezesi eljárás után elvégre az ügy végbefejezése tekintetébl Sa-

lánki Györgynek ítéltetett meg a dönt eskü, mint kinek na-

gyobb számú tanúi világosabban kideriték igazait s mert Ö a pe-

res tárgy tényleges birtokában is találtatott. Az eskü letételére Sa-

lánk helysége Szent-Mihály ünnepének 25-töd napja tzetett akkép,

hogy összehivatván a szomszédosok és érdekeltek, azok, valamint

Thuri Mihály, vagy Herraann Péter királyi táblai jegyz s a körí-

vem kiküldötte jelenlétében a peres helyen Salánki maga, vagy

meghatalmazottja mezítelen lábbal s hajadon feje felett földet tartva,

fenhangou, értelmesen esküdjék meg arra, hogy a viszályos hat
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ekényit tev fuIJ valúbau az saláaki birtokálnz tartozik. Ka pe-

dig erre az esküt le nem tenné, akkor a határ Tódor herczeg ki-

mutatása szerint igazittassék ki s csatoltassék Borogliez. Az is meg-

rendeltetett Zsigmond király által (^Visegrád, 1414.), hogy a sok

szavat tarta’mazó eskü minta lassan, szóról-szóra értelmesen nioudat-

tassék el. Kz érdekes ügyiratban, mely az akkori perlekedési rend-

szerre elegend világot vet, s külnsen az 1414-ki királyi leirat-

ban Tódor lierezeg már néhainak niomlatik. V'égre megjegyzem,

liogy ez okmányt a leleszi koiivent lG27-ben rozsalyi ívn László

részére ki.adta-^-).

Nem sokára, IdUí-ban KrdV.ii Pán Kndre és tiszte Ilelelé-

nek meggylt a bajuk l'eréuyi Miklóssal, ki beregi és ardói kúri-

áikat fegyveresen megrohanta és feldúlta; majd perbe elegyedett

Helele Clirsanói Tamás szolgabiróval, ki bizonyos okirat végre-

hajtását s az általa útközben elvesztett száz forint megtéri tését

megtagadta. LTgy szintén mcgperelték Istvándi Miklós fiát, Györ-

gyöt, ki némi ingóságait, ruháit, és beregi jobbágyait eltulaj-

donitá. —
,

-

1417-ben tiltakozott Pán Endre és Kafifai Ilelele nevében Bé-

gányi Kis Bálint az ellen, hogy beregi birtokukon Bolhái Sza-

niszló 200 darab sertését nyíllal megsebezteté. A következ év-

ben királyi parancs folytán ismét tartatott vizsgálat Bolhái Sza-

niszló, János, György és Bogdán panaszára Ilelele és Homoki Ist-

ván s ennek fia György ellen azért, hogy tlük bizonyos beregi

jobbágyokat letartóztattak s megfosztottak.

1427-ben Brankovics György kapta órökjogon.Bereget a mun-

kácsi uradalommal együtt. — 1433-ban ennek kérelmére a király

vizsgálatot rendelt tétetni Kusali Jakcsi László és Mihály s Lon-

godári Márton ellen azért, hogy a Bevegváros (oi vitás) határában

lev völgyön egy falut (villa) alakitottak"^-''*).

Brankovics, úgy látszik virágzásba hozta Bereget, mely ez ok-

mány szerint „civitas“ czimme) is felruháztaiott. 1440. évben

azonban hütlenségi bélyegen clkoboztatván Györgytl a beregi jó-

szág, az Pálóczy László királyi tóudvarraesteruek adományoztatott

;

1445-ben azonban már Hunyadi János kezén volt.

1454-ben Atyai György és János, mint salánki birtokosok,

visszahelyeztettek a Liget, Nagy és Szalva nev erdk birtokába, mely-

ben Kusali Jakcsi András, László és György, valamint Szokoii Péter,

*) Leleszi levéltár Prot. Metál. Com. Bereg. N. 11.

Loloszi lev. Prot. A. A. I. pag. 213. N. 11. és .V. A. Ili. 314, lap,
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malomvizi Kendores János és Kállai János rnunkáosvári tisztek

által megbáborittattak, kik az erdket a beregi és kovászói hely-

ségekhez erszakosan csatoltatíák, aminthogy ezek 1'456-ban Kí-

gyós helységet is csatolták Bereghez, moly azon évben a hassagi

Farkas és Ilosvai családnak adományoztatott volt. — Rm»yadi Já-

nos alatt szintén különös virágzásnak örült e város, s kiváló eljo-

gokkal 'ruli áztatott fel. ,

14GG. Szilágyi Erzsébet; 1484— í493-ig fíoílós János, 1498.

Vingárti Geréb Péter
,
gróf, 1495." Csáktornyái -Ernuszt Jánosnak és

Zsigmoüdnak vala birtokában. 1505-ben bírta Bereget Anna ki-

rályné; 1507-ben Ulászló kinUy; az 1514. VIÍ. t. ez. 3. §. sze-

rint a munkác.si koronái birtokhoz tartozott; 1518-ban Lajos ki-

rály alatt a királyi konyha szükségletére jelöltetett ki, tartozván

lakói szekereken szállítani bort és zsiradékot Budára és illetleg a

munkácsi várba*).

1511-ben volt -itteni plébános Károlyi Mihály, kinek testvére-

István fejérvári kanonok volt.

1523. Mária királyné bírta, 1529-ben Zápolya. János, ki is-

mét Báthori Istvánnak adományozta. 1545-ben Ferdinánd király

Várit és Bereget hü szolgálatai jutalmazásául Budi Mihálynak ado-

mányozta, 1549-ben pedig külön Budi Mihály munkácsi várfuök-

nek és általa testvérei Klára, László, Farkas, Gergely és György-

nek Beregen két adómentes szlt ajándékozott. Késbb özvegyéra

Ártándi Annára jutott Bereg, ki azt 1552-ig bírta

1552-ben a beregszászi Domokos rend-barátok kérelmére a

leleszi konveiit azok kigyósi birtokuk határát bejárván, Longodár

völgyben annak jobb szélén az úgynevezett Nagy-iit Kígyós

helység határát képezé, Kontz Márton beregi biró s a király jobb-

ágya eilenmondott, nem tartván a Longodár völgy felét valódi

határnak Kígyós és Bereg közt, hanem a kelet felé fekv domb-

hátat. —
1554-ben Petrovics Péter gróf bírta Bereget, 1557-ben

azonban Ferdinánd iíj. Büdi Mihálynak addig, mig a megígért száz

jobbágy telket megadhatná. Várit és Bereget újonnan adományozza

neki s t a munkácsi vár bérletérl is biztosítja
;
igy Bereget

1574-ig használta, midn 15 ezer forinton vissz^a váltatott tle. Igaz,

hogy e közben Munkácscsal együtt Bereget és Várit is Zápolya

János Zsigmod foglalta el s igy Büdi attól elesett^ midn azonban

*) Maak. arad. koronái perben okmány.
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1567 évben Miksa király* Munkácsot s azzal a megyét hatalmába

kerité, Büdi panaszlólag követelte birtokát, minek következtében az

1567. 32. t. ez. 5. §. szerint hataroztatott, hogy a birtokjog ren-

dezésére kiküldött birtokosok azon esetre, ha Büdi panaszát he-

lyesnek találandják, Bereget és Várit neki közvetlenül azonnal ad-

ják visza, nem kelletvén elébb az ügyet a felség elé terjesz-

teniük*).

A Miksa' király és Zápolya közt dúlt viszálykodás közben

lGG-ban Zápolya segéd csapatához tartozott tatárok Tokaj alól el-

széled vén, uljokban Bereget is annyira feldúlták, hogy 90 telekrl

272 lakost hajtottak el rabokul, s az elhamvasztott városban csu-

pán 15 népes telek maradt meg**). Ekkor elveszett régi pecsétje

is s Így 1567-ben újat készitett, melyet maiglan .használ***).

1570-beu Herselczi Kata Kun Imre özvegye perelt a király

ügyészével, követelvén attól Beregen’71 jobbágyat§).

1573. Magócsi Gáspárnak adományoztatott Bereg, mint a

munkácsi várhoz való tartozék zálogképeu; 1586-ban a zálogjog

megujiitatottj 1588-ban Eákóczi Zsigmond birtokába jött neje,

Mágócsi András özvegye keze által
;
1591-ben Rákóczi Zsigmond-

nak, Mágócsi Fereneznek és Gáspárnak ismét öt évre adatqttt zá-

logul. _ • .

1660-ban viszgálat tartatott Mágócsi Ferencz részére a be-

regiek és a salánki birtokosok közt a Szalva nev erd iránt felme-

rült viszálykodás ügyében; a nyomozást a helyszínén Kerepeczi

István királyi ember és Török Ambrus leleszi konv. pap eszközlék,

kijelöltetvén II. Rudolf király által királyi emberekül Újhelyi Mik-
^

lós, Zoltán László, Török Pál. Góde György és -Pál, Komlósi Al-

bert, Kerepeczi István és György, Tarnóczi Simon és Pósaházi Si-

mon. A per tárgyául .szolgált a kölcsönös birtokháborítás, a Szalva

máskép Nagyerdt a beregiek és salánkiak egyaránt követelvén ’ s

Így a birvágytól és sértett érdek megboszuMsától ösztönöztelve,

mind a két helységbeliek vetekedtek egymással az abban talált

sertések megölésében és eihajtásában. A tanuhallgatás kezdetett

Orosziban május 5-kén, folytattatott Kovászón Matuznai Gedeon és

•) Oorp. Jur. H. I, 530.

Budai kam lev. Liber IV. Tomus VII.
•“) Megyei levéltár.

§) Ezen tallér nagyságú kerek pecsét közepére befelé csavarodó bikafej

van vésve és a következ nem megforditottan metszett körirat:

Bereg bi pecet 1567. B.‘' Némelyek igy is olvassák; „Ez az

Beregdi Peeet. 1567.“
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5:;sigmoiid érdekében, kik szintén bizonyos jogot tartottak az e.rdé-

höz; május 6-kán volt az eljáró bizottság Nagy-Muszaly bán és Kí-

gyóson, hol az 50-dik tanú, Bende Gáspár, Melith Pál jobbágya

azt vallá: „tudja azt, hogy a várii hidra való fát a Szalva erdrl

hordották s két salánki szános embert fogtak el, kiket Váriba fogva

vivén, két ökröt a kigyósi ispán Biczer Gáspár a várba küldött fel

és egy lánczukat is elitatta Váriban a korcsmán. “ Biró Gergely,

75 éves, oroszi lakos vallá, hogy Makszai Balázs és Oroszi Lá-

zár dolgosa levéli, ezektl hallá, hogy a Szalva erd az ó felsége

koronájával határos, Beák Tamástól, Barta Mihály s más pász-

toroktól pedig hallá, hogy midn Rákóczi hajtatta volt ide beregi

sortéseit, a salánki lakosok félreverték a harangokat, sokan kics-

dültek, mire a beregiek elszaladtak, hogy Szabó Gáspár ura ne-

vében lóháton járkált kópiával s a disznó kosárt darabokra vag-

dalták, úgy az ott talált sertéseket is. Becse Péter nev tanú s

oroszii lakos pedig ekkép vallott; „Salánkon ‘egy Kovács János

nev volt a Kun-csáládnak ispánja és tisztartója, ki ez idre 200

száz sertést hajtatott, ezeket azonban Matuznai Pál, ki Munkács-

csal egyetértett mindenkor, elhajtatta, embereivel s az erdben lev

nyájak pásztoraival megölette s azok közt a levert sertések tüdejét

elosztatváá, ket a kovászói várban nemcsak raegvendégeiteite,

hanem a hátokra rakatván a tüdket, meg is tánezoltatta mond-

ván „Tüdötánoz saiánkiak!^*). A biríokper még azontúl

is tovább húzódott. ;

Különben már megelzleg történték. e miatt vérengzések:

Így 1590. Báthori István megtámadta ellenségesen Bereget és ki-

raboltatta, mi miatt azután Vida István emelt panaszt.

1Ü04. perellek a beregiek a váriakkal a Bodoló, Gecse, Ma-

csola és Tarpa közt fekv Csorna és CzibekfölcT birtoka iránt, mely

viszály 1612. a beregiek elnyére döntetvén* el, 1641-ben végre is

hajtatott.

1606-ban Bocskai István fejedelem lett e város ura. 1612-

ben gróf Eszterházi Miklós’ és neje Szerdahelyi Berflí Orsolya,

kik 1613. az uradalmat összeirátván, a Beregre vonatkozó urbér*

bi kiemelem azon terheket, melyek a már jobbágy községgé vált

lakosságra nehezültek, illjanak e tételek itt szórni szóra : „Szent-

György és Szent-Mihály adójával a beregieb az szerint tartoznak,

mint a többi jobbágyságbeliek, csak hogy itt az eskütt-birák adót

) Eredeti a leleszi levéltárban, Prot. Met. 1.375,
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nem adnak, sem pedig szert nem járnak. Vagyon egy szóló hr

gyök, melyrl 6 nagyságának kilenczedet adnak, szi és tavaszi

vetésekbl is kilenczedet. Esztendeig nyolcz hordó bort tartoznak

kiárulni nga. számára, szüretkor 8 ökröt tartoznak kivágni, de

mondják-, hogy az ökörvágatúst nem régen kezdették rajtok, mert

az eltt nem volt. Esztendnként 35 köböl búzát tartoznak ma-

jorságot tenni. A beregszászi hegyen a Kalmár-szlt tartoznak

minden esztendben megmiveltetni, minden mivével, melynek mi-

vétl tartozik ó nga minden esztendben 8—8 köböl búzával ne-

kik. A magok bora dézsmájának; a Kalmárszl borának és lré-

jének ezek tartoznak elegend hordót adni évepkint. A mimkácsi

vár szükségére tartoznak esztendnként 32 öreg szálfát vinni, -vár

körül való épitésbe tartoznak szolgálni, mint a többi városok, de

egyéb dologra, u. in. kaszálásra, aratásra, szénatakarásra, fahor-

dásra és egyéb más vár körül való efféle dologra nem tartoznak

menni. A disznaikból pázsit-tizeddel tartoznak, öregdisznótúl váltó-

pénz hat pénz, süldtl négy pénzzel tartoznak (t. i. a mi tizen

alul vagy felül volt); a malaczokbói pedig, melyeket gyümölcs-

olló boldogasszony nap után nagyboldogasszony napig hagynak, 6

ngnak semmivel sem tartoznak, hanem efféle malaczokbói a pré-

dikátornak szoktak adni minden nyájból egyet, ha egy embernek

száz. vagy tiz, ha csak három volna is, egyiket a papnak tartoznak

adni, ha csak kett vagyon pedig, abból semmit sem adnak. A be-

reg és uj falusiaknak a prédikátor fizetésében ilyet szokások vagyon :

valami a mezben terem (rekeszen kivül, kit ember magának fog-

lalna tized, vagy dézsma alól) úgymint biiza, zab, köles, árpa, len,

borsó, lencse, ezekbl a kétfaiu egyeniképen tizeddel a beregi

prédikátornak tartozik, sót raég-a kivül való emberek* is, ha ur

vagy nemes ember volna is, a bordézsmát is a predikátoruak fize-

tik az az ó nga kilenczede után“*).

Fübiró volt ez évben Barta Lukács.

1619-ben birta Bereget Eszterházi Miklós és fia István, k.

tteni birtokát tízezer forinton Bornemissza József deák és neje

Horváth Katának adta zálogba, melyet ez nejének 1635. kelt vég-

rendeletében hagyott.

1623. Bellavári Dávid munkácsi prefektus (fnök) s helyettese

Budai István udvarbiró kijelölik Bethlen Gábor feje^lera paran-

csára Kun László részére Szalva helyett a Nagyerdben illetségét,

'*) Kred«ii a munkácsi urad. levéltárban.



roi ellen Bédei Péter, KorAszó akkori birtokosa, óvást tett a leleszi

konvent eltt. 1625. Bethlen G. és neje Brandenburgi Kata s is-

mét 1627, Bethlen parancsára (keltGjulafehérvártt sept. 22.) inej.’-

jeleltetett határokkal és elosztatoit a Nagy-hosszú erd akkép.

hogy Berégnek és 7s Salán knak juttatott. Az ügy ekkéuii eiiu-

tézésénél jelen volt királyi emberül Perényi Gábor loispán es ZiiLuni

Péter alispán, a leleszi konvent részérl pedig György János ái-

dozár.

1633. Rákóczi György és neje Lórántffi Zsuzsánna birták,

1649-ben ez utóbbi mint Özvegy birtokosn összeiratván jószágát,

találtatott Beregen 62 marhás jobbágy, 31 gyalogszeres, 28 szolga

és kézmives, 12 Özvegyn és zsellér s 15 pusztahely, összesen 133

jobbágyszemóly, 125*72 házhely, 134 fiú, 2 ló, 351 ökör, 50 tinó,

151 tehén, 473 sertés és 54 méhkas. A prédikátor és iskola háza

külön számíttattak, melyek valamint a bíró (már csak) három es-

knttársával mentesek valának. Ekkor a fentebb (1612) felsorolt

szolgálaton kivül tart<^zott a jobbágyközség az nradairai 95 hold-

ját is megmivelni. Az egy forintot meghaladó birság a föidesurat

illette p csak a kisebb a birót. „Taxa“ fejében külön 125 írt 50

krt fizettek. Ez okmányban Bereg ismét „oppidum“ — mezvá-

rosnak ’mondatik. A névjegyzék szerint vala akkor fbiró Kondor

János, esküttbirák Kati Pál Bálint, Orbán János és Gál Tamás

;

volt 4 kerül, 1 vinczellér, 1 molnár a beregi maíomban, 6 cse-

répcsináló és 9 hetes drabant, névszerint Kovács, Ambrus, Fan-

csák, Kati Pál, Gál és Nagy-családbeliek.

1657-ben a lengyelek pusztiták el Bereget*).

1671. I. Rákóczy Ferencz elzálogitá anyjának Báthory Zsó-

fiának. Ekkor tartozott a község, egyéb jobbágyi szolgálaton kivül

a fejedelmi konyhára évenkint 247 tyúkot, 60 ludat, 489 tyúkto-

jást, 60Vs font vajat és 18 frt 15 denárnyi konybapénzi be-

szoigálni. —
1676-ban Zrinyi Ilona és férje Tökölj Imre birták. Az 1762-kl

uradalmi úrbéri összeírás szerint**) Szabó Mihály fóbirósága alatt ta-

láltatofiitt 96 jobbágyszeraély, 113 telek, 99 fiú, 87 ökör, 68 te-

bÓD, 80 sertés és 23 méhkas. A jobbágyok közt volt 23 marhás,

46 gyalogszeres, 16 özvegy n, 4 nyomorait koldus, 2 csordás,

) 165^: 26. t. ez. Corp. Jur H. II. 15. lap.

*) Eredetije a munkácsi urad. lev.



32 pusztahely és 1 pap. E kimutatás szerint Bereg jólléte 1649

óta tetemesen csökkent.

Az 1690-ki összeírás szerint a beregi jobbágyok a Kukla nev
beregszászi k<^bányában is tartoztak dolgozni, miért a jövedelem

kétharmada nekik juttatott. Emlittetik itt továbbá, hogy a határ-

beli uradalmi erdben él makktermel fát levágni 12 frt bünte-

tés alatt tiltatott, e tilalmas erdkhöz tartoztak az Attaköz, Pap-

mocsár, Szarvasbórcz, '

Liget, Magas-Üstök, Bolona, Szarvas, Mo-

csár és Nagyerd, ezeket, ha az urasági sertések nem járták, ti-

zed alá szokták volt adatni. A Borsova vizen volt az uradalomnak

még 1649-ben két kre forgó malma, melybl 1688. az egyik k
megégvén, folyvást csak egy kre járt. E malomban a molnár ne-

gyedrészes volt.

Az 1704-diki urbérben emlittetik, hogy II. Rákóczi Ferencz alatt

a beregiek által müveltetni szokott beregszászi Kalmár-szólót 300

ember megkapálja s hogy» Isten áldása után teremhet benne 50

hordóbor. E szlhöz szükséges kádakat a beregiek készítették,

kik egyszersmind a ' bort is tartoztak Munkácsra befuvarozni. A

konyha elesógül járó 240 tyúkot megválthatták 21 frt 60 dénár-

ral, a 60 ludat 14 frt 40 d., a 480 tojást 2 frt 40 d., 60 fout

vajat 21 frt 60 d., fontját 36 dénárral; vágó helyett minden te-

lek után 30 dénárt vagyis 18 frtot, tehát összesen 78 forintot

adtak. — *

1711-ki békekötés után Bereg mint a munkácsi uradalom

tartozéka, a koronára és 1726-ban a gróf Schöuborn-családra

szállt. —
1734-ben kieszközlé gróf Sohönborn Frigyes Károly a vá-

ros javára az uj vásár-kiváltságot, mely szerint évenkint január 1,

Szent Gotthard, László, Egyed, Lukács és Lucza napján országos

vásárokat. tarthasson. E jogszerzésért költségek fejében 1754-ben

500 ftot kellett fizetni.

Az 1742. évi dögvész (pestis) é város derék magyar népét

is megtizedélé.

Az 1799. sept. 22-kén készített összehasonlító okirat szerint

volt Beregen 111 népes és 3 pusztahely; gyakorlat alapján a la-

kosok az uraságnak telekbór és kilenczed-váltság gyanánt 1848-

ig 52Ö 5*tot fizettek évenkint s a Kalmár szlt folytonosan mü--

vélték s abba pásztort is állítottak. 1868-ban találtatott 332 ház-

szám és a pusztatelekkel. együtt 357 házhely, földbirtoka 5887®*Vigoo
holdból állott, ebbl volt a belsség 102/®^^ szántóföld 1714/*®,



kasrAló 11 IB/*'**^ szóld szihásoklial 347/"^^ gTeplegol 35;^^-', oríir-

s iUeni legeld 2471/®^®, LaszonvehetetleD 97/^^'*’ hold: ezoi> ÍVH!;

volt a szomszéd beregujfalusi lapos erdben kaszáló hul^i

.s a 'Szernye tóból tekintélyes mennyiség.

Fbb birtokosai most: gi-óf Schönborn, a város. P. Füzessy

András, Horváth István, Kupor, Kovács, Uárten, Nyila.s, Hói!;.

Toldy, Varjú, Varga, Valkt>oz, s más családok.

Egyházi történetének vázlata ez: a 16. század kö-

zepén (1554.) az itteni lakosok Petrovics Péter birtoklata idejében

s ösztönzésére a Kálmáncsehi Sánta Márton terjesztette Kalvin-

hittanát fogadták el, elzvén a szomszéd kis-beregi barátokat s el-

foglalván magok részére a rom. kath. templomot s ahoz tartozó)

birtokot. 1595-ben a hitközség külön iskolával és tanítóval birt.-

1600-ban Dobrai Péter voltba tanító, ki valamint a prédikátor a

termények és méhrajok tizedét húzta, mit 1661 Báthori Zsófia

örökre megszüntetett. 1657-ben a lengyelek a templomot is elham-

vasztván, az nem sokára helyre hozatott, mint az a templom egyik

karzatán lev felirásból kitetszik, mely igy hangzik: „A régiség

miatt megromladozván ez elébbeni kar,*a melyen ez az irás volt:

„fíic chorus post iruptionem polonorura 1657. patratam, pro ju-

nioribus auditolum est iterum restauratus, Anno Dni 1670. pridie

iduum Deeembris, judice primario Stephano Kovács, ecclesiae ma-

gistro G. Csaholczy“ sat. A másik felirat pedig ez; „Ezen kar

megbövitve építtetett 1802. esztendben Valkócz András febiró-

sága alatt T. T. Hatházy István ur predikátorságában. Kovács Pál

kurátor, Derczenyi Mihály egyházfiSágokban, az ifjúság költségén.*^

A templom hajója fa menyezetén ily felírás áll; „Az örökké való

királynak s az ür Jézus Xtus tisztességére, a beregi ecclesiának

örömére, régi romladozásaiból uj mennyezettel a maga költségén

raegékesitette, N. Csobi András uram, akkori fbírája Bereg

Városának siierelmes éltepái'jával Petes Erzsébet asszonynyal. Anno

Dni 1743. Ezen mennyezetet készítették Debreczenben lakozó N.

Adonyi Asztalos János czéhmester és N. Pap Asztalos János kezek

által 1743.“

De azután érdekes is ám e deszka menyezet, mely négy-

szeg táblákra fel van osztva, melyeken tarka kirívó szinekkei a

természetbl és bibliából vett különféle tárgyak és jelenetek, mint

virágok, lombok, létez és képzeleti szörnyek, mesés állatok, ma-

darak, hétfejü, lángoló szájú sárkányok, Josue és Kalep az óriási

szlfurttel, Dávid viaskodása Góliáttal s több ily féle ritkaságok le-



festvék. Páratlan a többi közt egy óriási liba, mely hoszu nyaku

csrével a golyvájára festett férfinak bajuszos, elkeseredett arczán

lev orrt hatalmasan csípi, mig körötte e bölcs mondat áll fel-

írva: „Nosco te ipsura: eapes tibi Nasum“ (ismerd ma-,

gad s megkapod orrodat). Mindenesetre sajátságos módja az önis-

meretre való buzdításnak.

A város közepén, némileg emelkedett helyen áll a keletek

8 hajdan kivül-belül festett egyhajós ktemplom, mely 28 lé-

pés hosszú és 9 lépés széles, 94 cm. vastag falakkal terméskbl;

van rajta nyugotról két és délrl három csúcsíves ablak, ez utób-

biak 2-52 m. magasak és 63 cin. szélesek. A hajónál jóval alacso-

nyabb és keskenyebb szentély a nyolczszög három oldalával

záródik s csúcsíves boltozatának összefolyó kogerinczeire pajzsok

alkalmazvák, melyek egyikén egy bikaf, mely különben a vá-

rosnak pecsét-czimereül is szolgál s a hely keletkezésére is czéloz,

a másikon pedig körben régi gót betkkel vésett e felirat: Anno

§ Domini §M§CCCC§V§. (1405), valószínen újra épitésé-

nek évszáma látszik,^ utána kissé homályosan még e betk fel-

tnnek P. S. I. 0. 4-. A ^entély .alatt sírbolt vonul, mely helyen-

kint beszakadt. Az 1849-ki muszkajáratkor a lakosok féltbb kin-

cseiket ide rejtették. A diadalívnek szélei horonyos mélyedésekkel

diszitvék. Az eredetileg torony nélkül épített templomot k-
fal környezi, melynek udvarán az északi oldalon a ledön-

tött sekrestyének alapfalai s a más oldalon némi más épületnek

nyomai látszanak. Az 1670. évben történt kijavítás alkalmával fa-

torony illesztetett a nyugotí széles, csúcsives horonyos vonalakkal

díszített kkeretü fent leszelt lóherlevél alakú kapu mellé, mely-

nek helyére késbb (1817—24.) ktorony állíttatott, melynek

két harangja közül a nagyobbikön az 1657. évszám és Mihály

György („Georgius Mihályi) eperjesi öntnek neve, a kisebben

pedig az 1781. év látszik. 1835. tétetett fel az üt óra. A. szószék

feletti korona 1764. B. Ónodi József lelkész korából való. 1869-

ben a templom egy kis uj toldással bvíttetett, a hallgatók száma

megszaporodván.

Beregszász.

Igen kies és termékeny térségen fekv város, melyet észak-

nyugatról lánghuliámu bort term és timkzetü trachythegyek kör-
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uye?.nek míg a déloytigoti lapály láthatára a messzeség egében

elvesz. Hogy e íermékeDy s a természettl bven megáldott szép

‘vidék, melyet egykor, réges-régen oly melegebb égalj környezett,

minben a pálmák is diszlettek, — már az sko>ban lakott volt,

igazolják a város körüli magaslatokon, lejtkön s viruló völgyekben

napfényre kerül skori mszerek, régi kk és sírhelyek s. azok-

ban rejl k és bronztárgyak, melyek közül több rézfokos és harcz-

vés a nemzeti múzeumban is .riztetik*) s újabb idben számos

gyjteményembe került.

De eltekintve az skor ismeretlen népeitl, vannak, kik állít-

ják, hogy e helyen jóval a raajTjarok bevándorlása^ eltt, római

gyarmatok léteztek, kik e telepet Peregi u m-nak nevezték volna**).

Ez állítás azonban igazolatlan ;
bizonyosabb az, hogy a magyarok

bejövetelekor a ÍX században a város mostani színhelyén, különö-

sen a Vérke partján, ’ már nép lakott s hogy a honfoglalás után

is keletkezett szállás. 1845. évben, midn a Vérkén átvonuló i ve-

zetés khíd alapjának való mélyedés ásatott, találtatott's magvar

szokás szerint a patak partján eltemetett több vitéz huüája, hatal-

mas, kétél kard, melynek pengéjén aranyvéset oyii és buzogány

és D. E. betk látszanak, tralaku egy él vaskés s egyeb felsze-

relés, melyekbl több tárgy a városi irattárban riztetik. Államisá-

gunk elején azonban e hely jelentéktelen lehetett, mert a vidék f-

pontját a szomszéd borsovai vár képezé, melyrl a megye is vévé

nevét. —
‘1048 táján e vidék Béla herczeg, Endre király testvére bir-

tokában voJ|, ki a tiszameiléki vármegyéket fejedelmi joggal kor-

mányozta; akkor e tájt még határtalan erdség borította, melyen

a bölönyök és szarvasok s más vadak tömegesen tenyésztek s en-

nélfogva a vidék a fejedelmeknek kedves vadászati terül szolgált.

Föltehet ennélfogva, hogy Beregszásznak is els magyar lakói,

vadászok és solymárok valának. Majd 1063, évben Béla halála után

ennek birtokát, az ország harmadát fiai Géza, László, és Lám-
bért örökölvén, e vidék Lamberinek jutott, ki a néphagyomány

szerint is, alapitója lön e helynek, melyet róla legelbb „Villa

Lamperti“ vagy is Lampertházának neveztek el.

Az id folyamában királyok és azok fiai, testvérei léptek egy-

másután e hely birtokába, mit bizonyít IV. Bélának, 1241-ben és

*) Miirégészeti kalauz, 1866. I. 119. lap.

Pariz Pápai „Dictionarium latino hungaricum. 1782. 415. lap.
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V. IstvátiDak 1271-ben az egri egyház részére kiadott kiváltság-

levele, mely arról szól. hogy a tizodjog Bereg és Úgocsávármegyék-

ben a nevezett egyháznak adománjoztatott
; de megjegyezletvén,

hogy e megyék az eltt a szentkirályok vadászó erdi voltak (fu-

erunt forestae sanctorum regum) és csak késbben, az o eldeik

állal adomány oztattak az; egri egyháznak*).

1141. II. Gejza birtokába jvén e vidék, mely -a kunok és

más kalandor népek gyakori betörései miatt már majdnem egé-

szen pusztává lett: a kormányzók jónak látták a Rajna torkolata

s a Gravellin közt lakott s a víznek meggátolhatlan áradása miatt

onnan elköltözni kényszerült, a föld-és érczmüvelésben jártas és

igen munkás szásznépet az ország északkeleti és Erdély keleti

részeire behívni, kiknek egy része .ide szállváu, róla e hely Záz
(Szász) nak kezdett neveztetni s ez idtl fogva okmányilag majd

Zaz, majd Larapertszász, Lamprechtszász és Lampertháznak is

Íratott. — .

Azon regének, mely szerint egy Szász nev pásztor a mos-

tani r. k. templom helyén viaskodott két bika feltúrt nyomában

nagy kincset talált s azon e templomot épitlette s e körül -késbb

a róla Be reg-szász nak elnevezett város keletkezett volna, tör-

téneti* valóságot tulajdonítani^ nem lehet; annyi bizonyos, hogy

Nagy-Bereg város czhne maiglan egy bikaf 8 hogy talán ez szol-

gált a rege alapjául; különben a bikafó a XIV. században s külö-

nösen a XV. elején, mint a hatalom jele, hazánkban is divatozott

czimerül. Azon ember és kutyaf pedig, mely. a templom északi

ajtója felett van a falba beépítve s melyek e regébe beszóvék,

az elbbi elromlott templom boltozatának támkövei közül valók;

mig egy harmadik, mely négy szölfürfctel díszített s nem rég ki-

ásatott; gyjteményembe keililt.

Azonban vannak, kik sokkal elbbre, t. i. a XI. századba te-

szik a telepítés idejét, midn Gizella, Szent István neje hitt volna

be 31 agyarországba német gyarmatosokat. Ha azonban szemügyre

vesszük a II. András királytól a szatmári németek részére 1230-

ban kiadott kiváltságlevelet s abban azon kitételt, hogy a Szamos

mellett letelepedett németek „Gizella királyné biztatására Magyar-

országba összegyülekezetteknek vallák magokat*^**), úgy az a vé-

lemény némi támogatásául szolgál, annál inkább, mert e „hospites**

jövevények, vendégek 1230-ki szabadalmai lényegileg megegyeznek

*) B&llósy Ferenc?., ai egii e^báz alkulása. 1865. ló. lap.) Szirmay Antal : Szathmárvárinegye leírása, 141 lap.



az 1247. Béla király által a lampertszásziaknak adott kiváltsá’

gokkal.'—

. Annyi bizonyos, hogy a Beregszász helyén megszállt néme-

tek erélyesen hozzáfogtak a föld és Winya mveléshez; a Nagy-

hegy’ arany tartalmú ölében nem kis gonddal s rendszeresen csuesos

góth-alakban vájt tárnák, a fáradbatlan szászok maradványaiul tar-

tartatnak; kik különben a szlt is meghonositák itt.

IV. Béla alatt 1241-ben az oroszok kapuján, a vereczkei hegy-

szoroson berontott Batukbán tatárai Beregszászt is ol pusztítván s

a lakosokat részint legyilkolván, ruszint szétrobbantván. Béla király,

a tatárok kivonulása után, kénytelen volt ide is uj telepitvényese-

ket hozatni, kiket különös kiváltságokkal s eljogokkal felruházott.

Az 1247-ben kelt privilégiumban ugyanis a király az ö Juprecht-

szászi legkedvesebb “ vendégei kérelmére nekik következ jogokat

biztositá: 1. hogy minden vagyonukkal szabadon költözködhesse-

nek; 2., hogy a vérengzés, tolvajlás és émberölés kivételével,., min-

den más ügyeikben saját hely^ hatóságiik itélhes.sen ; 3., hogy az

általok választott papjoknak v e t é s és bort i z e d e

t

adjanak ; ki-

vételes egyházuk az esztergomi érsekség alá tartozzék s a plébá-

nosnak minden 50 hely után egy márkát, szüret s illetleg hegy-

váltság-szedés idején pedig egy ebédet és vacsorát adjanak. 4. Ka-

punkiüt Mihály napján két nehezéket (pondera), országos gyjtés

alkalmával pedig a rajok es részt fizessék a király számára; 5. A
község lakosai nyelv és nem z e t i s ég ö k különbsége
nélkül egyenl' szabadságot élvezzenek ; 6:, a határbeli földeket,

begyeket, völgyeket és vizeket jogosan használják. A „Bereg*"

nev erdben pedig egy napi járó távolságban tetszések szerint

legeltessék marháikat és’gyakorolják a faizást, 7. Az örökösök néi kü-

liek hágyatókukrol szabadon rendelkezhessenek s az ur vagy alis-

pán a hagyatékból mit se vehessen el. 8. Vá.sárjaik szóimba toii'^)

tartassanak s a vevk és eladók szokerenkint egy dénárnál többet

ne fizessenek
; 9. A közéjök érkez fispánnak adjanak egy ebé-

det és vacsorát. Záradékul megjegyeztetétt, hogy ki az odavaló

szabad embert megháborgatná : azt a király haragja sújtsa.

E kiváltságlevélbl kitnik 1., hogy e hely már 1247. eltt

Lamport illetleg Luprechszásznak neveztetett
; 2., hogy e hely

már a tatárduiás eltt virágzó lehetettj; 3„ hogy abban a földmü-

) Hogy e korban a vásárok leginkább szombatnapra adattak, annak oka
a zsidók és izraeliták elleni íiihtetésben rejlik, mint kik o napon
ünnepök miatt a vásárban részt nem vehettek.



92

velés szóló és kereskedelem is divatozott; 4., hogy a község

saját lelkészszel és templommal birt; 5., hogy különböz ajkú nép
— kétségtelenül a törzsökös magyar és bevándorolt németség —
lakta s végre, hogy a lelkészség a kivételesek közzé tartozott.

A város e szabadalmait megerosité 1271-ben V. István király,

ki szintén e tájon gyakran megfordult és 1255-ben raegerósité a

várost a Micz és Basa vizek közt elterült Urkur-telek nev el-

pusztult s uratlanná vált helység birtokában s ki 1264-ben a ki-

rálynék birtokául régóta szolgált Tisza-vidéket is elakarta foglalni,

miért azután Orbán pápa által megfeddetett s Szls és Királyháza

elfoglalásától eltiltatott*).

•Beregszász ez idben oly 'virágzó volt, hogy abban megyei

törvényszékek és gylések tartattak, mint azt illet fejezetben el-

adtam.

1320-1 an I. Károly a luprechtszászi polgárok panaszára, Vá-

radon a kereszt/eltalálása ünnepének negyedik napján meghagyá a

beregi fispánnak, hogy a tisztek a lakosok peres és bel-ügyeikbe

illetéktelenül ne vegyüljenek, az vendégeit elbbi szabadalmaik

ellenére ne zaklassák, mert azok csupán neki — a királynak, ki

földesurok volt — kötelesek fizetni adót s ket kiváltságaik gya-

korlatában ne korlátozzák**). E kibocsátvány t Róbert Károly 1325.

újólag megerosité.

1323. Károly az egri püspökség birtokait és kiváltságait meg-

ersitvén s e kiboesátványát a nevezett püspökség tizedjoga alá ve-

tett vármegyékben Fölöpi nádor által kihirdettetvén : a nádor azt

ekkép tette: „Filep nádorispán, kunok bírája, szepesi és iíjvári f-

ispán, minden nemes, nemtelen és bármely sorsú s állapotú em-

bereknek Heves, Újvár, Borsod, Abaujvár, Kölsszolnok, üng, Be-

reg, ügocsa, Szabolcs és Zaránd vármegyékben lakozó emberek-

nek, kik azt látandják, baráiságot illend becsülettel. Tudjátok meg;

hogy a nagyméltóságu Károly király urunknak, Isten kegyelmébl

Magyarország dics királyának a tisztelend egri szentegyháznak

tizedérl s egyéb jogairól és kiváltságairól hozzánk intézett leve-

lét vettük stb. “***).

Hogy ez idben a német lakosság itt túlnyomó volt, kitnik

onnan is, hogy német bírája vala; nóvszerint 1327-ben Eberhard
fia Péter, kinek atyja volt Kunt comes, nagy-muzsalyi birtokos, s a

) Pray, Annál. I. r. 138.) BeregBiáz városi levéltár.

jKaprinai U. 257.
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város akkor a jóllét tekÍDtetében folytonosan emelkedett. így La-

jos király Visegrádon 1342. sept. 2. kelt kiváltságában kölöní^en

kieraelé, Tiogy mivel e szabad királyi város („libera civitas

nostra“) Oroszország közelében s a határ.'Jzélen fekszik, megérdemli,

hogy különös kegyelemben részesüljön s egész pallós joggal
is ellátván azt/ feljogositá, hogy bírósága a határában elfogott

nemes és nemtelen felett Ítélhessen s lakosai csakis a helyható-

ság és ne a megye törvényszék alá tartozzanak. Tovább^ megren-

delte hogy a* vároS; ha a tárnokmester minden 4—5 évben egy-

szerre oda érkezend, Ót rangjához illen ebéddel és vacsorával lássa

el. Minden évben köteles legyen a város Í0 ötvenköblös hordó-

bort és ne többet a munkácsi várhoz szolgáltatni*). Lakosai a ki-

rály -és királyné erdeiben épület- és szerszárafát szabadon vághas-

sanak s Larapertszállásra szállítsanak, ngy szintén gabonatermósö-

ket is megorlés végett szabadon bárhova vihessék. E szabadalmat

raegerósiték 1363. György nev bíró kérelmére Lajos, 1419. Kas-

sán Zsigmond, 1524-ben Mária és 1548. jul. 22. Becsben I. Fer-

dinánd. —
Nagy Lajos; valamint anyja Erzsébet, ki Beregszászon ud-

vart is tartott, a várost különösen gyámolitván, az a XIV. "Század-

ban felsó Magyarország egyik legvirágzóbb városa vala, melyben a

kereskedelem, földmvelés és ipar s igy a kiváltságos jogokat nyu-

godtan élvez közönség jólléte fokonkint emelkedett; érdekükben

állván a város felséges birtokosainak, kik Beregszászt Oroszország

iránti politikai tekintetben Lengyelországhoz való közelsége miatt

fontosnak találták s ez okon itt gyakran személyesen is megfdr-

dultak, annak jóllétét emelni. Erzsébet királynénak Maróéba
beregi fispán volt egyszersmind fólovászmestere is, s udvarához

a környék nemes iljaiból álló udvarnoki személyzet s káplánja tar*

tozott. így lelkészül emlittetik 1365. János és hadapl*ódúi Hossoki

Bálint és Obégányi Cseh Jakab.

A városi elöljáróság pedig a bíróból és 12 tanácsosból áL

ltt, mig a város vagyonosabb polgárai — a „hospites^ a köL

tanácsot alkották, s igy a község ügyeibe közvetlenül, befolytak.

1349-bjen volt Miklós a bíró, kinek panaszára késbb, 1353-ban

Erzsébet királyné Marocsa fispán és fólovászmesleréhez intézett

leiratában meghagyta, hogy ne engedje, miszerint a tisztek a lám-

} Egy köböl 20 itczéböl állott; e tájon a szüretel edények közt egy ily

két fülü veder, m&igl&n köblös-nek neveztetik. Beregszász váró*

9) levéltár.



pertszászi polgárokat 'a faizás ^'•latában a királyi erdben kor-

bi^ozziik s
* marh.áikat a város da.arain kivül es legelrl el-

tiiUút. —
1306. perlekedett Homoki Demeter fia Péter, Homoki Ivahum

fia Pál ellen Miklós országbiró eltt egy a (Luprech) Beregszász

város határában lev szl iránt, melyet az István comes városi

biró, 12 hites tanácsos’ és az összes vendégek közönsége je-

lenlétében törvényes szokás szerint*) kiállított ö r ö* k-

levéi értelmében 1330. évben Ivahum fiai Demeter, Pál és

Beuczéiiek mostohájok Ivahum özvegye Hona asszony 2 márkáért

akkép engedett át. hogy Pál kifizetvén a két márkát, a szlt
maga használatába vette. Felebbvitel folytán ez ügyben az ország

biráiból s nemeseibl Visegrádon összeült törvényszék Ítélt*; Ho-

moki Péter részérl ügyvédül Salamon fia Miklós járván el.

1364. évben Erzsébet királyné Beregszászról rendel el azon

ardói határjárást, melyre nézve Lajos király 1464. Szent-Mihály

rangyal napján szintén Beregszászról kelt kibocsátványában ki-

küld a leleszi konventet és királyi emberül kijelöl Jánost, a Lura-

pertszászon lakó királyné udvari káplánját. 1365-ben Kouák Ist-

ván ilagy-muzsalyi nemes a Luprechtházi határból egy területet el-

foglalván, e miatt Erzsébet királyné által a leleszi konvent közbe-

jöttével perbe idéztetett**)
;

csakugyan 1366-ban a beregszászi

Szaoiszló martir nev kolostor apáczái is panaszkodtak Kontík Ist-

ván és Muzsaji* Gyula fia János ellen foglalás miatt***); *majd

azonban 1368-ban ez utóbbiak léptek fel az apáczák ellen foglalás

'miatt, állitván, hogy ezek a Kígyós felli határt, megtörték » itt

szliktl a hegyvámot szedetik. A vizsgálattétel rö kijelöltettek ki-

rályi emberekül Anarcsi Fábián és Miklós, Bzei Beke és Pál§).

Ugyanakkor Borsovai Tamás fia János több beregszászi polgárt a*

városon keresztül folyó patak miatt megvervén, lóval raegtupodtat-

ván, raegsebe.sitvén s egyet nyíllal meg is ölvén: emiatt Lajos

király Lipcsérl (3. díe festi beaUe M. Magdal), t a királyi szék

elébe idéztette, kijelölvén királyi emberekül Mocsolai Henriket, Ho-

moki Bálintot és Kismuzsaji .Jánost.
‘ '

1369. Bubek György a királyné tárnokmestere Visegrádon

kelt rendeletében meghagyta a leleszi konventnek, hogy kiküldendó

*) L. a városi pecsótrl szóló ezikket.

**) Lelesz, Prot. Act. I. 12. sz.

ü. 0. 21. 82,

§) ü. 0 . 10. sz.



hites embere által idéztesse a törvényszék elé a luprecbtszk-

szí hóhért Benhet, a kaszonyi bírót Miklóst Balázsfiát, Bene-

dekt János és Tamás kaszonyi jövevényeket (hospites), ‘Mihály be-

regi bírót é^ 12 hilesét a bégányi Cseh Jakab elleni ügyben. Ki-

rályi emberekül kijelöltetlek Homoki Demeter fiai Bálint és György,

Guthi Simon fiai Zovard és János, Kerepeczi Miklós fiai Mák-,

Markos és»András. ^Az okmányra feljegyeztetett, hogy Kéri And-

rás által a húsvéti nyolczadra idéztettek meg*).

1370. Erzsébet királyné Diósgyrött Szentháromság ünnepe

eltti szombaton kelt- rendeletében a leleszi konvent közbejöUével

Pál beregmegyei alispán által egy a megyei közönséghez szóló ira-

tot kézbesitetett s a választ bekivánta**). 1371-ben Lajos király

megidézttette a leleszi konvent által Bozsali György, Kölesei Dé-

nes, fiai, János és Miklós, királyi emberek kijelölése mellett, Já-

nos beregszászi plébánost, Györgyöt a volt biró testvérét, Jakab

bírót és H a n k 0 h ó h é r t s más polgárokat a királyi szék elé

aiért, 'mert Hermann nev volt bírót megbántották***); a, meg-

idézést annál inkább sörgeté, mert vádlottak Hermantól az iratot

elfogadni nem akarták§). ^

1377-ben István (János fia) beregszászi (luprentzaza) biró és

12 tanácsosa s a polgárok közönsége eltt tett bevallás szerint

Miklós Laczk fia beregszászi polgár és neje, fiai István, Márk és

Demjén s leányok Léna egy Muzsaj határ felé a határgödörnél

Nagy Pet fia Mihály és Muzsaji János szli közt fekv szlt,

mely hosszában Vámos János szljénél és lent a völgynél végz-

dik, 100 írtért Csernavodai Istvánnak eladtagg).

1388-ban Beregszászon („Lompertház a“) Bebek ím/e or

szágbiró rendeletére a beregmegyei nemesek közgylést tartottak,

melyben a többi közt Eszei Imre panaszára, hogy Gsa.szlonchi Pé-

ter a Latorczán lev hidját elrontotta, a meg nem jelent panasz-

ltt felet birságban elmarasztaltaggg). E per még 1399-ben is folyt.

1400-ban Meyber Péter lévén a biró^ ez alatt folyt a viszály-

kodás Kállai Miklós tiszte Oroszi Fábián fia Lászlóval a város bir-

tokához tartozott Czibik (Osibik) nev puszta miatt; Csorna nev
puszta birtokába pedig 1428-ban beiktattattak a polgárok Pósaházi

) Lelesz, Prot. Act, I. 1.9. sz.
‘

*) ü. 0 . Prot. Act. I, N, 1.

***) Lelesz, Prot. Act. I. 14. sz.

§) U. 0. JL7. 8z
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Adorján királyi ember s á -leleszi konvent által, mely birtokok

iránt azután századokon át perelt a város. (L. Csorna).

Hogy az ide való. polgárok s jövevények a bocsülés magas

fokán állottak e korban; kitnik onnan is, hogy a vidék- régi birtokos

nemes c.saládaival házassági s igy rokohsági viszonyba léptek ; így

1441. évben Stébor Péter ide való polgár bírta nül Homoki lír-

zsébetet; kit valamint nvérét Homoki Margitot Ulászló király fiu-

sitván,. atyjok Homoki Demeter homoki birtokába beiktattattal*

elébb zálogezimeu, késbb 14G4-ben pedig Mátyás király parancsa

folytán, örökösödési jogon, •

‘ ^

1495-ben C.sáktornyai Ernuszt Zsigmoud és Ern kapván zá-

logul a munkácsi uradalmat, annak tartozékául emlittetik Lompert-

szíusz város is; azonban már azon évben (Beregszászon in fest

ascensionis Domini) kelt iratában Geréb László erdélyi püspök és

testvére Geréb Péter országbíró, mint Beregszász birtokosai kinyi-

latkoztatják, hogy a város népességét emelni óhajtván, az nj meg-

szállóknak, ha nj lakhelyet építenek bét s ha elpusztult telekre* te-

lepednek három évi adó- és tehermentességet ígérnek s hogy ily

irányban] intézkedésrl a munkácsi vár tiszteit utasították.

- Azon évben Ulászló király Budán (feria 2. post festa S. Trin.)

az ország és megye rendéihez s gróf Vingárti Geréb Péter ország-

bíróhoz intézett nyiltlevelében megersité a (bereg)szászi polgá-

rok elbbi szabadalmát s a polgárokat még különösen azon joggal

felruházta, hogy midn élelmük keresése végett az országban utaz-

nak, ket sein személyükben sem áruikban senki meg ne károsítsa,

megsértse vagy letartóztassa vagy idegen biróság elé állítsa, ha-

nenq, hogy minden adóságaik vagy kihágásaik miatt ket saját hely-

hatóságuk eltt keressék; valaminthogy tlük kereskedés közben

se vámért, révért se a harminczadon — az elbbi királyoktól raeg-

állapitott két denárnyi helypénzen kívül — dijt senki se köve-

teljen. — .

1504-ben beiktattatott zálogezimeu a „B o r egs zá s z-“nak

els Ízben okmányilag nevezett város s az itt szedetni szokott

vára birtokába bélteki Drágfti Ggyörgy*). Ez alkalommal királyi

emberül eljárt Hetei Boldizsár.

1507. Budán (feria 6- poso fest. S. Corp. Xti.) megersít-

vén a király Literáti János biró és Hen (Hó) Ambrus esküdt biró

kérelmére a Béla és István királyoktól nyert kiváltságokat, ebben

*) Lelesz, Prot* Stat. V. D. 320.
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a városra vonatkozólag ez foglaltatik
:
„Civitas nostra Bereg-

szász alias Luprechtszasza.“ íJgyanakkor o a város, mint

a munkácsi uradalom tartozékába is beiktattatott.

1549. Huszti Pesthy András és íliiszti Máté Muzsé Borbálá-

tól elcseréltek a beregszászi területen egy yizi malmot egy szólóért

Nagy-Szlósöu.

1566. évben nagy pusztítás érte a várost, mely régi fényébl

a változott füldesurak alatt már is sokat vesztett. — Ekkor ugyanis

a Szapoiyai János tokaji táborából visszatért tatárok utjokat erre

vevéu; a varost felgyújtották s kirabolták, a népet nagy sokaság-

ban elburczolván
;
ez alkalommal megégett az árok-utczában 56 s

a felszcr-utczában 26 ház, de a töDbi részekben is dúltak, iigy,

hogy a következ évben tett adóosszeirás alkalmával nm találta-

tott az egesz városban csak 48 népes hely, a többi pedig eipusz-

tultan állott, nevezetesen az arok-utczában 56; folszer-utczában 26,

malom-utczában 36, szentlélek-utczáfaan 24, és az ardó-uíczában

57, összesen 199 üresházbely. Az uj városban 2 porta számi ita-

tott. Nemcsak a föidesurak tisztei, hanem a reformatio rérakorsza-

kában beállott féktelenség s a környéket s különösen Munkácsot

megszálló hadseregek zabolátlaaságai okozták a város hanyatlását,'

mely az anarchia folyamában minden oldalról zaklattatott s kivált-

sági élvezetében korlátoztatott. Dálnoki Székely Antal, a császári

kormány által pártolt csapatvezér is önkénykedett itt, erszakkal

tevén foglalásokat különösen a Beregszászból elzött többrendbeli

szerzetesek vagyonára tevén kezét, mi ellen a város sikeretlenül

tiltakozott. Úgyszintén Mágócsi Gáspár is, ki 1579-ben nyert papi

birtokot itt es Kigyóson a jnuakácsi uradalomnak zálogbirtokosa lé-

vén, a város jogait kevéssé vette
^
íigyelembe. 1591-ben Báthory

István katonái itt több nemes birtokos, borait elfoglalván, ó meg-

igéré a megyei hatóság eltt, hogy azt az illetknek megtériti"^).

1603. beiktattattak osgyáni Bakos Borbála, Nagyraiháíyi Mar-

git, sövényházi Móricz Márton egyezség folytán a beregszászi, dob*

ronji és egyéb hevesi és zempléni birtokba; valamint Zendahelyi

János munkácsi fnök a Rákóczy Zsigmond és Mágócsi E’erencz-

tl adományul nyert a Nagymez és Tórafüggó nevezet két szl
birtokába*'*").

Nem kevésbbé zaklatták a beregszászi polgárokat Mágócsi

•) Beregmegyei levéltár 412. es. 38 sz.

Lelesz, Prot. Stat. XL M. 134. sz.

7
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Ferenez és Rákóczy Zsigmond, a város birtokosai, kik meg nem
elégedvén a szokott szóló és mnst-tizöddel és kilenczeddel. a ter-

meit borrnennyiséget a tulajdonosok akarata ellenére csekély úron

megvették*) s ott mködött ispánaikat és várbeli tiszteiket a pol-

gárok szabadalmai ellenére élelmeztetni rendelték; mi annyira elke-

soriié a lakosokat, bogy II. Rudolf királynál kerestek orvoslást, ki

panaszuk folytán 1G03. április 2-án l^rágábúl kelt rendeletében

meghagyta Mágócsinak, hogy a város régi kiváltságait tiszteletben

tartsa s a dézsmaszedést a régi szokás szerint eszközöltesse. Ez ok-

mányt II. Mátyás is Bécsból 1G12. április 2-kán Kamundi János

és Literáti Bekcsi Tamás beregszászi küldöttek kérelmére meg-

ersiiette.

1611-hen meghalt Beregszászon Mágóesi Ferencz ungvári ez-

redes 40 éves korában; özvegyét szerdahelyi DersíTi Orsolyát azután

IG12. nül vette gróf Esz tér házi Miklós, ki bájos kezével a

inuukácsi várat s az ahoz tartozó nagy uradalmat is nyerte.

Az uj birtokos mindjárt eleinte jószágai kezeléséhez erélye-

sen fogván, szigorúságát különösen Beregszász irányában a

legkíméletlenebb módon érezteté. Ugyanis, midn a bereg-

szászi polgároktól az uj törvény, kiváltságaik és a gyakorlat elle-

nére a bortizedet nem csak a köteles, hanem más szabad szólóktól

is még pedig bent a városban az uradalmi udvaron szedetni ren-

delte s a helyszínén vizsgálatot tartó szedk ennek folytán a bor-

házakat és „kalibákat" (Casa) sorra felverték, s azokból száz hordó-

nál többet erszakosan elvittek, a jogaikban sértett lakosok ebbe

belenyugodni nem akarván, hivatkoztak kiváltságaikra s a szokásra s

az önkényes eljárás ellen tiltakoztak, min Eszterházy felindulvánj

többeket a tanácsosok közül letartóztatott,' fogva elhurczoUatott s

heteken át lebilincselve tartott, a tiltakozók nyakára pedig kétiz-

ben kiküldé Munkácsról gyalog és lovas csapatait, a katonákat exe-

cutio-képen beszállásoltatván az egyes polgároknál
;
végre midón ily

zaklatásokkal sem törhette meg a lakosságot, a piacz közepén bi-

lófát, kereket, pallóst, hegyes karót és kivont karddal ellátott

pelengért állittatott fel s e kínzó eszközöket és színhelyt a rögtön-

biráskodási és 'pallósjoga jeléül két hétig riztette puskásaival
;
mit

a lakosok végre megunván, megrémültek s a téli hideg id daczára

nejeikkel, gyermekeikkel s elszállítható ingó vagyonaikkal a város-
-9

*) Még a XVII. század végén (1690.) is divatozott itt, hop a polgárok

borait, ha az uraság megakarta venni, 2 írttal olcsóbban tartoztak

átengedni mint rendesen kelt. (Azonk^);)! urbárium).
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ból megszöktek s részint a közeli hegyekben, üregekben s barlan-

gokban, részint a falukban idegenek hajlékaiban keservesen nyo-

morogtak, mig az idközben Bécsbe utazott Vajda István fbíró

Mátyás királytól védlevelet nem hozott a szorongatott község oltalmára.

Ei zsarnokság ellen azután a polgárság a felsöbbségnél pa-

naszt emelvén, betlenfalvai grófThiírzó György nádor bitsi várá-

ban 1613. feb. 13. kelt rendeletében meghagyta a leleszi konveui-

uek, hogy a nyomozást tegye meg a helyszinén, a vizsgálathoz

királyi emberekül ajánlván Gulácsi Istvánt, ííarthányi Ferenczet,

Bégányi Andrást és Sebestyént, üaróczi Jánost, Borsovai Gábort,

Oroszi Tamást és Halábori Miklóst. Ennek folytán csakhamar meg-

jelent Debréczeni György leleszi konventbeli áldozár Borsovai Gá-

borral, kik Beregszászon kihallgattak 69 tanút, azok közt számos

nemest, kik a törvénytelen tényállást beigazolták; a vizsgáló kül-

döttség egyszersmind megszemlélé Benedek Mihály lovát is, me-

lyet a nála beszállásolva volt drabantok, névszerint Benecs István

és Besse Mihály homlokán megvágtak*). A vizsgálat eredményéül

1613-ban Thurzó György nádor megintó Eszterházit, hogy a be-

regszászi polgárokat a bortizedre nézve kiváltságaik ellenében ne

zaklassa**).

Eszterházi 1613. jószágait tiszttartója, Krössi István által

számbavétetvén : eszerint akkor Beregszászon a polgárság zetett

telekbérül 153 frt 25 dénárt évenkint
;
tartoztak a lakosok termény

és bortizedet és kilenczedet adni, a „csepegésF‘ (asszubortól) is;

a dézsmaborból 16 hordó illetvén a református lelkészeket
;

tartoz-

tak továbbá az urasági Nagy-szúnyog nev szlt megmvelni, mi-

ért négy tejbl búzát kaptak, mig a „barátok föídessei,“ a mim.

az embereiket nevezték, a kisbocskor nev szlt mvelték, ezért

k két köböl búzát kapván
; e papi munkások szintén tartoztak bor-

tizedváltsággal györgy-és mihálynapi adó fejében 50-^50 pénzzel,

ellenben az újvárosiak a várbeli uraságnak nem tettek szolgálatot,

mert az ispotály részére mvelték a szlt. Az idegen házatlan

szlbirtokos tartozott hegyvám fejében 1 forinttal, 2 kalácscsal és

1 kappannal. Az egész helyes tartozott 1 forintot fizetni, a 12 es-

küdt biró, a fbiró, 6 kerület, vámos, jegyz, csordás és más pász-

torok adómentesek voltak, hanem ezért a tized szedésnél közrem-
ködni köteleztettek. Továbbá tartoztak a városbeli polgárok az ó

hordókat kijavítani és abroncsoltatni, évenkint 32 hordóbort az ura-

*) Leleszi levéltár.

Budai kam. lev. 744. cs 10. szi
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Ság javára kiméretni, miért a korcsmáros minden hordótól 25
pénzt kapott és szüret idején 32 ökröt a beregszászi széken kivá-

gatni 8 a pénzt beszolgáltatni. Az itteni hidvára jövedelme akkor*

csekély volt; a tizedszedés idején á vásárvára a dézsmaszedót, haj-

dan a bírót illette. szi vetésbl szintén adtak tizedet; az itteni

hegyen lev urasági kbányának fele haszna a bányászolínak járt,

valamint minden bokorktl 1 köböl búza
; ezekre is a város fel-

ügyelt. A város köteleztetett évenkint a munkácsi vár feutartására

száz öreg szálfát bevinni s az építésre elegend embert, kiállítani

és kívánatra elfogatot adni és szert járni, azaz a rendelethez ké-

pest szántani, vetni és kaszálni. A malomjog is kizárólag az ura-

ságé leven, az itteni háromkre járt malom jövedelmébl 74 rész

a földesurat, 7*4 a papot, 74 a deákokat és iskolamestereket s az

utolsó rész a molnárokat illette.

Ebbl kitnik immár, miként a IV. Béla király ideje óta

annyi kiváló jogot élvezett városi közönség sorsa ez id folyamá-

ban mindinkább mostohává vált; de bizonyos az is, hogy a '13.*

bzázadbeli telepitvényesek, a királyok egykori kedvelt vendégei, az

eltnt három század viharai közt lassan-lassan mind elpusztulván,

az üresen maradt helyekre idegenek szállottak, kik a múltra nem

tekintvén, önként hajták fejket az igába, melyet a város földes-

urai elejökbe toltak s közönséges jobbágyokká sülyedtek.

1625. Bethlen Gábor volt Beregszásznak birtokosa, ki a vá-

ros javára mködött. Annak özvegye 1632-ben Ferdinánd helyben-

hagyásával badalói Bálintffi Balázsnak adományozta az Üjárokut-

czában volt nemesi kúriát egy Bernáth, máskép Szabó Péter által

birt Pázsit nev szlvel együtt. 1633-ban Eákóczy György és

neje, Lorántöy Zsuzsánna vették birtokukba a várost. Az 1645-ik

évi úrbéri összeírás szerint találtatott itt 46 ökrös jobbágy, 203

gyalogszeres, 53 özvegyn, 46 alkalmazott és szolga, 50 zsellér és

33 puszta hely. Adómentes volt csupán az udvarház, a papi és is-

kolai épületek, az ispotály és a két városház, melyek közül az

egyik 1640-ben szállott a városra. Az újvárosiak közül az ispotály-

hoz szolgált 30 jobbágy, a papoknak pedig 17, összesen 47 jobb-

ágy 41 házhelyrl. A majorsági szlk adtak évenkint ily termést:

a Hágocsó 68, » Kerekhegy 83, Kalmár 66, Tellye 78 és a Becs-

kor 109, összesen 404 hordót. Az els szlt a beregszásziak, a

másikat & váriak, a harmadikat a beregiek és ujfalusiak, a negye-
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l
g' diket a krajDavidékbeli magyar jobbágyok s ötödiket az oro«

1^-' szók hirtoztak megmunkálni*).

^ 1646. sept. 19-én folyamodott a tanács Debreczeni Tamás
munkácsi uradalnai fnökhöz, hogy a birák és kerölókadójátszün-

-tesse meg, mert ezek nemcsak a tized beszedése, hanem a szeke-

resek, elfogatok kihajlása s más úri dolgok véghezvitelében fára-

^ doznak, mire ily határozat hozatott: „Így értvén a dolgot immár,

. minthogy dézsraájokat megadják mindenekbl, mindaz adójokat. Ta-

nácsemberek és kerülk maradjanak elÓbbiáliapotjokban, azadófize-

f lésekbl ne adjanak adót a mi kegyelmes Urunk jó akaratjáig. In

Sárospatak, sept. 21. 1646. Debreczeni Tamás.

“

i 1648. Özvegy Szász Jánosné is folyamodott Lorántfifi Zsu-

zsánnához, hogy szegénysége s tehetetlensége miatt mentené t
^ fel a várhoz való szerjárástóí. Mire a jószivü fejedelemné kegyes

válaszát sajátkezüleg igy irta fel a folyamodásra-: „így lóvén azdo-

lóg, ne bántsák az vár-mivel. In arcé Munkacz, die 22. julii Anno

V 1648. Susanna Lorántffi mp**)
‘ Különben Eákóezy György maga is lebetieg kiméltette a

' polgárokat, mi kitnik onnan, hogy 1643-ban megparancsolta vár-

beli tiszteinek, hogy a várost, ha oda mennek, élelmezésükre nézve

ne terheljék.

1649-ben Eákóezy György özvegye összeiratván uradHlmát,

Beregszászon találtatott: 16Ys telken 18 raarhás jobbágy, 12772

házhelyen 153 gyalogszeres, „ofíicialatus és mesterember^ 57.

öregasszony 53, zsellér 72, puszta ház és telek 92, ös.szesen

353 személy, 339 lelek, 220 Eu, 119 ló, 43 ökör, 76 tinó, 260 te-

^ hén, 287 sertés, 139 méhkas és 621 vámköteles szl. ura-

dalmi szlk akkor adtak évenkint 404 hordót. A várhoz szálii-

. tani szokott száz szálfa fuvara helyett adtak évenkint váltságúl 50

irtot. Ez okmány szerint volt akkor a fóbiró Nyerges Demeter,

az esküdt birák pedig: Borbély János, Csizmadia András, Tóth

Miklós, Lueza András, Lévai Dániel, Kovács Lukács, Kovács Mi-

hály, Bogáti István, Samboki István, Makrai Mihály, Asztalos Ta-

más, Jánosi Péter és Óvári Gergely. Mindannyi magyar, mibl ki-

tetszik, hogy az egykori szászokból alig maradt fen utód. — Volt

=) 1613-óta ugy látszik az urasági szlk fievesbültek, mert akkor 16
, ily szl tartozott a várhoz, úgymint; Sarok, Hosszú, Horgas, He-

gyes, Kalmár, Kerek, Csiszár, Aranyos, Nagybocskor, Akol, Hu-
zóka, Kszálalja, Eegymegi Nagy-Sznnyog, Sajka és Kisboeekor.

Mnk. urad levéltár, 1649. nrb.
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továbbá hat Kerül, Szabó Gáspár aludvarbiró, Mórioz Péter gond- ,

visel, Bányai János kulcsár, 2 bodnár, 3 vinczellér, 1 vámos, 2
|

molnár, 8 kovács, 3 lakatos, 1 asztalos, 1 kerékgyártó, 10 cserép-

csináló sat.

Az 1657. junius 17-ke szintén egyik vésznapja Beregszász-

nak, mennyiben akkor dúlták és égették fel a várost a bosszúálló

lengyelek. („L. általános történet.^) Azt Írván az áldozatok véré- :

ti párolgó ésfüstölg templom romfalaira: V icem pro viceroddo
j

t ib i, b 0 n 0 V i c

i
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!

II. Rákóczy György a fentebb érintett szerencsetlenség oko-

zója, 1660-ban elhunyván, utána neje Báthori Zsófia, fia Ferencz

nevében is, át vette az uradalom kormányzatát. 1672. évben üssze-

iratván ó Dévai János és Thuránszki János nev tisztei által it- ;

tciii jószágát: beregszászi bíróul emlittetik Eötvös Péter és ta-

láltatott a város területén 40 marhás, 118 gyalogszeres jobbágy,

20 lovas-marhás, 103 zsellér, 118 p us z tat elek, 2 városház, 1 i

ispotály és 1 oskolaház. Az újvárosban pedig 1 fobiró, 13 marhivs és

Ugyanannyi gyalogszeres jobbágy, 2 özvegyn, 7 zsellér és pusz- ;

tatelek. Az urasági szlk 378 hordóbort termeltek.

1680. Báthori Zsófia halála után menye Zrínyi Ilona és ké- ^

subb általa második férje Thököly Imre bírták Beregszászt.
|

Az 1682-diki összeírás alkalmával találtatott itt : 260 jobb- '

ágy, 210^/4 népes és 126^/4 puszta házhely ; a lakosok kezén volt
‘

46 ló, 148 ökör, 202 tehén, 443 sertés és 191 méhkas. Az iparo-
i

sok közül volt ötvös 3, szabó 11 , varga 7, csizmadia 12, gomb-
\

köt 2, bodnár 3, kötélverö 1 , fazekas 4, kovács 5, molnár 4, k-
mves 1, mészáros 10, borbély 2, kocsigyártó 2, szcs 5, rézm-

;

vés 1, lakatos 3, ács 2, szíjgyártó 1. Az Újvárosban 40 jobbágy ^

és 30 házhely.

A munkácsi vár ostromlása alatt az itt szállásolt német és

labancz katonaság nagy zaklatásokat követett el s 1686. junius hó

8-kán nagy veszedelembe ejté a .várost az által, hogy a várból

Radics András vezérlete alatt ide rándult kurucz csapat hajnal- l|

bán megrohanta a várost s a templomba és kerítésébe menekült la-
j

banczokkal sokáig csatázván, végre rajok gyújtotta a templomot s
|

várost s ékkép a lakosságnak nagy károkat okozott. (L. történet).

Végre 1688. a munkácsi vár a császári seregnek feladatván:

az uradalmat Kollonics Lipót bibornok mint gondnok és Klobu-

sitzki Ferencz mint igazgató kezelte, míg késbb azt II. Rákóczy I

Ferencz vette át.



loa

A várost ért tömérdek csapás oly súlyosan hatott rá, hogy

azt éveken át megsinlé, a rommá vált városból a lakosok nagy

számmal elköltöztek s a telkeket, földeket pusztán, üresen hagyák.

Az 169Ö-dik évben felvett úrbéri összeirás e szomorú állajioioi

^ ekképen festi: „Noha ezen Beregszász városa némely méliosiUros

fejedelmek idejében, kiváltképen boldog emlékezet Lóránt ffj Z.mj-

zsánna fejedelem asszony ö nga uralkodásáig igen szép disposiüo

és guberniurn alatt tartatott, úgy, hogy akkori mélt. föide.surak

'* graliája édesítette inkább az embereket ide, mintsem idegeniíeite,

arra nézve a városnak minden rendtartási, valanielyek a régi eons-

criptiók szerint annotáltaltak a város javára, hasznára, mindazok

a feljebb nótáit idkben nem vivláltattak, sót inkább a városnak

minden rendbeli lakosi az o régen bevett és usuált állapoijokban

megtartattak, lüterveniálván pedig a fatális esztendk, melyek a

sokféle elviselhetetlen pusztító nyomorúságokkal teljesek voltak,

melyek kiváltképen kezdetötlenek circiter ab anno 1660. és még
ma is azokban meglölt keserves szorongató Ínséget meleg köuyben

habzó szemekkel nézheti és emlegetheti ezen város lakosainak na-

,
gyobb része, melyre elég bizonyság a szépen rakott utczákból me-

zre változott régi pnsztatelkek.

Járulván ezekhez ama soha élném feledhet város színét és

javát megemészt rettenetes rendkívül való tz miatt megesett

1686-ki nagy kárvallása ezen városnak, melyre is a fundaraenuvinok-

ban való szenes oszlopok a tz ereje miatt rakásokra omlott kía-

lak, melyeknek is imitt-amott csak a ruderái maradtak fenn, eléggé

bizonyságot tészen.”

Ekkor a város nri szolgálatait és tartozásait elsorolván, meg-

jegyzi : Megvolt eleitl fogva s most is megvágjon, hogy a vár

épülésére tartozott a város vitetni épületre való gerendát arriia-

tim per Nro. 100, ha pedig azt nem prostályák, szokták azt re-

dimalní fl 50, megtekintvén peniglen a városnak mostani idbeli

nagy romlását, ezen fának vagy ennek árának prostálása exgratis

pectabilis Dni Administratoris ad benplacitum Dni Tenestris sus-

pendáltatik*).

nyomorúságos állapotban mködött biróúl Paumann József,

ki a politikailag is nehéz idkben bölcsen igyekezett vehetni a vá-

ros ügyeit, nehogy az azt lakó s érint ellenséges csapatok még

inkább szorongassák azt. Errl érdekes adatot nyújt N e r g e r 0*

*) Azonkoru arbáriam a mánk. arad. levéltárban.
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E. fgy cs. lengyel lovas ezred parancsnokiinak 1698, jalius 18.

pecsét alatt kiadott elismerése, melyben bizonyítja, hogy jóllehet

Oandal Lajos a szepesi kamara kiköldott biztosa július 7. eltt a

beregszásziakat nyílt lázadóknak és ,plus quam kuruezo-

n e 3 “ jellemzéssel illette : ó ellenben bizonyítja, hogy itt szállásolván
,
a

várossal a legjobb viszonyban volt st arról gyzdött meg, hogy a

polgárok felségéhez hivek“*.)

1699-ben II. Rákóczy Ferencz alatt Összeiratván a munkácsi

uradalom s igy Beregszász is, o szerint a dijt fizet polgárok itt

ily sorban laktak: Az A r o k-u tezáb a n : István deák, Gemzsci,

Szikszay, Eötvös, Csernei (kinek telkét sikátornak forditottákL Eöt-

vös. Gemsei, Pogány, Bereczki, Varga. Erddi. Earjún, Vinisr,

Gombköt, Tecsi^ Köntes, Vay, Portörö, Rettegi, Szcs. .Tenei, Kocsis;

Móricz, Szcs, Mándoki, Oláh. Csizmadia és Tecsi. Arok-uteza
másik sorjában: Cserdi, Dücs, Csk, Balogh, Kovács, Gyu-
lai, Keresztúri, Molnár, Csorna, Képes, Borbély, Téesi, Dunai, Ko-

máromi, Gyalui, Simiqius, Andreá.sdeák, Nagy, Eötvös, város-

háza, .Csizmadia, Fölep, Lázár, Szabó, udvarház, Beregi, els
parochia; Kis, Bohrai, Szcs, Szabó, Gangos, Ágoston, Szilágyi

és Borka. Más soron: Eötvös, Fazekas, Köntes, Ágoston, Bazo,

Szcs, Nagy^ Székely, Tokaji, Rései és Tóth. Sikátor viz felé:

Eötvös, Basso, Szíjgyártó, ecclesia, Csérnél, 2-dik parochia. Takács,

oskola, ispotály. ~ Hath áz i-u tez a, fel szer: Szikszai, Bor-

bély, Pap, Rettegi, Somi, Viski, Csarké, Kepes, Balázsi, Képes,

Téesi, Szász, Petes, Somi, Téesi, Sas, Csícseri, Boldizsár, Szlsi,

Bay, Egri, Kormos, Szeles, Izsó, Kopasz és Szabó: — Akasztó-
uteza: János, Filep, Gömbkötö,^is,' Kovács, Szabó, Kosa, Faze-

kas, Homonnai, Fazekas, Csokoli, Kraives, Bíró; a másik so-

ron: Varga, Pásztor, Baranyai, Bodnár,- Borba, Balási, Boros,

Kondor, Báthori, Jankó, Magyar, Molnár,. Borbély, Csekei, Jankó,

Kovács. Kállai, Borbély, Elek, Verbczi, Fornosiak pusztája, Seres

és Szabó. Akasztó utczának darabja: Szabó, Görög, Ko-

vács, Ekora, Bányai, Szabó, Eötvös**). Kis-uteza: Lakatos, Vá-

radi, Szentes, Zamboki, Hentes, Kovács, Hontes, Szabó, Mészáros,

Varga, Mándoki, Rettegi, Cserg, Tokaji, Móricz,, Czehelyi, Méhes,

Kis és Szabó. A másik soron: Kis, Domokos, Szabó, Nagy, Pika,

(Czigány), Sánta, Tar, Ers, Szcs, Szabó. Szénéget-uteza'

*) Eredeti okmány a beregszászi városi titkos levéltátban.

**) Az Akasztó-utoza neve késbb Naményi-ntezára változtatott
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Szilágyi, IComoncRÍ, Palics, Sípos, Balla, Földesi, Lucska, Kántor,

Csákány, Kántor, Kis, Gemsei,, Kelemen, Sas. Nagy, Varanai, Sze-

keres, Kaskötó, Bakos, Foldesi, Szabó, Fazekas, Zsoldos, Hecsei,

Ádnm. A másik soron: Miklós, Elek, Bécsi, Pap, Maszkái, Fí-

lep, Csók, Nyerges, Gyarmati, a városháza. Ardó-ntcza: Seres,

Szijgyártó, Kásás, Szabó. Gyarmati, Pósaházi, Vári, Pál, Balósi,

Varga, Kis, Bajza, Bodnár, Viski, Csürke, Damai, Joó, Rádi, Lu-

cza, Tibor, Rádi, Valkócz, Joó, Kigyósi, Baranyi, Balyi, Bajza,

Nyakas, Fazekas, Kontyos, Szántó, Tóth. A másik soroní

Imre, Fazekas, Imre, Csürke, Szólosí, Balázsi, Márton, Debrcczeni,

Baghi, Beíai, Mészáros. Szabó, Molnár, Szalontai, Mészáros, Tóth,

Bortöltö, Rádi, Szürti, Técsi, Fejér, Eötvös, Szijgyártó, Szcs, Csi-

cseri, Balázsi, Fias, Tóth. Dunai, Balázsi, Lucza. Az els Hos-

t a n c z on"^). más néven Kis-Kassán: A vizfelol való soron:

Dobos, Pesti, Técsi, Lakatos, Varga, Portöró, Balogh, Eötvös, Vass,

Csizmadia, Csengeri, Szász, Bereczki, Eötvös. Borbély. A hegy fe-

ll való soron : Pesti, Szabó, Szues, Tardi, Dobos, Fazekas. A m á-

sodik Hostanczon, a barátok fell : Basa, Lakatos, Tóth, Fa-

zekas, Balázsi. A harmadikban, M a i o ra-u t c z a : Kántor, Nagy, Ben-

cze, Dékány, Szolösi, Taríska. Mezei, Szeles, Huszár, Gál, Somi,

Bencze, Molnár, Kovács, Huszti, Halász," Varga, Molnár, Tarieska,

Vékony, Szilágyi és Szijgyártó. A negyedik Hs tán, máskép

Tót-utezában : Szabó, Szilágyi, Veres, Nagy, Pécsi, Lévai, Elek. és

Mészáros. Az ötödikben, Akasztó-uteza végében: Cserg, Kis, Szabó,

Balázsi, Gombköt, Egri, Pócsai, Perbárt. A másik soron : Seres,

Kovács, Kraives, Szabó, .Vámos, Jankó, Báthori, Pap, Técsi. A
hatodik Hs tán, Szénéget-uteza végében: Pénzes, Bürbély,

Rettegi, Fazekas, Rettegi. Síró, 'és Balázsi. A hetedikben, Ar-

dó-uteza végen: Pataki, Somi, Vaikóezi, Szabó, Pusztai, Técsi,

Szijgyártó, Gangos és Szijgyártó
; a másik soron, Balázsi, Kovács,

Szölsi, Medvés, -Magyar és Szilágyi. Ezekbl állott akkor Berí-g-

szász lakossága, egytl egyig magyar, kik leginkább földmvelés-

sel s kis, terjedelemben kézmivességgel foglalkoztak.'

Az úgynevezettÚjváros*)**) még mindig külön községet ké-

pezett, birája és tanácsának hatósága a folyó viz feléig s másfell

*) Máskép Ho s ta t, mi különvárost, városvégot jelentene.
**) XYL századbeli okmányok szerint volt Beregszász hármasváros, mennyiben

.az Utcza és Újváros nev részek külön területeket képeztek. Egy
1570-ki okmány szerint „Oppidum-n te z

a" Pap-utezának is
' mondatott s a domokosok birtokához tartozott. (Megyei levéltár).
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a kertek hátsó gyepig (kertek végéig) s az utcza végéig terjed-

vén. E külön hatóság szintén Ítélt vér, ütés („kékmutatás,“) ha-

talmaskodás, ellenszegülés-, lopás, paráználkodás s egyéb ily vét-

ség feleit is birsVigilag, a dij a hatóságot illetvén. E határozat

ellen ment a felebbezés a beregszászi tanácshoz s onnan az uri-

székhez. Az újvárosi lakosok csupán az ispotálynak tartoztak dol-

gozni s a beregszászi bika számára kaszálni. Szokás volt itt, hogy

az eladó felköböl borral s a vev szintén annyi borral, egy kenyér-

rel és egy fazék- étellel tartozott a birót és a tanácsot a maga há-

zához gyüjtvén, megvendégelni, étkezés elölt a biró háromszor fen-

szóval kikiáltván: „hogy ha valakinek joga lenne a veti örökség-

hez, most lásson hozzája;** akkor a kenyeret felvette és ketté

metszette, melylyeel a vett örökség megerösittetett a vevnél*).

Az 1703-ban kezddött szabadságharcz folyamában II. Rá-

kóczy Ferenez többször személyesen megfordult Beregszászon;

így 1705. deez. 20. és 21-kén: e napon bocsátá ki innen azon

lelkes felhivását. melyben a vármegyéki't fegyverkezésre buzdiiá.

1709. január 29. Bereguj faluból, hol vadászott reggelizés után La-

raaire francia raérnökkel a kbányára kiment s azt megtekintvén,

a rengeteg erdkön át vadászva tért Munkácsra. April 16-án is-

mét vadászván a beregi erdkben és Kovászó és Bereg közt a me-

zn ebédelvén, éjszakára ide érkezett, hová Racsen.szki nev kül-

dött is a fejedelem nejének leveleivel megjelent; 17-kén délig

felsége magánosán írással foglalkozván, délután a szólok megtekin-

tésére kiment; 18-kán pedig viradatkor ismét a nevezett erdkbe

rándult vadászni s Beregujfaluban ebédelt, hol délután rövid alvás

után Saleur franczia tábornagygyai sétálni kiment, ki e napon ide

érkezett**).

1707-ben folyamodott a város Rákóczyhoz a hajdan birt, de

id folytán a földesúri jogok fejldése közt elveszített pallós joga

megújításáért, másolatban mellékelvén kérvényéhez IV. Béla 1247.

kiváltságlevelét is; azonban annak sikere nem lett***).

Az 1715: 91. t. ez. szerint Beregszász határri ésbarmin-

czadi állomásul kijelöltetett.

17 17-kén a tatárok Beregszászig értek s pusztítást tevén,

Máramarosnak visszafordultak.

*) Be regszászvároBi levéltár, prot. dóra. parvns. 28. lap.

*) Rákóczy-Tár, kiadja Thaly Kálmán, Beniczky Gáspár naplója.

***) Budai kam. lev.



lOT

1726. Beregí-zái-z Ír, mint a munkáctii uradalom tartozka,

grol Schöuborn Lothár Ferenezoek adományoztatott. t

;
1731. épült itt az els megyeház. 1779. pedig a mostani

emeletes. 1857. az udvaron egy nagyobbszcrü kezdett épülni, mely

1859-ben félbe hagyatott. (L. közigazgatás.)

1739-ben a város nagy részével együtt megégvén a város-

háza is, annak felépitéséhez az uradalom meszet adott.

1742. a pestis 300-nál többet elragadott : kiknek pusztán ma-

radt telkeikre azután 1749-ben franki németek telepitettek. —
1774-ben megégett az Arok-utcza.

1776. rendeztetvcü a város és uradalom közt az úrbéri vi-

szony, találtatott itt 354Va háztelek, melyek után bérül fizettetett

50—50 frt. szentmiháiy és györgy napon: úri munka helyett meg-

állapittatott éveukint 451 frt. 8 kr. váltságfizetés
;
a termény és bor

dézsma feutartatott, úgy a kisebb királyi haszonvételek is; fentar-

tatott továbbá az uradalom részére, hogy a városi tisztujitásuál

hármas kijelöléssel befolyjon : hogy a fellebbezés a városi hatóság-

tól az uriszók elé terjesztessék polgári ügyekben, ellenben büntár-

gyakban a városi tanács jogköre megszüntettetett.

Szokás volt, hogy a tized-szedésnél a hatóság, küiönöben a

jegyz is közremködvén, ezért ennek számára az uradalom 1750-

ben utalványozott egy hordó bort és két köböl búzát, mely dijat

a jegyz 1769-ig élvezte, akkor a mködéstl fölmentetvén.

' 1759. intézkedett az uradalom az iránt is, hogy a tanácsba

2—3 római katholikus egyén is beválasziassék,
.
minthogy a na-

gyobb számú és vagyonosabb protestánsok azokat szándékosan

mellzték volt. Az 1786-ki Összeírás alkalmával találtatott itt há-

zas pár, r. k. 72, g. k. 30 és ref. 218; lélekszámra nézve pedig:

422 r. k. 169 g. k. és 1098 református. 1803. volt öszesen 375

ház Beregszászon s nyolcznak kivételével; a többi fából és vályog-

ból épülve; hogy azóta, különösen 1849 óta mily rohamosan emel-

kedett e város, kitnik az 1870-diki hatósági összeirásból, melyszerint

találtatott akkor itt 716 ház és 6272 lakos, kik közül 3129 férfi

és 3143 n; vallásra nézve pedig 1531 római és 718 görög kat-

holikus; 32 ágostai, 2814 helvét evangelikiig és 1177 zsidó. A la-

kosság kezén volt 373 ló, 3 szamár, 1275 szarvasmarha, 782 juh,

16 kecske, 1145 sertés és 155 méhkas. Az 1881. január 1-én tar-

tott népösszeirás alkalmával pedig találtatott 3404 férfi és 3527

n, összesen 6931, ^ 839 házban laknak. Nagy haladás a XVIIl.
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század elején volt nyooiorult állapothoz képeit. A város lermákoDy
határa dl! 708 1 lioMiiyi lerü'etból, hasonló arányban emelkedett

itt a föld és telek becse is, mert mig a 18. században egj belvá-

rosi telek 20—30 írton és 1 hold szántóföld 10—15 renus fo-

rioion kelt 1822-ben, a város hatósági jegyzetek szerint, egy bels
telek ezer, a szántó föld holdja pedig 1—2 száz forintba is került;

egy akkori irat szerint a városnak a mészárszék tartásán évenkiut

1200 rfrtnyi deperditája (vesztesége) volt, a drágas«ág miatt. 1812-

ben kibéreltetett a korcsma és mészárszék összesen 2200 írton, a

hidvám és a vásárdijszedés 1200 írton; a vilros szlje, melyet a

jövedelem szaporítása végett az összes lakosság, nemes éá nemtelen

egyaránt megmunkálni segített, fermett 150 gonczi hordót; ebbl
azután kapott a ref. pap 4, a kath lelkész 2, az orosz pap 1. a

ref. tanító 2, a biró 2, a jegyz 2 hordóbort s közszükségre öt

hordó adatott.

183G-ban állittatott fel itt az állami levélposta hivatal, mely

az eltt a szomszéd Ardóban volt.

1839-ben építette a város a Plorjáfi-f le telken a nagy-vendéglt.

Beregszásznak közhasznú intézményei és egyletei a követke-

zk; 1. a gyógyszertárak 1813. évben Lipóczy György volt

az els, ki itt ez intézménynok alapját megvetette akkép, hogy a

vagyonbukott Hak máramarosszigeti gyógyszertárát megvásárol-

ván, azt ftílszerelésévei és állványaival legyütt idebozatta; azonban

Lipóczy sem boldogulhatott vele, mert három év múlva is meg-

bukott. Ekkor, 181G-ban Táj n el Teofil nyert engedélyt arra,

hogy újat állíthasson, még pedig a megyei közönség kivánatához képest

azon elnyny el, hogy a megye maga megszerezvén a szükséges telket;

arra közköltségen cpiitetett számára házat, mert egy jó gyógyszertár-

nak nagy szükségét érezte. Tajnel 1841. évben eladta a gyógy-

szertárt Royko Sámuel tiszaujlaki gyógyszerésznek, ki azt fió-

kul kezeltette 1847. április 1-ig, mikor azt Buzáth Simon és

Kajetán te.stvérek megvették; 1848-han azonban ez utóbbira azállt

s azt 1880-ig kezelte, a midn elhunyván, fia Ferencire
ment át. —

1877-évfaen többszöri meghiúsult kísérlet , után Láng Jen
engedélyt nyert egy másik gyógyszertár felállítására, melynek helyi-

ségéül választatott a Naményi utczában fekv újvárosház. E díszes

épületet emeltette szállodának Feldheim Mojzes, kitl 1877-ben

tizennyolez ezer forintért megvette Bloksay József, ki azt csakha-

mar átengedte a városnak, ennek átellenében áll a Péchi l^más
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áltál 1876-ban nagy költséggel felépitett díszes lakház, melyet

1878-ban a beregszászi hitelintézet megvásárolt. Láng Jenrl át-

ment a gyógyszertár N ó n a

i

Gyzre és Tódorovics Jánosra.

2. Könyvnyomda 1846. alakította Deák György itt

az els könyvnyomdát. 0 arról is nevezetes, hogy ó- találta fel a

nyomda-festéknek henger általi alkalmazását. 1880-ban meg-

vették e nyomdát Deák Jánostól Nagy Lajos és Sallaj Gyula, kik

azt újonnan felszerelték.

3. Be regmegyei olvasó egylet.

4. Polgári olvasó-egyesület 85 taggal, alakult 1867.

márcziu* 15. s a kormány által megersiKetett 1870. április hó 9-

kón. Czélja: a közmiveldés emelése. Evdij 3 frt.

5. Evang. ref. ének- egyesület, 28 taggal, alakult 1861,

uj alapszabályai 1874. megersittettek
;
a tagok évdija 4 frt, kü-

lönben fentartja magát a temetési dijakból.

6. E ó m. k a t h. é n e k- e g y 1 e t, 36 taggal, alakult 1861-ben ;

czélja: isteni tiszteletnél éneklés. Dija egyszer s mindenkorra 2

forint. —
7. Zászló és temetkezési társulat, alakult 1878.,

36 taggal; czélja: a tagokat s azok özvegyeit temetkezési költsé-

gekben részesíteni
; van tagja 25. befizetés 40 kr.

8. „Világosság" czifflü szabad- kmü vési páholy, 1870.

. 9. Beregszászi és vidéki negylet, 1873.

10. Az országos segélyez negyiet fiókja, v e r e s k er e sz 1. 1879^

11. Gzmalom- részvény társaság. 1881.

12. Beregmegyei ügyvédi egylet. 1872. Nem mködik.

13. Beregmegyei községi és körjegyzk egylete. 1875.

14. A fels tiszavidéki házi ipar- terjeszt egyesület, alapittatott

1878. tiz évre, 144 taggal.
;

15. önkéntes tz oltó-egylet, alakult 1878. nov. 2p
mely alkalommal elnökül megválasztatott Ékkel György ügyvéd,

alelnökül Jandrasios Antal polgármester. Horváth István fispán

tiszteletbeli elnökséggel és gróí Széchenyi Ödön diszfparancs-

noksággal tisztelteitek meg.

16. Beregszászi hitelintézet háromezer részvénynyel, alakult 1870.

Mködését megkezdé 1871. május 1. virágzó állapotban van.

17. Beregmegyei gazdasági egyesület; 1875. halva született

18. 'Fazekas- takács ipartársulat, alakult 20 taggal 1874., sza-

bályait megerösité a foldm. ipar és keresk. min. azon évi feb. 14.

1§72. sz. a.
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19. Pintér- kerékgyártó sat. ipartársnlat, alakult 18 taggal

1874, megerósittetett febr. 27. 2247. sz a.

20. Csizmadia- ipartársulat alakult 73 taggal 1874. s megero-

sittetett febr. 27. 2248 sz. ív. ugyanakkor alakultak.

21. A szabó-czipésztársulat 27 taggal

;

. 22. A timár-iparegyeoület 30 taggal
;
van saját háza, és

23. A kovács-asztalos stb. vegyesi pár társulat 47 taggal.

24. Izraelita magyar egylet, alakult magyarosodási' czélból

1881-ben.

25. Az 1876-ban alakult I f j u s ág i kö r és az ugyanakkor

alakult

26. Lövész-egylet, már két év múlva szüneteltek.

27. A néhány év eltt szervezett borászati- egylet L879-bea

feloszlott.

Beregszásznak az igen ers és józaraatu s igy nagy kelend-

ségnek örvend bor-termelésén kivüí, nevezetes a malom- es

timkbányászata is. Leginkább a Nagyhegyen fordul ugyanis

el a hazánkban páratlan timk, mint a trachytképlet egyik faja;

ez legnagyobb részben földpátos részekbl állván, elmállás által

épen úgy mint a földpát kaolinná (porczelán föld) lesz. A mos-

tani Borzlyuk nev igen messze terjed barlangszerü malomk-
bánya érdemes a megtekintésre, valamint a Derekaszeg urad. bá-

nyatelep is. V

Gyásznapot fog képezni a város történetében márczius 18-ika;

ugyanis 1880. Sándornap hajnalig 3 órakor, Guthi Mór megyei

Írnoknak a megyeház udvarán állott földszinti lak északi szélén

volt lakószobájában, (mint állítják a kolajos lámpa, feldöntése kö-

vetkeztében) tzvész keletkezvén s osakhamar az emeletes megye-

ház is lángba borulván, a dühöngött északi szélviharban néhány
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perez alatt a szomszéd városi nagy vendégl s törvényszéki épület,

a piacz kelet-nyugoti sora s a Félszer, Tóth, Pap és Malom-ui-

czákban összesen 72 fedél s e közt 44 lakház elhamvadt. Az épü-

letekben szenvedett kár a bátorokon kívül 140 ezer írtra, termén vekben

s bolti ái'ukban G6 ezer, gazdaság, épületekben 15 ezer, összeseu

221 ezer forintra becsültetett. Á megyeházért 9 s a városi

tekért csupán 3 ezer forintnyi biztosított összeg fizettetett. A váratla-

nul beállott vész folytán a város fterét bvíteni és szépíteni ohaji-

ván: kölcsönzött pénzen a rajta állott s leégett épületeket, ezek-

között a zsinagógát, Telendy-féle emeletes házat s több igénytelen

boltokat s házakat kibecstiltetvén, azok helyén díszes bazárokat és

csarnokokat emeltetett, melyek nagyrészben 1881. évben elkészül-

tek és 72 boltot, megfelel raktárhelyiségekkel, 4 lakosztályt és

8 pinezét tartalmaznak. A váj-os ennek fedezésére s az elbbi adós-

ságok törlesztésére mintegy 320 ezer forintnyi kölcsönt kötött,

mely évenkinti részletekben törlesztend.

Beregfszászi birák.

1337. Eberhard fia Péter. 1349. Miklós.

1356. Comes Stephanus, luprechtszászi bíróul emlitíetik tizenkét hi-

tes tanácsosával és az összes- vendégek közönségével

(Zichy God. Ili. 19. 1.)

1363. György, 1368. Hermann, 1369. Jakab. 1377. István (János

fia) ; 1400. Meijber Péter, 1419. Mikchy Imre, 1424. letván

1507. Deák (Literatus) János. (Heu Ambrus, esküttbiró)'

1524. Foszko Egyed (Index primarius).

1545. Csikós Mátyás és Dienes Mihály.

1548. Szabó Ferencz és Literáti Lukács (Lukács Deák).

1552. ^dám Márton és Tóth Antal.

1568. Kamancsi Sebestyén.

1570. Király Lrinoz, 1573. Dékán Gergely, (jegyz Óriás János),

1605. Vida István. (Vajda?).

16i2. Kamanosi János, 1613. Vida István.
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1641. Szígyártó János.

1649. Nyerges Demeter. -

1665. Borbély János.

1698. Pauraann József.

1714. Bagi -János.

1724. Berzétei Márton, (1728. é.s 1742.)

1729. Ki.s Kaszonyi János, (volt 1746. 1749, 1750.-ben is).

1735. Erdélyi János, (volt 1767. 1770. 73. 74 és 78-ban is).

1736—37. Sas István.

1739. Seres Mihály (volt lÍ45-ben is).

1743. Lucza Samu.

1748. Filep IsíTán, (elfordul 1751, 57 és 1771-ben is).

1751. Petes András.

1758. Sárközy István (1760, 65 és 66-ban is).

1763. Fejér András, hclyettositett.

1765. Fazekas István. 1768. Graber Pál.

1769. Hetei. Márton.

1771. Bitalinger Vendel bíró (Lázár Imre fóhites).

1776—79. Gáti János.

1781. -Paumann Antal 178 Ve)*

1786. Martinéi! János.

1789. Bak András.

1791. Rurapel Gyöigy. (Ez azonban, mivel a fszolgabíró meg-

szidta, leköszöát s helyét átadta Szeles Andrásnak).
1795. Láng György (1799.- 1800. ISOVs-ben is).

1801. Bak István.

1803. Hézser András, (1802. 3, 9, 12.

'

14. 15, 17,* 20-ban is).

ISOVe* Ferenoz (1807, 8, 10, 13-ban is).

18 ^Vi 2
* Szcs János.

‘ '

Paumann József (1820, 21, 22, 23).
'

1824. Liptbay János. (1825, 26). .

1827. Hatalovics* Józ.sef. (1832—5).

1828. Szcs János. (1829—30).

1830. Debrcczeni- András. (1837—40, 41, 42).

1831. Paskual Antal.

1835. Lukács András. (1836—37). -
,

1840— 1. Láng József.

1842— 7. Jandrisics Antal.

1848, Szeles Gábor 1849. aug. 27-ig.
'

1849, aug. 27-tl Jandrisics Antal; majd azon. évi okt. 7-kéa az
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ostrom állapotban önkénykedó katonai parancsnokság által letartóz-

tatván, kiszabadulásáig helyetteséül mködött kinevezés folytánSé-

p á s s y M i h á 1 y.

1849. nov. 25. az akkori cs. k. ideiglenes biztos Fejérváry

István fbirói helyettesül kinevezé Tainel Theofilt, volt helybeli

gyógyszerészt; végre 1849. deez. 9. Jandrasios Antal vissza-

helyeztetvén, mint ilyen 1861-ig erélyesen mködött.

1861-ben meg választatott helyhatóságilag Komjátf Sán-

dor. —
1862. január 23* Tabódy Pál, foispáni helytartó által föbiróvá

ismét Jandrasics Antal kíaeveztetett s mint ilyen az ideig-

lenesen felfüggesztett alkotmány idején mködött 1865. márczius
30-ig; ezentúl 1865 julius 10-ig Me zó László, ezen idtl 1869.

május 31-ik napjáig Lakatos József. Ekkor az életbeléptetett

uj községi törvény alapján a fbírói czim megszüntettetvén. a

csupán közigazgatási hatóság fnökéül polgármesteri czimen meg-

választatott Jandrasics Antal, ki mint ilyen a közönség meg-

elégedésére maiglan mködik.

Érdemes a följegyzésre, hogy 1788-ig a fbíró évi fizetése

60 forintból állott, araikor 100 írtra emeltetett; igáz, hogy azon

ideig volt a városi jég) zó napidija kiküldetéseknél (a vásári cé-

dulák osztogatásánál sat.) fél réaus forint, a kerülé (csákányos,

hajdúé) pedig öt garas*).

1806-ig a munkácsi uradalom, mint volt földesiiraság közbe-

jöttével történtek a biró választások, oly módon, hogy az uradalmi

ügyész jelölte ki 'a pályázó egyéneket, kikbl azután az eg) be-

gyült közönségnek, választani kellett; a 12 választott tanácsos ki-

jelölése is Így történt, st, mint egy 1775-dik évi iratban láttam,

az ekkép megválasztott bíró 2 aranyat tartozott adni dijul az ura-

dalomnak; csupán 1846. nov. 1-jén történt elször a biróválusztás

*) 1806-ban állott a jegyz Szetése .100 váltó forint, 12 szekér tzifa,. 2
• hordóbór vagy annak árából, szabad lakásból a városházánál, az

ottani kert élvezetébl és 25 font fagyubóL

a
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Li uradalom beavatkozásának mellzésével; azonban a járásbeli fó-

szoigabiró elnöklete alatt.

A bíró és íaiiács-választás azeltt évenkiot november 1-jén,

miiidszent napján esti hat órakor eszközöltetett, akkép, hogy akkor

a város összes harangjai raeghuzatván, e jeladásra a polgárok a vá-

iOí.}iázán összegyiilekezlek. Az 1773-ki jegyzókönyvben erre vonat-

kozólag azon határozat foglaltatik, hogy mely választók a biróté-

telrc meg nem jelennek s elmaradásukat helyes okkal nem ment-

hetik ; 18 krajczárral büntettesseiiek. Azonban a téli esték sötét-

ségében ily választások alkalmával gyakran vérengzések s egyéb

kicsaj'Oiigások történvén : késbb a választás délutáni négy órára

tetetett át.

A múlt század els felében az Újváros nev utczabeliek, kik

a beregszászi papoknak tettek úri szolgálraányt, külön, általok vá-

lasztott biró és tanács hatósága alatt állottak, 1775. évben azon-

ban a munkácsi uradalom azt határozta, hogy e külön helyható-

ság megszüntettetvén, ezentúl Újváros is a beregszászvárosi tanács

balósága alatt álljon, mert, miként ^ rendelet indokoltaíott; egy

községben két tanács nem mködhetik. Ennek daczára történt,

hogy azon évi julius 1-jén az újvárosi volt biró Nagy János, egy

kihágó asszonyt elfogatott és vasra veretett, mirl midn a városi

tanács értesült, a letartóztatott nt kiadatni rendelte, mit azonban

Nagy megtagadott; ezért már mosta tanács elé t is megidézteté
!

a fbíró, Nagy azonban azt üzente vissza, hogy ha akarja elmegy,
j

ha pedig nem; hát nem, miért is ervel behozatván, a tanúsított
I

enged'etlenségeért 12 lapátra Ítéltetett; az újvárosi tanács „cassa-

lása^ pedig hatóságilag is kimondatott.

Különben a városi tanács régóta századokon át önálló tör-

vénykezési joggal bírván, érdekesek c tekintetben jegyzkönyvei,

melyek, sajnos, csupán 1736. évtl kezddnek s majd magyarul, majd,
|

mint például 1768 táján is egy ideig latinul, vezettettek s melyek-
j

ben a bnvádi tárgyalások röviden, sommásan, de lényegileg ki- I

meriten bejegyezvék. A sok közül szabadjon itt néhány eljárást
j

az akkori szellem és szokás jellemzésére felhoznom. így 1748. nov.
j

12. Duszkané nev asszonyt a „nemes tanács" azért, mert „adta-
j

teremtette; menyk üssön meg"-et mondott és részegeskedett, jólle-
|

Ijet halált érdemelt volna, arra Ítélte, hogy három pénteken kémé-
|

nyeri lapátoltassák meg és a városból örökre számüzettessék. Ko-
|

csis Andrást pedig 24 lapátütésre ítélte aoért, mert azt mondotta:
[

„b .... a lelkét annak, ki a makkot eladta;" már .pedig az ité-
|



let szavai szerint — az eladást a tanács tette. 1768-ban Oláh Anvi-

rásné Szcs Sámuelnét ringyó szóval illetvén, ezért és más szühajtó

asszonyok rettent példájára 12 kemény korbácsütésre itéltetou.

Pap Erzsébetet nos paráznaságért 80 korbácsra akkép itelie, hogy

felét azonnal, felét pedig hétfn kiszeuvedje. 17G9-ben Simon Ka-

tit hasonló vétségért szintén 80 korbácsütésre s a városból val-'’

örökös kikisórésre Ítélte, Nagy István „legénykét^' pedig

hogy olyatén megélemedett asszonyhoz magát tenni bátorkodoii,

40 páiezára Ítélte; azonfelül Simonné háza „elpecsétolte tett.-

azaz kisajátittatott s másnak eladatott. 1754. Fagyos Lukitcs

b . . . annya leikével, teremtettérel felette káromkodván, 24 lapát-

csapással büntettetett, itéletíleg kimondatván, hogy ismétlés ese-

tére
:
„kvel verettetik agyon. 1772. Orosz Zsóiia a g. k.

pappal összeveszvén, együtt ölbe estek s vele az asszony illetlenül

küzködött, mondván hogy t az Isten addig éltesse, mig a ros-

tában a vizet, azért 24 kbrbácscsal sujtatott. Ugyanazon évben Dió-

szegi István újvárosi Tóth Andrásné házára Boldizsár ístvánné

és két leánya nógatására, csufságból s gyalázatára kereket húz
váu fel, 25 pálczával büutettetett. Orosz Lászlóué gyakori re-

szegeskedéseért és káromkodásáért 50 korbácsra Ítéltetett stb.

A beregszászi régi pecsétrl.

E város levéltárában két régi eredeti p e c s é t n y o m ó riz*

telik
;
az egyik egy gyantából készült, ludíojás nagyságú s a ta-

nácsnokok pecsétéivel lezárt, régi dobozban tartatik. Alja bronz-

ból, kismarkolatja pedig, mely újabb idkbürvaló, sárga rézbl ké-

szült. A kisebb pecsétnek átreszelt alja ezüst, markolatja réz. Ev-

szám, vagy más, keletkezésüknek korát gyanittato jel, egyikén sem

látszik.

A els, mely régibb, épen 3 cm. széles^ a közepén egy balra,

hátsó jobb lábán álló, ragadásra emelt lábait kiterjeszt, nyitott

szájú oroszlán áll, felcsuosorodott bojtos farkkal, ezt jobbról f«l



hold, balról hatágú csillag környezi ; a két gyöngykerettel disii-
j

tett szalagon ily gót hetükbl összeállított körirat olrasható.

s. Hospitnm de Luprehtzaz.“ azaz: Sigillum hospitum de I

Luprechtszasz. E pecsét, nézetem szerint, a XIV. századból, Nagy :

Ijajos korából való. A miisik, használaton kívül tett pecsét szin- !

tén koridomu s 2Vi cm. átmérj; a közepén egy oroszlán fels
|

része látszik, kinyújtott ellábakkal s látott szájjal, melybl nyelve

kiáll, raig farkának csak bojtja látszik. E pecsét körszalagja gyön-

gyökkel és vonallal diszitett s rajta félig gót félig folyó hetükkel

Írva e körirat olvasható: „X Si, hospitum de lompertzaza “ E mü
a XV.- századból való. Hogy a beregszászi jövevényeket és lako-

sokat az 1247-ik évi kiváltságlevelében IV. Béla „charissimi
hospites de Luprechtszász* nevezte, azt a város monogra-

phidjúban tüzetesen eladám, s igy a pecsétek feliratai is erre vo-

natkozhatnak, aunálinkább, mert szabadalmaik e- kiváltság által

hiztosittattak s a jövevények képezték a város zömét s helyható-

sági kültanácsát.

Nevezetes azonban az, hogy a tanács az els pecsétet csak

fekete, a másikat pedig vegyesen, majd fekete majd piros viaszon

használta, mi kétségtelenül régi korból eredhet, a középkorban

divatban lévén, hogy a fejedelmek a magok kiváltságos jogainál
í

fogva okmányilag meghatározták a pecsét színét s különös kitün-

tetésnek tekintetett a jogadomány: veres pecsétet használ- I

• h at n i. Sajátságos szokás veit Beregszászon, hogy 1848-ig a ta- i|

nács, az év utolsó napján az évben keletkezett adásvevési ok-

leveleket és egyéb birtokviszonyokra vonatkozó iratokat, az érdek-'

lett felek és népség jelenlétében jegyzje által felolvastatta s ha
;

senki kifogást vagy óvást nem tett, azokat, ba keresztény egyéne-

ket illetett az irat, fekete, ha pedig a zsidókat illetett, veres pe-

cséttel ellátta, mi által az okmány, még ha az a felektl alá sem

Íratott, jogerejövé és teljes hitelvé vált, arra a jegyz e záradé-

kot tevén : extradatum per juratum Oppidi Notarium N. N.“

Számtalan ily okmányt láttam a 17. és 18. századból, s ez

alapon mondhatom, hogy a kisebb pecsétet veres viaszon a tanács

s illetleg a jegyz azok hivatalos iratok ünnepélyesilésére hasz-

nálta, melyek a felek birtokaira vonatkozó becslésekre s szemlékre

vonatkoztak s az év bármely napján kiadathattak, míg a rendes

örök levelek csak a közünnepéljesités idején (decz. 81) feketével
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pecséteítettek meg*). Ki ekkor uz okmány tartalma ellen ÓTását

kijelenté; köteles volt egy év alatt — jogának elvesztése terhe

4alatt — az ügyet perrel végleg tisztába hozni.

Kár, hogy e sajátságos régi szokás írott adaton nem nyug-

szik, én annak nyomára legalább nem akadhaték s a városi ható-

ság sem emlékszik ilyenre. Á XIV. században azonban már diva-

tozott, mint azt a város történetének elején, egy 1330. évben kelt

öröklevól alapján érintém.

Azon a zsidók és saracenok ellenit tüntetésig s II. András

királynak 1233. évben a beregi erdben esküvel erositetl in-

tózkedéseirél nevezetes idókorig e szokást felvinni, —^ tán kissé

túlzott törekvés lenne. . .

A pecsétlés, mint érintetett, mindig nagy ünnepélyességgel

történt; az év utolsó napján e végbl a város összes harangjai

raeghuzatván, az érdekeltek a városház termében gyltek össze,

hol a teljes tanács is foglalt helyet, s kiknek jelenlétében a jegyz

felolvasván az öröklevelet, annak, ki tartalma által magát jogaiban

sértve érzé, szabadságában állott a pec.sétlés eltt ez ellen vett
mondani. Volt eset, hogy férfiak karjaikon tartott kisdedek nevé-

ben nyilvánítottak óvást. A kifogásolt okmányra feljegyeztetvén az

óvástétel, ez által az okmány csak ideiglenessé vált s köteles volt

a felszólamló az óvásutáni 15 nap elteltével összeült tanács eltt,

mely q u i n d e n n ai i s gylésnek neveztetett, jogát beigazolni

vagy pert kezdeni, ki helytelenül tiltakozott, az pénzbírságban el-

marasztatott, a felebbezés a megyei ^rvényszékre s onnan a ki-

rályi táblára mén vén.
^

A veres pec.séttel ersiteit okmány szintén csak ideiglenes

jelleggel ruházta fel azt, mert zsidó íekv vagyont itt nem bír-

hatván, tle az ily szerzeményt bármelyik keresztény lakos bármi-

kor kibecsülhette.

Annyi bizonyos, hogy a pecsétek piros színe hazánkban Bo-

bért Károlyijai kezddik és a XIV. és XV. .századokban csak kü-

lönös kitüntetésképen engedtetett meg némely városoknak, mint

*) 1727. .márczius 13 Erdélyi István ily iratot állított ki Bolyki Ignácz bereg-

szászi lelkész számára. „Én alább megírt személy elismerem, hogy

adtam örök áron egy kaszálómat t. Bolyky Ignácz nmak, —
két hordó borért, mely kaszálrúl tartozom annak ide-

jében városnnk törvénye szerint fekete pecsétes leve-

let extrahalni és fent említett tisztelend nmak kezeihez r^

aignálni, hogy 6 kegyelme annak utána szabadon bírhassa. (Alá-

írások).
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Buda, Szakilcza, Pozsony, Kassa, Visegrád, Raguza sat., úgy

egyes kiváló egyéneknek is, hogy ily szinü pecséttel élhessenek,

s Így bizton kövelkeztclhetui, hogy e szokás Beregszászon is a

XIV. századból ered, azon korból, midn polgárai Nagy Lajos, Er-

zsébet és Mária királyok alatt a virágzásnak legnagyobb fokán állot-

tak, midn pallós jogot s önállóságot nyertek s az ország más szabadi

királyi városok rangjába helyeztettek.

A beregsizászi r. k. templom.

A Yérke jobb partján, attól csekély távolságban áll a mind-

szentek tiszteletére épitelt szép templom, mely a XIII. század óta

annyi változáson ment át,^hogy eredeti s alakjából ma már mit-

sem motathat fel
;

s igy képzelnünk sem lehet, milyen lehetett az

egykoron. Az egészbl csupán keletelt helyzetét tartá meg, de egyéb

idomai teljesen eltntek. Hogy a 13. században itt templom már

létezett, azt támogatja Béla király 1247-ki kiváltságlevele, mely a

plébánosról szánnák díjazásáról szól. A néprege szerint,' egy pász-

tor, két türköldz bika nyomában talált kincsen építette volna e

templomot, mely körül azután a község kelotkezettt. Én költi

képletnek tartom e mesét, mely inkább Nagy-Beregre vonatkoz-

hatik, mert ott maiglan egy bikaf szolgál cziraerül a község pe-

csétjéül. Hihetbb az, hogy 2. Gejza alatt a 12. században beván-

dorolt német bányászok s marhatenyésztk valának e templom els

alapitói s hogy az e korban itt székelt toraplomlovagok s ispotá-

lyosok már abban tárták az istenitiszteletet. Az is bizonyos, hogy

a XIV. században Erzsébet királyné, ki itt udvart tartott, a temp-

lomra gondot fordított, mert a helyi lelkész egyszersmind a ki-

rályné udvari papjául szolgált s ez idben itt nemcsak több szer-

zet. hanem e templomban több jól javadalmazott oltárnokság is

alapittatott, melyeknek száma Zsigmond király alatt 8-ra, késbb
pedig 24-re felszaporodott s az egyház javait is egy külön világi

gondnok kezeié. Ilyen volt 1419-ben Vizes (üyses) Jáuos, ki te-

kintélyes egyén lehetett, mert küldöttségileg a királyhoz ment. Ön-



kényes állítás tehát az, mÍDtija a templom 1418-ban épüieiett

volna; az ekkor már teljesen virágzásban állott. Ekkor a lotéinp-

lom. déli oldalán, attól alig nyolez lépésnyire már állott a Mihály

óraugyalról elnevezett oltárnoksághoz tartozott s góth ízlésben

épült kápolna, mely 1846-ban hordatott el s mely körül századok

eltt oltárnoki telkek, valamint a ftemplom nyugoti oldalán, lu i

ma a lelkészlak van, apácza-zárda, a keleti oldalán pedig l'erene-

rendii szerzet rendháza s ettl valamivel tovább, ott, hol most

a grófi tisztilak áll, akkor a plébániaház diszlett s igy az egész

környék a Mindszent utczával együtt papok tanyájául szolgált.

A XVI. század els negyedében a templom Mária királyné

bkezségébl megujittatott, a mint ez a déli ablakon lent egy

leng szalagra kimetszett „1518^^ s a déli díszes ajtó. kkeretonek

homlokzatára vésett „1522“ évszámokból kitnik. Az e korból fen-

maradt kofaragási és szobrászati müvek itt valódi remekek s ta-

núi annak mennyire virágzott már a mohácsi vész eltt a katho-

Jikusoknál a mizlés és mvészet. Csakugyan 1523-ban Nagy And-

rás és neje az itteni oltárnokoknak s a kápolnának fekvségeket is

ajándékozott, s úgy látszik, ekkor érte el a templom dicssége f-

pontját, mely a protestantismus fejldésével hova-tovább hanyat-

lani kezdett, el annyira, hogy csakhamar a reformátusok kezdék

abban tenyészteni az uj hittant, mi az elkeseredett híveket oly

gylöletre ragadd, hogy az elfoglalt templom csarnokában 1552.

évben állítólag Kadán Balázs hitszónokot, 1571-ben pedig szónok-

lat közben Kálmáncsehi Sánta Márton buzgó reformátort ersza-

kosan megölék.

1657-ben jun. 17. a berontott bosszúálló lengyel sereg a temp-

lomnak lrészekkel ellátott kkerítése megül ellenálló népség vé-

delme daczára elfoglalta a szent helyet s abban tömérdeket lemé-

szárolt; mely alkalommal a város nagy részével együtt porrá égett.

Ugylál szik, hogy a szerencsétlenek hulláit a temlomkörüli léren

temették el, mert 1852-ben, midón I. Ferencz József király Be-

regszászba jött, a tiszteletére emeltetett diadalkapu letevése alkal-

mával^ az ispotály szögleténél tömérdek, csontvázra akadtak. A
pusztán maradt falakat azonban csakhamar befedeté a buzgó kat-

holika hitü Báthori Zsófia fejedelemnö, de csak azért, hogy nehány

év múlva, 1686. junis 8-kán ismét a lángok raártalékává váljék a

templom, a midn a munkácsi vár kurucz rsége Radics András

vezérlete alatt megrohanván a templom kerítése megett tanyázott

két zászlóalj császári magyar katonát: ezeket csak úgy küzdhették
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1p, hogy a déli mellékkápoliiát felgyujlák, melytl a ftemplom is

lángba borult. Ekkor könyörüietességböl Jeney György özvegye a

Rózsáson égy szlt adományozott a templom javára. Téves e sze-

rint azon felirat, mely a diadaliv homlokáról hirdeti, hogy; épült

1418. és lerontatott 1657. évben.

1686, év óta a templom falai 1837-ig állottak fedetlenül, te-

hát majd másfél századig. A teraplQm helyro állítását a 18. szá-

zadban a körülmények nem engedvén, 1743-ban csupán a Mihály-

féle kápolnát javíttatta ki az uradalom, mely azután egy egész szá-

zadig szolgált istentisztelet' csarnokául, mig az si nagy templom

romokban hevert s évrl-évre mindinkább düledezett. 1755-ben

sznyegre került ugyan, hogy a templom helyreállításáról kellene

gondoskodni, st 1771-ben fel is hivatott a megyés püspök, h’ogy

felépítéséhez is járuljon, mennyiben Beregszászról tizedet is él-

vez: a tervezgetés azonban nem birt tetté válni*). 1779-ben fo-

lyamodott Jandrasics János plébános a királynéhoz segedelemért,

kiemelvén kérvényében, hogy gyónni képes híveinek' száma felül-

haladja X négyszázat s/hogy az itt állandóan tanyázó Trautmanns-

torff ezredbl 200 katona vasárnaponkint hallgatja a szent mi-

sét, holott a kiskápolna felét sem bírja befogadni s így a nagy

templom helyreállítása égeten szükséges. E kisszer kápolnában

akkor két oltár állott, egyik az üdvözít, másik pedig b. sz. Mária

tisi.teletére emeltetve; találtatott azonfelül egyházi felszerelésül;

egy ezüst szentségtartó, két áldozó és misézkehely, különféle szinü

palást és öltözék, egy orgona, egy lámpa, füstöl, egy kék és egy

veres zászló. E közben a nagy templom pusztult, mi több rombo-

lását tüzetesen is mozditák el ; igy az . 1749-ben itt letelepedett

franki németek, az akkor elhamvadt oskolaház fclépitéséhez járul-

ván, e templom köveit is arra kezdék felhasználni. 1753-ban Hoíf-

ner Ignácz lelkész, a templom nyugoti oldalán kiigazittatá a tor-

nyot s befedeté egyszer négyszeg sisak' fedvel a végbl, hogy

abba azon régi érczczel vegyített három harangot behelyezze, me-

lyeknek egyike 14, a középs hat s a legkisebb P/j mázsányi volt.

Eredetileg e torony magas és sugár volt s azt századok eltt

ékes óra is diszité. Az uj torony a réginek helyen a boltozat anya-

gából 1804. évben kezdett építtetni. Több évtizednek kell elmul-

*) Az 1780-ki tervcílés Bxorint volt a fhajó 12V» hossiu 4a 4Va® mAIos,
a köt möilékhaj S® széles; mig a azentély 10® h. 4s széles-

nek tuntettetett ki. Elirinyzott költsége 8402 forintra tétetett

Soldaty Antal kir. építész által.
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nia, Hnig a nagy femplom helyreállitása ismét erélyesen indítva-

nyoztatott. így 1829ben készitletett gróf Schünborn urad. tisztségé

tervet Turner János, ungvári kincstári építész által, melyet Turner

András rajzolt; e terv azonban, mely a szokásos falusi izetlen

templomok stíljénél nem emelkedett feljebb, vissza utasittatoU, a az

ügy is szünetelt; végre többek felhívására 1837. évhon Ti se hl er

Albin itteni segédlelkész elfogadott tervet készítvén, mind gróf

Schönborn Ervin Jen. ki 3000 forintot adományozott mind Hára

János püspök s a megye hozzájárultak a költségekhez s közös er-

vel megkezdek az átalakítását az egykori remek templomnak,

melynek düledékein most moh, fü és nyírfák nttek, mig egy

1834-dik évi rajz szerint, azon lrésekkcl ellátott kfalnak, mely a

templomot övedzé, csupán az északi oldalon a mellék bejárattal

szemközt, állott fenn egy csekély terjedelm részlete, a kerek ka-

punyilással együtt. E rajz szerint állott a keietelt templom dél!

oldalán a három emeletes négyszeg torony egyenközü ajtóval, e

felett csekély távolságban egymás felett két kerek ablak s ezek fe-

lett fent a sisak alatt egy nagyobb
p|

ablak nyiiott mind a négy

oldaláról
;
a templom nyiigotí homlokzatán két félkerekü hosszas

ablak s lent a torony közelében a
| |

ajtó látszott; mig az észak-

nyngoti sarkát a most is ott látható oszlopszerü kerek rovátkos kirúgás

diszité. A jóval terjedelmesebb hajónál kisebb és szükebb s a nyolcz-

szög három oldalával zárolt s támfalakkal ersített szentély északi

oldalához vala ragasztva a sekrestyéül szolgáló helyiség, melynek

szintén négyszeg ajtója felett egy ily kisaláku ablak látszott,

mig a hajó ablakai csúcsívesek és magasak vaiának. A hajó északi

bejárása teljesen megfelelt a mostaninak, annyiban, hogy a kiálló

falán a jelenlegi díszes góthalaku ajtó helyett négyszeg keret

volt alkalmazva.

1839. nov. 15-kén nagy ünneppélylyel tétetett le az alapk
alá (a déli oldalon a toronytól számítva a második oszlop alatt)

egy üvegpalaczkba helyezett emlék irat, mely a templom történe-

tére s újraépítésének korára vonatkozó jegyzeteket tartalmazott;

ebben elsoroltattak az ország, a vármegye és város tisztviseli-

nek s az adakozók nevei és statisztikaiadatok**.) Az emlékiratot

) Ea irat szerint volt akkor Beregszászoa 855 r. k., '234 sr. k., 1980 ref.
• és 263 zsidó, kik „a babonásig vastag ködében botorkázoknak**
mondattak. R. k. lelkész volt Ekker Ferenez, g. k. Hajdú Jerom,
r f. Ardai Jauku József.



fogalmazta Póchj IstYÚo Icvóltárnok, s az üvegestül egy bádog-

dol)ozba illeszlelett. A megye részérl Bay Fereocz alispán és Ha-

dady Samu várnagy tanúsítottak különös buzgalmat az építkezés

körig pontosan kiállítván a munkára felajánlott rabokat, kik napon-

kint egy félfont húst és pálinkát kaptak, míg a hívek az igás és

kézi munkát szolgáltatták. A kömives munkát vezeté Petruska Jó-

zsef pallér, ki a szentély s az oldalfalakat felhuzatta s ekkor Öt Bor-

rer váltá fel
;

kfaragóul Vurer Lipót mködött. Mint gondnok

nem csekély tevékenységet kifejtettek Jandrisics Antal és Kará-

csony Ignácz
,
kiket segédgondnokul támogattak Máté Mihály és

Hamar Mihály, késbb Szilcsák József és Juhász Antal. Ekker

plébános és utódja Grinaeusz Alajos szintén sokat áldoztak a szent

czélra. Végre 1840-ban elkészült a teljesen átalakított templom,

mely azon évi november 1-jén, raindszent napján, Hám János

püspök által Linczy József, nagyprépost, Obermayer András és

Biró László kanonokok segédlete mellett, ünnepélyesen felszentel-

tetett, Yagner János hittanár tartván a szónoklatot. Ez ünnepély-

nél valának Lónyay József fispáni helytartó, Uray Pál és Buday

István alispánok s egyéb kitnségek.

A három hajós s szép nagy csúcsban végzd ablakokkal

ellátott tágas templom meglepi a belépt; meghatja szokatlan vi-

lágosságával s nemes egyszerségével. E keletelt templom egy há-

rompár hatalmas pillér által háromfelé osztott négyzetü hajóból és

ahoz ragasztott, a nyolczszög három oldalával zárt szentélybl áll,

míg a nyugoti homlokzat közepérl kiemelkedik a négyzetü to-

rony, mely két emeletes, fent nagy két köridomn ablakkal, mig az

els emeletet párkányszerü diszvonal futja körül; az óra felett ki-

szök vaserkély terül el, az immár a nyolczszegletbe idomuló s

alsóbb részénél vóknyabb' torony felsrészén, melyen horaujoe aj-

tószerü nyílások alkalmazvák s e rész a toronyr lakául is hasz-

nálható; ezt egy gombba végzd, nyoIczoldaJu, párkánynyal el-

látott sisakszerü bádogfedél takarja, egyszer kereszttel. A torony

két-két fent hegyes háromszög vonallal összekötött féloszlopok

közt álló alsó része a templom háromszög homlokzatával olvad

össze
;
ennek közepén áll a templom díszes s lobszerü oszlopokkal

elállóit csucsivü fajtaja, melyet ismét két hasonló naás kisebb ol-

dalajtó környez. A fbejárás felelt van egy tágas, négyes lóherle-

velö kerek góth ablak, mig a két oldalon a két páros oszlop közt

egy-egy ketts gót idomú csúcsíves ablak eriteilmaztatott



A karcfiii s fent szeriileg rovalolt oszlopokkal diszitott hom-

lokfalát külöDfile boTésett vonalak s meanderek diszitik.

A templomba lépve, egy hat méternyi hosszú ah\-sony csar-

^ nk fogad, mely felett a három pár oszlopon nyugvó erkélyszerü

I

karzat terül.

A templom bels méretei ezek: a hajó 18. méter hosszn,

18 széles és 13 magas: az egy lépcsövei emelkedettebb szentély

! 20.65 hosszú, 8.55 széles és .11 magas.

A szentélyen van keletrl 3 és délrl szintannyi csúcsíves

^ ablakomig a hajón délrl 2 és észak-nyugotról 1—1 szintén gót-

idorau nagy terjedelmes ablak diszlik; ezek három osztályosok,

egyes vonalú kajácscsal küls bélletén, mig az ívraezk ékes mér-

müvel vannak betöltve, négyszirmu rózsákat s négyes lóherlevelü

díszeket mutatván.

Az épen megmaradt régi tágas diadalív körivü s majd a

boltozat tetejéig ér; hevederive kbl faragott 3 rajta a körte alakú

hengertag s két horony mellett kajácsos tagok látszanak. E mellett

a nyugoti oldalon áll a fából készült gótdiszitményü szószék, va-

lamint az északi falba bemélyed fent ketts csúcsban végzd
fülke padkával. A diadalív jobb és baloldalán áll egy* egy faoltár,

gót idomú, egy ily a karzat alatti sötétes tornácz északi szélén

s a f, mely szintén egyszer gót izlésü, a szentély keleti csú-

csában. —
Mind a szentélyt, mind a hájót kogerinczeken nyugvó ke-

resztboltozat fedi, melynek csomói a hajón a fal fels részébl

kiszök s fejekben s egyéb díszletekben végzd gyámköveken s

bell hatalmas négy pilléren nyugosznak, mig a szentélyben e

gyámkövek a talajig lenyúló nyolcz vékony féloszlopokra fektetvók;

a diagonal gerinczek közepéit a keresztboltozat csúcsán pajzsszerü

zárkövek diszitik, melyeken rózsák s egyéb ékítmények látszanak,

s valamint a támkövek, úgy a zárkövek és a pillérek s a karza-

tot tartó alacsony vastag oszlopok fejei sárgára szinezvék s végig

égetett agyagból készült levelekkel, arabeszkekkel s angyal fejekkel

diszitvék. Kivül a boltozat bels nyomásának ellenálló támfalak ál-

lanak a falhoz ragasztva, mik, valamint a templomot körülfutó

párkányzat faragott kövekkel szegélyezvék.

A szentélybl egy ajtó vezet a közönséges dongaboltozatu

sekrestyébe
; ezen kiálló négyzetü falon átvezet ajtó nyilása osz-

tatlan, fels küszöbe leszelt, mig az egészet csúcsíves s három ho-

ronynyal ékített kkeret veszi körül. Ez ajtó a lebontott régi mel-
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lékkftpolDról tétptett át ide. A sekrestyébe észak felöl kívülrl is
|

vezet egy csúcsíves kis ajtócska : valamint egy másik szintén le-
|

.szelt tetej ajtó egy csúcsíves, mélyezeit s három horonyos kké- 1

reiü kapuzaton át a templom északi hajójába, mely felett a kiszokó f

fslnégyzet sark-'^iu két oldalt bevannak építve emlékül az elbbi

boltozatból fenmaradt régi támkövek, rark egy göndürhaju férfi

torz arczképét s egy vastag idomtaian fekv kutyát ábrázolnak.
j

A homlokzati csúcsíves ajtó újabb korú
,
ellenben a déli ol-

dalról a hajóba vezet ketts választékú díszes kapuszer ü ajtó

XVI-dik századbeli m. Ez 3.jjo méter magas és l.g„ széles; a nyí-

lást, hasonlóúl a kassai ftemplom nyugoti kapujáéhoz, csúcsban

végzd négy horonyos s kajócsos, apró levélcsokrokkal diszitett,

két kupalaku toronykával ellátott kapuzat környezi, melynek mé-

lyedésében van maga a két o.sztályzatu ajtó. Mindkét részének fels

küszöbe fekirányos vonala alatt minden szögén negyedkor alak,

míg a közepén csúcs helyett épszögü nyílás látszik
;

e felett 0.^5

m. széles vonalakból egymást átmetsz három szögek foglalják el

a körtealalaku diszitett tetejét, melyen az 1552. évszám van be-

vésve.

A templom alatt régi sírboltok találtatnak, melyekben régi

idkbl fenmaradt értékes koporsókat s azokban különféle drága

ékszereket leltek. így 1733-ban is találtak egy sima, czimer és

felírás nélküli czinkoporsót, mely egy szatmári zsidónak ötven

tallérért eladatott,, három ezüst csat pedig gróf Schönborcak

adatott. —
1846-ban elhordatott a fentebb emlitett, Mihály rangyalféle

kápolna, mely a templom szentélyének déli falánál állott s mely-

nek alapfalai maiglah látszanak a sétatérré átalakított talajon. Ebben

1715 óta tartattak az istenitiszteletek, padlózata azonban deszká-

ból lévén, szeles idben a lehulló por a buzgólkodó közönségnek
~

sok kellemetlenséget okozott; falait öt vászon és három papirosra

festett kép diszité. Hat változatú orgonáját jónak monda az 1778-

diki egyházi látogatási jegyzkönyv, a minthogy a mostani tizvál-

tozatu uj orgona is kitn.
Mint érintém, a torony egykor a templom déli szóién állott,

késbb azonban lebontatván, a közepére helyeztetett s igy az 1837-

diki építéskor, a tenaplom kétszéli köze a symetria kedvéért akként

befoglaltatott homlokfallal, hogy az északfelöli bels tér most csar-

nokul, a déli pedig hasvéti szentsirul használtatik.

A templom északi oldalán a szabad téren álló keresztet



1^71-ben márczius 2B-kán állitatá Papp j^árton s felszentelé

Bély Ádám az itt akkor állomásozó Török névü ezred káplánja.

Az egyháznak birtokában van három szólóje; ezekbl egyet

Jenei György özvegye, a másikat a Mojseshegyen Suri István s

a harmadikat a XVIII.. század végefelé Farkas máskép Wolf Jó-

zsef hagyományozott két réttel együtt, melyekbl azonban egy

késbb elperelíetett.

' A templom körüli czinterem hajdan temetül használtatott

.

késbb azonban ez, valamint a régi temet megíelvén, 1771. áp-

rilis 19-én felszentel a város végén 420 ölnyi hosszúságban és

24° szélességben kimért njtemett Koncsek Balázs munkácsi lel-

kész és fesperes.

A toronyban jelenleg következú négy harang csüng: 1. A
nagy harangon e felirat olvasható

:

„Refudit Georgius Szegedi in Oppido Beregszász anno 1753.

cum Pét: Komlósi."

Északi oldalán, négyszegt keretbe foglalt Szentháromság

képe alatt

:

„In Honorem S. S. Trinitatis

Beatae M'arine S. Vir. et 0. 0. S. S.“

A déli oldalán gróf Schönborn-család czimere alatt

:

„Refusa est ex munihcentia Excel. Illmi Oomitis Eugenií

Ervini de Schnborn Doni Haerii Dnor. Munkács et Szent

Miklós Supremi ac Per : Comitis de ete Pro Bereghsz ísziensi.

Alsó kerületén: egy falevél „Sub Spi. Dno I. A. de Binders-

hoven Jnspectore Dnorum Supremo et A. R. Dominó Ignatio Hoff-

ner Parocho Lovi.“

A második „fertályos“ harangon, e felirat látszik

:

Déli oldalán
:
„Primum munificentia Excelsae Familiae — —

•

Patron! Ecclesiae Beregszász D. D. Tm secundo rupta neofusa

per Andreám Schaudt Pestini die 26 novembris 1853.

Keleti oldalán: Szz Mária képe, eltte térdel Szent István
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a koronát felajánlva; egy máskép ábrázolja Szent Lászlót lován, ,

midn lovának patkója a sziklán hagyja nyomát. Aláírat
:
„Patrona í

Regni Hungáriáé intercedite pro Nobis!

Nyugoti oldalán: egy feszület e felírással: „0 Crux ave spes !

unica“*}.
I

A 3-dik kicsiny harangon ez áll: Sum fusa in glóriám Dei
||

Anno 1755.“ i

Végre a negyedik u. n. halálváltó harangon olvasható: 'I

„Pro Agoniz : Paroch : R. C Beregszásziensi

Joseph. Bárdosi curavit.

P. D. Leopold: Heysler Anno 1773. :

*) E iiaí má/,3:ís híirnívj; mindkét oldalún kicsorbulvún. 1801. jullns 8-án ?

úcuntetott. hozzu adatván a/ou érc/, i.s. melyet a torony romjai -közt ta-
!

láltak s mely az egykori megoivadt harangokból eredt; öntötte pedig
akkor Beregízás/.on egy I3aii Miklós nev ref. valJ4»‘i fegyenez, Mi-
hály rangyal tisztelot -ro, mely képet Sebó Ant^a beregi felkel
sereg kapitánya metszette. Akkori felirata ez volt. Felülrl

:
„Sum

refusa Anno Domini 1801. mense Julio in oppido Beregszász per

Nicolaum Bán sub parocho Boci Joanno Jandrisicb.“

Egyik oldalán állott:

,,Me pia plebs fractain redivivam reddidit Ipsa,

0 utiaara frangi me pia fata vetent.'*

A másik oldalon az rangyal alatt:

„0 fortis Bellától’ ades. Archangeíel Nostris,

Perstrebo dum aonitu, pello pericla focis.

Vinea cum campii, segetes et prata virescent,

Horrida tempestas ni uiala darana párét.

Hano si depellis : fulgur mim fulmine tollis , !

Hoc sonitii resonet Laus tua magnunimis.“
j

Megjegyzem, hogy az 185:3-ban ismét átöntött e harangon a gróf

Schönborn-család nevét a hitközség némely tagja felheviilésében !

azért re^clte le, mert akkor némi kérdés tamadt az uradalom és

egyház fözt, a torony fentartáda és harang öntésének költsége
I

iránt. —
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A beregszászi r. katli. lelkészség.

Itt kétségtelenül, már a tatárdulás eltt volt lelkészség, mert

1247-dik évi királyi kiváltságleréiben feljogositá IV. Béla itteni

biveit, hogy választott papjoknak vetés és bortizedet adjanak, hogy

kivételes egyházuk az esztergomi érsekség fennhatósága alá tartoz-

zék s a plébánosnak, minden ötvenedik hely után egy márkát,

szüret, illetleg hegy váitság idején pedig egy ebédet és vacsorát

adjanak. Az 1332—37-diki pápai tizedek rovatában is kivételesnek

moudatik. Az egyház az esztergomi érsek alatt sokáig állott^ ki

egyszersmind a papkijelölési joggal is birt.

1364. évben Erzsébet királyné itteni udvari káplánjáúl János

emlittetik*); egy év múlva kelt királyni okmányban pedig így

czimeztetik: „Plebanus de Luprechtszasza et capellanus noster spi-

rituális"**). 1391-ben volt itteni lelkész András, ki szintén Mária

királyné* udvari káplánja vala***}, 0 1393. a benedikei határjárás-

nál királyi emberül alkalmaztatott. A XV. század elején, 1417-ben,

volt itteni lelkész Dávidházy János, ki testvérével együtt dávidházi

birtokába a leleszi konvent által beiktattatott§). 1433-ban megeró-

) Leleszi ier* ardói határjárás. Valószín, hogy azon, gyjteményemben
lev 2 cm. átmérj ezüst pecsétgyr, melynek kerek sima lap-

ján két liliomvirágszál közt püspöki süveg s oldalain patkó aláltu

levéldisz látszik s mely a beregszászi sírboltban találtatott, ezen

Anjou-korbeli fpapé vala. ügylátszik, hogy ez áldozár az eltt

Lajos kii'ály gyóntatópapja s történet Írója vala, ki t az 1352-diki

veszélyes kirándulásnál Moldovába is kisérte. -

**) ü. 0 . Prot A. A. I. 12 sz.

***) ü. 0.

§)V. 0.
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site IV. Jen6 pápa az egyház választott papjául Gáspárffy Ist-

vánt*), s ez okmányban a lelkészség még mindig az esztergonai

érsekség alá tartozónak mondatik.

1504-ben volt a lelkész náihafalusi Csontos János**).

[Tgy látszik, hogy e javadalmat többnyire elkel nemes családok

sarjai nyerték és akkori korszellemhez képcc>t méltán, mert az egyike

volt az ország legjövedelmezbbjeinek, oly gazdag lévén, hogy az

1525. 14. és 1545. 25. t. ez. szerint ez, valamint a nagy-szlsi,

lekete-ardói, sárospataki s egyéb parochiák a legnagyobbak közé so-

roztattak, kötele>ek lévén e lelkészek szükség idején minden száz-

forintnyi jövedeliuök után 2—2 lovast kiáliitam***).

1513-ban S z a i a ház y Tamás volt a lelkész, kinek Nagy

máskép Mészáros GcM’gely a Hosszúhegyen Osépán Balázs szom-

szédságában fekv szljét zélogul adta, azon tizenegy aranyforin-

tért, mely nála Kaskai Mátyás részére biztosittatottg)

1519. május 13. X. Lco pápa ezen, már az egri egyházme-

gyéhez sorozott plébániát fesperességre emelé
;

az ez iránt ki-

állított okmány szerint, az akkori lelkész Szalabázy Tamás mester,

Lajos király közbenjárására kivált azért neveztetett ki fóesperessó

és egyszersmind az apostoliszék jegyzjévé, mert Beregszász vá-

rosa a templom -és annak számos szolgái fentartására 500 aranyat

(ducatos) feliilhaladó évi jöve(lr?inict biztositott. Bgyuttal megen-

gedó á neve^tt pápa, hogy Sz, Tamás püspöki süveget, gyrt,
fpásztori botot, sarut és más fpapi jelvényeket viselhessen, ekkép

isteni tiszteletet végezhessen s a népet megáldhassa. Az egyház

számos szolgái alatt kétségtelenül az oiiárnokok is 'értettek.

1524. Mária királyné Budán, (feria 4. ante domin.,. ramis.

palmar.) megersítvén a város kiváiuágait, kiköie, hogy a. lelkészi

állomást, „mely csak az imént emeltetett fesperességre, “ meg-

üresedés esetében ö és uiódui tOiihessék be.

Ez idtájban a leikészi lak a Miudszentuteza északi végén

áiiort, mely II. Lajos 1518 évi rendeíete szerint, egyszersmind ha-

tárpontul szolgait arra nézve, hogy azon utczában letelepedett szer-

zetesek és oltárnokok tovább ne terjeszkedjenek
;

továbbá a bor-

termelk Csupán !i parochialis udvaron át vihették mustjaikat a

városba, ott megtizedeltetvén elébb. E szerint e hely az, hol most

'*) Tudományos G-yiijtemény 1834. II. 72.

Lelesz 34. sz.

Corpus Jnris II. 392.

§) Leleszi levélt.



az urad. gazdatisztilak áli, elfoglaltatván a közbejött vallási moz-

gahnakbaa s Petrovícs Péter által a Mikiós-féle oltárnoksági javada-

lommal Pekri Lrinczoek ajándékoztatváQ. Ekkor élt lelkész a

fény és jólét legmagasabb fokán, mely a reformáno terjedésével

mindinkább alászállt, st 1565-ben napjai annyira elborultak, hogy

lakhelyét is elhagyni kéuytelenittetett, a hatalomra vergdött pro-

testánsok megtartván nem csak a templomot, hanem a lelkészt la-

kot is s a javadalom nagy részét. L Ferdinánd 1564-ben az itteni

plébánost Bódy Györgyöt Csanádi püspökké kinevez ; ez állomást

azonban tettleg el nem foglalhatá, mert e fpapi széken a Zápolya

János által még 1539-ben kinevezett hederfáji Barlabásy Já-

nos ült,

A lelkész jövedelmeinek nagy részét képezték egykor a tized,

a kegyes alapítványok folytán a paputcza délfelli részén, a Vérke

jobb partján lakó jobbágyok adózásai és munkái, kik a szlket is

tartoztak megmvelni, valamint az Újváros utczai lakóinak szolgá-

latai; a városon keresztül folyó patakon állott szegi nev malom.

Búcsún egy telek s egyéb adományozott s ajándékozott birtokok,

^lindezen javadaimaktói elestek most a lelkészek
;
1567-beii Schvendi

Lázár es. hadvezér s Munkács fkapitánya, önhatalmilag el foglal á

még azt is, mit elde Petrovics Péter 1552. táján kegyelembl

meghagyott, ki az elvesztett pénzbeli jövedelem helyett rendelte

volt a pap számára a Mikls-féle oltárnoki alapitványt. Schvendi

eltörölte a tizedet is, st katonái, midn itt tél idején szállásoltak,

felégették a szegi malmot is*). S csak késbb, a hívek Írásbeli fo-

lyamodására, utalványozott a tized helyett 200 kereszt életet és 16

hordóbort a lelkész számára, mi azonban a bekövetkezett zavarok-

ban csakbamar a protest. papokra szállt, a kath. áldozárok, eiüzet-

vén innen. 1570-ben a plébános jövedelme a munkácsi kir. várhoz

szedetett**), E tekintetben érdekes azon óvástétel, melyet B e reg-

szász városa 1573-ban a leleszi konveothez benyújtott Ebben

állitja, hogy 1. a bortized, nrély az eltt a plébánost illette, most

a kilenczeddel együtt a várhoz szedetik; 2. a tizedet adók a sze-

déskor egy tyúkot vagy e helyett két dénárt tartoztak adni; 3.

bort másfell a városba behozni nem volt szabad, csupán a plébá-

nos udvarán át, hacsak a tizedel megnetn engedte; 4. a papoka

szüretet egy héttel elébb kezdhették sat.

*) Leleszi ley. 588—590 sz.

Budai k. lev. 108. cs. 1. iz.

ú
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Es rniisfél századnak kellelt nehéz küzdelnaek közt elmúlnia,

az itteni lelkészségre némi fény kezde ismét derengeni, mig

bosszú számfizetiiS után, az egykor oly gazdag és tekintélyes plé-

bános; gazdag javadalmainak romjain újra megtelepedhetett, kije-

löltetvén szamára lakul az uradalmi udvarházon felül es második

ház. mely egykor oltárnoki telek veit. Báthory Zsófia védelme alatt

igyanis bevezettetvén, itt ideiglenesen kezde mködni; majd a hí-

vek is lassankint vis.szaszállinkóztak
;
1689-ben M á

t

y á s Mi'hály

már rendszeres lelkeszül niködöU itt, kit Kolonics Lipót, a Rá-

kóczy árvák gyámja helyeztetett be, a protestánsoktól elvett ne-

hány oltárnoki tartozékot rendelvén fentartására. De magánosok

is segiiék: igy lGS9-ben Jeney Györgyné, ki egy szólót ajándékozott.

E pa}> 1699-ben a kerület c.spereseül is emlittetik*). Végre 1711-ben a

a harczi zajt nyugalom váltváu fel, a munkácsi uradalom, melybe

idközben a papi birtokok nagyrésze beolvadt, a kincstár számára

Rákóczytól elkoboztatván s mint iiyen a szepesi kamara igazga-

tása alá kerülvén, ez által 1715-ben Bokros Ferencz munkácsi

lelkész neveztetett ki egyszersmind itteni parochusul is. Ezt azon-

ban a közönség elfogadni nem akarta s eleinte tömegesen ellen-

szegülvén, elölte még az ajtót is elzárta; végre azonban Szentivá-

nyi László, kamarai elnök rendeletére, a lelkész! lakba bebocsátta-

tott. Majd a parocbia jövedelme is rendeztetett, visszaállittatván

mindenekeltt a lelkész a termónytized élvezetébe, jóllehet 1712.

junius 14. meghagyta volt a nevezett kamara Elobusiczky Gáspár,

munkácsi uradalmi ügyész és felügyelnek, hogy a beregszászi pa-

rochusnak és prédikátornak az álialok követelt s egykor tized he-

lyett utalványozott 200 kereszt búzát és 16 hordóbort többé ki ne

szolgáltassa; megállapittatván, hogy a 200 keresztet meghaladó

mennyiség az uradalmat illesse**} Egyúttal javadalmául kijelölte-

tett két földrészlet és két oltárnoki telek, melyeken ekkorig a ref.

papok laktak. E telkek egyike tartozott a XV. században a Szent

Jakabról czimzett oltár rectoiatusához a régi parocbia mellett, a

másik pedig a Mihály rangyalról nevezett oltárhoz, a hasonnev

kápolna szomszédságában. E telkek egyike a 18. század elején

Kontra Mihály birtokában vala; 1727-ben a lelkész visszakövetelte

azt üzvegvétól, Nagy Annától, ki azonban perelni nem akarván,

azon évi raárczius 11-kén kelt nyilatkozatában nyilvánitá, hogy a

*) Nováki József azonkoru jegyzete.

Mnk. urad. levéltár.
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telket, melj közönségesea Takács Péter telkének neveztetett, s a

papiak és iskola közt feküdt, egy h o r d ó b o r é r t az egyház köz-

ségnek átengedi, Ugyanakkor Erdélyi István is két liordüborért egy

kaszálót engedett át a lelkészségnek. Úgyszintén vissza helyezte-

tett a város végén feküdt négy köre forgó uradalmi malom féijö-

vedelmének negyed-birtokába, rai 1729-ben 16 köböl búzát és 7

köböl kétszerest jövedelmezett, visszahelyeztetett a Búcsú nielíelií

telek birtokába is, melyet kegyes hívek ajándékoztak hajdan az

egyháznak, de a protestánsok elfoglalván, késbb, 1752. május 4-en

Eötvös Sándor és özvegy Vitkai Krisztina visszadták tartozékaival

együtt. Éhez tartozik, a földeken kívül egy templomgaza nevii ka-

száló is, melyen egy régi kápolnának nyomai látszanak.

Néhány év múlva, nem tudatik, ha a lelkész gondatlansaga-

ból vagy a kegyur laiiyhaságából, az adományozott két oltarnoki

telektl elesett a lelkész s ekkor a mostani telek, mely egykor apa-

cza-zárda volt jelöltetett ki a gróf Schönborn család által lak-

helyéül, némileg kiigazittatván az 1747-ben. Ebbe elször Gyar-

mathy György lelkész költözött. E lak keletrl nygöt felé terült

s elején, a templom felli szélén, a lakkal összefüggleg egy ká-

polnaszerú imola állott, melynek szentélye a nyolczszög három ol-

dalával záródott, inig maga a lakhelyiség négy kis zárkából (2 szo-

ba, 1 konyha és 1 kamara) és egy alakú tornáczból

állott. A romokban hevert nagy templom körül még akkor fenn-

állott a magas erdszerü kfal, a lakot pedig
.

deszka kerítés vá-

lasztá el az utczától ; a lelkészlak végre 1781-ben tétetett a mos-

tani lakályosabb állapotba.

1753. febr. 11. a kegyuraság és Hoffner Ignácz lelkész közt

egyezségileg megállapittatott : hogy a termény és bortized s a ma-

lom jövedelem váltságaúl fizettessék az uradalmi pénztárból a lel-

kész számára évenkint 250 írt, mely egyezaégec márczíus 29-én

gróf Barkóczy Ferencz egri püspök is megersített.

A viszonyra nézve jellemz, hogy midn Hoífoer késbb

(1768.) uj állomására Tokajba volt menend, ó Írásban folyamo-

dott az urad. tisztséghez, engedné meg, hogy egy évig a lelkész!

és ispotályi jövedelmet még élvezhesse, ellenben egy barátot

kész helyetteséül tartani, ki az alkuszerint pontosan elvégzendi hi-

vatását naponkinti — kótgaras.ér t! 1769-ben lett á plébá-

nos Bárdosi Ferencz, ki az eltt Napkoron volt s 1775-ben

Munkácsra tétetvén át, praesenta dijai fizetett az uradalmi pénztárba

3 aranyat.
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Az 1778. Látogatási jegyzóköoyv szerint volt akkor a lelkész

birlL-kábau 3 kaszáló, egy a mezon, egy aranyos alatt és egy Be-

reg felól: 3 kort. Búcsiiu ogy telki illetség, a pap-utczúban 18 te-

lek. melyeknek lakói az 1750. egyezmény szerint, évenkint 3 frt

s uapi munkát adtak egyóuenkint, egy-egy napszám 0 pollurára

l>ec.sültetvén, ezek feldolgozták a Mezi szólót is, melyen 27 lior-

dübor termett, a két más szóló pedig parlagon hevert. Azeltt e

lakosok a szénagyüjtés. aratás és szüretelés körül tartoztak dol-

íToziii, rnapkor zöldfákkal kidisziteni a járót s egyéb ily munkát

végezni. Misékre kapott az ispotálytól a pap egy hordóbort, mig a

nyolczadból húzott 10 frt 20 krt; husvétkor kapott az uradalomtól

a 2.‘'0 írton felül, egy bárányt; a várostól órányira feküdt szegi

malom fele jövedelme ót illeté, mi 100 írtra tétetett. Stólája sza-

Vjad volt. szokás szerint azonban, avatástól és gyermek temetéstl

51 krt, s esküvéstól egy, idegenektl két aranyat szedett.

Ekkor Tolt a lelkész Jandrisics János, éneklésztanitó Hrchus.s

József, egyházfi Martinello János és harangozó Joó Péter. Az éiiek-

lész kapott fizeiésül 60 frtot, 2 köböl búzát, 12 k. rozst, a tanon-

czoktól iietenkint IV2 krt, olvasni tanulóktól 2 és irástaniilóktól 3

krt; temetéstl 25V*, gyászmisétól 30 s a liberá-tól 15 krt. Az

egyházfi egy évre 5 irtot. — 1792-ben felment a lelkész jövedelme

533 frt I8V2 krra, stólákból bejövén 22 frt 24 krT, esketésekért

20, teiTíetésekért 25 frt 30 kr„ házscentelésért (colleda) 24 frt sat.,

1781-ben találtatott Beregszászon 354 r. kath. áldo^ és 84 nem
áldozó lakos.

A koronkénti lelkészek névsorát igy állitám összi:

1364. János, 1391. András, 1417. Dávidháíi János, 1433.

Gáspárffy István, 1504. Csontos János, 1513. Szalaházy Tamás,

(fóe.speres, késbb veszprémi püspök), 1544. Eevelles Balduin,

1564. Bódy György, 1571. Melegh Boldizsár, 1689. Mátyás Mi-

hály, 1715. Bokros Ferencz, ez id tájban Benke és Szentmiklósi

N., 1718—22. Sándor János, 1722—1728. Bolyky Ignácz 1728

—

1734. Demeter Pál, 1734—1737. Katona Ferencz, 1737. Sch-
nauer Ferencz, 1738. Gyarmathy György, újlaki páter, 1749. jú-

lius 18,1769. Hoflner Iguáez, 1769—1775. Bárdosy József,

1775—1789. Jandrisics János, 1809—1817. Schmotzer János,

1817—1837 Michna János*), 1837—1846. EWcer Ferencz,

*) A beregszászi plébánosok háza fleg a forradalom eltti idkben, mi-
dn a Tárosban lev két kezdetleges, silány szálloda a megyei

gyl. -ek alkalmával betódult vidéki vendégek befogad^Mra elégtelen vala igen Iá-
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1846— 1851. Grynaeus Alajos, 1851— 1863. Riizsúk Lajos, 1863.

Pasquiil Antal aíesperes, 1878. Forgács János.

Az anyakünyvok 1723-íól vezeltítnek.

A g^örög katli. lelkés^zsség.

A múlt században keletkezeit a mikor, mind a templom,

mind a papiak fából épült szk épületek valának. 1781-ben ^yoit á

lelkész Javorszki András s akkor volt áldozó liive 82, nem áldozó

14. Auyakonyve 1772. óta vezettetik. Mostani ktemploma e szá-

zad elején 1825. épült. Az anjaegybázboz a közel környékéri 20

íiókközség tartozik, összesen 1132 lélekkel; Beregszászon az 1878-

diki adatok szeiint 361 g. k. lakos találtatván. Jelenlegi lelkésze

Fodorovszki József.

A beregszászi oltárnokok.

Az itteni mindszentek tiszteletére épült templom azon tulaj-

dosággal birt, hogy a XIV. század korszelleméhez képest, több
oltárnoki alapit vány nyal birt. Mikor és kiál tál alapiítat-

tak ez oltlárnk Ságok (akaristae) bizonytalan, vSlószinü, bogy

togatott volt; fleg Miehna János, — tótajku s volt szerednyei lel-

kész — kitnt ittléte alatt vendégszeretete által, ét- s játékaszta--

lánál a megyei tisztek s táblabirák kedélyes órákat töltvén. S mi-
dn egy alkalommal akkép nyilatkozók, bogy vágyainak neto-.

vábbját két szép fekete ló, hintó s vörös öv képezi: a megyei tisz-

tikar csakhamar meglepé t az óhajtott fogattal s a befolyásával

kieszközölt vörös övvel: azonfelül emlékül mé? a tarok nó^
dáma-kánjával díszített arany bornót-szelenczét is Dvujt< íí.ak át

neki, melyen ez vala metszve
;
„K á r ó d á m á t ín gy e n k a p j a.

Sereg szeretett barátjar
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Erzsébet királyné, ki itt gyakran megfordult, e tekintetben is buZ'

gólkodott, unnálinkább, mert ekkor már más kiválóbb helyeken is

léteztek ily birtokokkal ellátott alapítványok, mint például 1333-ban

Egerben, hol 32 oltárnokság találtatott*); de egy alább eladandó

1544-diki bevallás is e királynénak tulajdonitja alapításukat. Annyi

bizonyos, hogy a XV. század elején Zsigmond király idején, már

8 oltárnoki állomás okmányilag emliitetik**), melyek Szent Miklós

püspök, Erzsébet, Szz Mária, Dorottya, Jakab, Kozma és Demjén,

Mihály rangyal és kér. szt. János tiszteletére valának alapítva;

különösen a Szent Erzsébet-félérl állittatik, hogy 13TO*ben az

említett hasonnev királyné által alapittatott volna. Minden oltár-

nokság külön telkekkel, szlkkel s egyéb javadalmakkal volt el-

látva. Késbb egyesek kegyessége folytán számuk 24-re emeltetett,

melyek u reíormatío idején következk valának; 1. Szent László,

2. Szentháromság, 3. Szentlélek, 4. Katalin, 5. remete barátok, 6.

Kozma és Demjén, 7. Szent kereszt. 8. Szz Mária, 9. Szent Mi-

hály, 10. Miklós, 11. Bertalan, 12. Dorottya, 13. Ilona, 14. Krisz-

tus teste, 15. Mindszent, 16. Anna, 17. István király, 18. Jakab,

19. Adalbert (Béla), 20. elhunyt lelkek, 21. Márton, 22. Keresztel

Szt. János, 23. Magdolna, és 24. Erzsébet nevére czim-

zettek***).

Az oltárnokok hivatása s rendeltetése volt, hogy az alapítók

lelki üdvösségéért imádkozzanak s miséket mondjanak; miért ja-

vadalmakkal ajándékoztattak meg. 1516-ban törvényszékileg elma-

rasztatott Buttykai László abban, hogy az oltárnokok részére 222

irtot fizessen, mit ö kötvónyileg biztosított részökre§). Házaik bent

a városban, leginkább a mindszent utezában fekvenek, hol azon-

ban kevéssé rendes életfolyaraok által a polgárok nyugalmát hábo-

rítván : 1518-ban II. Lajos király megrendelte§§), hogy az itteni

oltárnokok és szerzetesek a lelkészi laktól felfelé jövben házakat

építeni vagy venni ne merészeljenek, sót a lakosok nekik ne is ha-

gyományozhassanak; megrendelte továbbá, hogy azon házaikat, me-

lyeket az áldüzárok a polgárok házaik közt elszórva bírnak, három
év alatt a mindszeututczabeli polgárok és papok házaival és telkei-

vel cseréljék fel, hogy ekkép k egy helyre szorittatván, a világiak-

'‘'i Ralá73i Fereiicz: Az egri egyház tört.

*^) líiip. J. M. 0. helyr. tört. lí.

Budai k. lev. lOtí. ca, 70, az. a városi tanács jelentése az, oltárnokok

alapítványai iránt.

§) Leleszi levéltár.

§§) Városi lev.
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tói elkülönözve, magokhoz ill szomszédok közt tisztességesei!

békésen élhessenek. Meghagyta, hogy a pajiok csupán kir;ii\< jí-

váhagjás mellett szerezhessenek fekv vagyont, de e.iiy trlekuél

többet nem s az eddig szerzett nagyobb birtokuktól is bért és adót

fizetni tartozzanak
;

megtiltatoU nekik továbbá^ hogy u harmas

városban*) nyiltan vagy alattomban bort inéi jenek, külön ben az

ily bor elkobozlatni s szegények közt eiosztatni rendelioleu**).

1555-ben I. Ferdinánd megengedte a szegények háza (ispo-

tály) és kápolna gondnokainak s a templorn oltárnokainak, hogy a

végrendelkezés nélkül elhunyt javadalmasok hagyatéka három részre

osztatván : egyik rész a helybeli templom javítására és diszitésére

;

másika a szolgák és hitelezk részére fordittassék, végre a harma-

dik rész az elhunytak rokonainak vagy ezek nem létében a szegé-

nyeknek jutlassék***).

Az oltárnokok itteni léteiének véget vetett a protestantismus,

mely újítási dühét leginkább a papság ellen iráiiyzá.

1544. évben megjelent a leleszi konvent eltt Mihály mester,

a beregszászi Miklós püspök nevére alapított oltárnokság rektora

(igazgatója) és két más oltárnokság dékánja, Máté áldozár társa-

ságában, ki a Dorntlya-féle oltárnokság rektora és a régibb papok

és oltárnokok seniora volt, s kijelenté a rend nevében, miszerint

kétségtelen, hogy Erzsébet, Károly király özvegye és Nagy Lajos

anyja, hajdan adomány- és kiváltságlevelet adott volt a beregszá-

szi oltárnokoknak, mely azonban a közbejött zavaros idkben elve-

szett 8 Így most, De Eevelles Balduin veszprémi prépost, bécsi

kanonok és beregszászi fesperes, nem hallgatva az oltárnokok szó-

beli állításaira, ket jogaikban s haszonvételeikben háborgatja;

miért is késztetve érzi magát a rendtársak tanácskozása fulvián,

jogaik megóvása végett örökeralékezetl feljegyeztetni, miként, mint

*) Itt kétségtelenül a fváros, üj- és Papváros (máskép Papntc^a) érte-

tik, melyekhez még egyes kölváro.sok „Bosiatok'" is tartoztak.

*) Városi lev. — MiudameUttt már 1523, Nagy András és neje Mararii

hagytak Ulászló é.s Lajos királyok által adóraeutesitett, az Arok-

ntczában feküdt házat es három, az Akol, Kt-rek- és Hosszúhegyen,

az oltárnokok és Ferenezrendüek szli közt fekv szlt, és egy

Golotka-olda] nev kaszálót az oltárnokoknak és a kápolnának

örök idkre. (Lelesz, Prot. A. A. G, 819). Ez okmány szerint, volt

a DoroH^’^a-oltárnokság akkori reetora Hetei János, kinek jelenlé-

tében az e bégbl meghitt leleszi áldozár eltt, a fekv birtokon

felül még négy ólom középnagyságn tálat, egy ezüst kannát, két

ily kanalat, egy nyoszolyát s összes házi és ékszereiket hagyták

alapitványúl azon kötelezéttséggel. hogy leikök üdvösségeérí he-

tenkint két misét mondjanak az .oltárnokok.

*) Kúp Jakab, id. h.
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Máté áldozár is lelkiismeretére hivatkozva állitá, ö, valamint Hetei

János, Komjáthy Péter szelmenczi pap, Gecsey György és más

már elhunyt oltárnokok, saját szemeivel látta és kezeivel ériuté, s

olvasd az Erzsébet-féle adománylevelet, melyben az foglaltatott:

hogy a végrendelet nélkül elhunyt oltárnok javait csupán e rend

örökölje s más abból, jóváhagyás nélkül, mitsem foglalhasson el

;

s hogy hasonló joggal a többi beregszászi papok és áldozárok is

élhessenek
;
hogy az áldozárok a királyni erdkben faizási ha-

szonvételt élvezhessenek a hatóság engedélye nélkül, továbbá,

hogy egy-két vagy háromszáz sct több sertéseiket és egyéb mar-

háikat az erdkben szabadon legeltethessék s raeghizlalhassák

:

hosry az, ki az oltárnokok birtokait, házait, földeit, rétéit, szlit

megtámadná, 500 forintban maraszlaltassék el, ki pedig a plébá-

nos lakát megháboritaná, ezer forinttal sujtassék*).

Mindamellett Petrovics Péter, Zápolya íiive s Munkács ura,

késbb Ferdinánd pártbelije, itt gazdag adományokat nyervén,

csakhamar elfoglalta az oltárnokok javait is, melyeket magánosok

közt elosztott. Petrovics a Miklós-féle oltárnoki telket a helybeli

vagyontalanná lett plébánosnak adta, de ezt is késbb Schvendi

Lázár hadvezér visszavevén, 1570-ben Pekri Lrincz, protestáns

vezérnek egyéb birtokokkal együtt ajándékozta. 1571-ben Miksa

király meghagyta Soklyósi István deáknak, munkácsi udvarbirónak,

hogy adja vissza Persoy Miklósnak és Csytneki Ferencznek azon

szlket, melyek az itteni plébániához taríozó Szent László és

Demjén 8 Kozma nev oltárnokok alapítványául szolgáltak s me-

lyek addig, mig az oltárnoki rektorátus visszaállittatnék, a neve-

zetteknek adományoztattak**).

1571-ben junius 20-kán felsorolá Balázs nev hetven éves ál-

dozár az itteni papok 1543-diki javadalmaikat következen: 1. A
Miklós-féle oltárnoksághoz tartozott javadalomul egy a lelkészilak

mellett álló ház, melyet a tatárok (1567.) elhamvasztottak; abban

volt szalmával fedett kpincze is
;
továbbá; 4 szl, melyek jó id-

ben 32 hordóbort adtak. E birtokokat közelebb elhunyt kazai Pekri

Lrincz kapta volt Petrovicstól s most nejére hagyta, ki azokat

használja. 2. Az Erzsébet-féle oltárnoksághoz tartozó öt szlt bírja

Balázs áldozár. — 3. A Mária-félc oltárhoz tartozott 3 szlt a

Lámpáson birta Bódy György plébános s késbb eladta a szepesi

) Prot. (iomest. parohiae Beregflz. 5. 'p.

*) Budai kam. iev. 948 os. 12. 0z.
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kamara Erszénygyártó Jánosnak, Lakatos Jánosnak és Dékány

Györgynek. 4. A Dorottya-féle oltárnokság javadalmait bírta Pál,

j

salánki lelkész, két szlt a Kalmáron és egyet a Biirkbs hegyr'

raon müveitek a munkácsi várhoz. 5. A Jakab-féle oltár házát

I

birja Sentai Gábor, tartozván ahoz 3 szl. 6. A Kozma és Dera-

jéu-féle oltárhoz tartozó házat és 3 szlt használja Schvendi Lá-

I

zár adományából Borzsvai Miklós. 7. A nagytemplom czintermé-

j

ben épült Mihály kápolnához tartozott lakház, a parochia szom-

j

szédságában és 5 szl, melyeket a város egy kereskednek el«

i adott. S A szerekhegyi szlt a káplánok bírták s most a várhoz

- múveltetik. Egyéb papi birtokról nem tesz ez irás említést*).

I

Miksa király Becsben, 1571. sept. 20-án kelt kibocsátványa

í szerint, Melegh Boldizsár leleszi prépostnak a Miklós-féle elpusz-

I

tit oltárnoksági rektorátust, melyet Pekri Lrincz (haéretlcus)

I

birt, az ahoz tartozó háztelekkel együtt, mely a Jakab és Mlhály-

i
féle oltárnoki házak közt feküdt, négy szlvel együtt, adományozta

; oly módon, hogy a parochiaiis templom helyreállításáig birja s

! azután a templomnak s illetleg .szolgáinak vonakodás nélkül bocsássa

vissza**).

Ekép folytatólag az oltárnoki alapítványok szétdaraboltatván,

más-más kezekre kerültek, annyira, hogy immár egykori lakházai-

5
nak nyomai sem ismertetnek.

A fentebb érintett jelentés szerint, melyet a beregszászi ta-

nács a 16. század végén vagy a következnek elején kelet nél-

kül a kormányhatósághoz felterjesztett, a Sze-nt László-féle oltár-

noki javadalmat Schvendi Lázár a munkácsi uradalomra ruházta;

a Szentharoaiság-félébl Eákóczy György kapott Schvenditl né-

hány puszta szlt és azon telket, mely késbb a plébániának ju-

tott; a Szentlélek-féle alapítványt, elpusztult szljével együtt, adta

Schvendi Pernyestei Mátyásnak; a Szent Katalin oltárnoksághoz

tartozott szlt adta Bornemissza Jánosnak ; a remete-félét Székely

Antal foglalta el
;
a Kozma- és Derajén-félét adta Schvendi Bocs-

kay Miklósnak, a király pedig Persei Miklósnak; a Szentkereszt-

félét bírta Schvendi adományából Szalay Ferencz
;

a Mária-félét

egy szlvel együtt eladta a kincstári tanácsos Gergely nev dé-

kánnak 200 forintért, egyik szljét pedig Székely Antal foglalta

el. A . Szent Mihály-félét adta Schvendi Zay Fereneznek, egyik el-

*) Prot dóm. id. h.

*) ü. 0.
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pusztult telkét pedig birta Fornosi Péter; a Szent Miklós-félét birta

a leleszi prépostság
;
a Szent Bertalan-fólét Schvendi beleegvezér

sével Fornosi Péter; a Dorottva-féle birtok a király számára tar-

tatott meg; a Szent llona-félét élvévé Székely Antal, a Krisztus-

teste- féle telket ajándékozta Petrovics Péter Bereg-
szásznak városházául. A Mindszent és Anna-féle telkeket Iza-

bella és fia Zápolya János odaengedték a Ferencz rendüeknek szen-

vedett káraik megtérítéséül; az István király-félét birta Borbély

András, ki azt Békés Farkastól vette
;
a Szent Erzsébet-félét egy

pap az ispotálynak hagyta; a többi hat oltárnokság vagyonát bir-

tokolták az akkori papok, névszerint a Jakab, Béla, elhunytlelkek,:

Márton, Keresztel Szt. János és Mária Magdolna-féléket, mely

utóbbi késbb szintén az ispotályt illeté. Ekkép végleg elenyészett

e városban az oltárnoki intézmény, melynek immár emléke is ho-

mályos.

A reform&tns egyház és lelkészség.

Már 1548-ban Kadán Balázs mint esperes mködött itt és

1552-ben a protestánsok által elfoglalt nagytemplomban vértanúi

halált szenvedett. Utána mködött Kálraáucsehi Sánta Márton es- •

peresül, ki alatt itt 1552. decz. 1 -jén a hires zsinat tartatott. A.

helybeli ref. papok az áttért hivektl nyertek ellátást, mint e táj-

ban Petrovics Péter és késbb Schvendi Lázár az elfoglalt szerze-

tesi és oltárnoki alapítványokból s javakból tett adományokkal sza-i

porított, melyeket ismét késbb a XVII. század elején Bocskayi

István, Bethlen Gábor, majd pedig Rákóczy György bkezen emelt,'

idben két pap kényelmes javadalmakat élvezett,
j

Így az 1613-kiki úrbéri összeírás szerint, a helybeli hitszónok a-

határon termett szi veiés-tizedébl száz kalangya búzát kapott*)

'

és az itteni három kre járt malomból a jövedelem V4
része szin-|

tén t illette; a többi részben a foldesuraság, akkor gróf Esz-;

) Uradalmi levéltár, ^onkom iirbér.

i
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‘ í

'j terházi Miklós, a deákok és, iskolaraesterek és a molnárok osztoz*

í kodvÚQ. 1632-ben volt itt a lelkész Siraándi Mihály esperes, 1637-

í ben Tejfalvi Csiba Márton, 1646—1747-ben ifjabb Kolosi Dániel

I

és Szikszai Pál, kiknek idejében 12, sót néha több deák is mkö-

dött itt. Az 1645-ki úrbéri összeirás szerint Rákóczy György ide-

jében itt két pap mködött, kiknek 2 lakházok, ,a scóla és kántor-

házzal együtt" adómentesek voltak. 1640-ben Lorántfíi Zsuzsánna

alatt a papok házaihoz és oskolához szolgáló jobbágyok száma 17

volt, kétségtelen az Újváros azon lakóiból, kik azeltt a katholikus

papoknak tartoztak dolgozni. A beregszászi vizen lev szegi nev

két kre forgó malom jövedelmének egyik fele a deákok számára

járt; úgy szintén a hidvám fele is. Báthori Zsófia 1670 táján né-

mileg megszoritá ugyan a papok illetményét s javadalmát, sót

azokat a mködésben akadályoztatta, azonban Thököly Imre fel-

léptével 1680 után csakhamar ismét elfoglalák elbbi helyzetüket.

1684-ben mködtek itt papokul Szántai István és Gyöngyösi Mi-

hály, kik egymás ellen szóval tettel mocskolódván a szószékbl is,

azért a zsinat által megfeddettek, valamint 1689-ben Szerencsi Ger-

zon botrányos kicsapongásai miatt

E század óta szokíisban volt itt, hogy a fbíró minden sáto-

ros ünnep harmadnapján megbivtá asztalához a prédikátorokat és

mestereket, mely czélra az újvárosi lakosok mivel sem akartak já-

1

rulni, késbb azonban önkényes járulás eziméo kezdettek tyúkokat

tlük követelni.

Tököly hadjáratának sikertelen bevégzése után 1688-ban a

munkácsi vár az osztrákoknak átadatván, Kollonies Lipót bibor-

nok mint a Rákóczy árvák gondnoka, ide is katholikus papot állí-

tott, kinek a református pap birtokában volt javadalom egy tete-

mes részét uUlványoztatta, azonban az 1704-ki urbér szerint, II.

Rákóczy Perencz alatt, a Csiga nev hárorakövü malom jövedel-

mének részét a réf. pap és oskola élvezé. Végre 1711-ki fegy-

verletétel után a szepesi kamara elvette a tized fejébeni járadékot

s azt a kath lelkésznek juttatá; kimozdítván egyszersmind a ref.

papokat a Szent Mihály és Jakabról czirazett azon két egykori

oltárnoki telekrl, melyeket a XVI. század óta birtokoltak s ennek

folytán átköltöztek az egykori ferenezrendiek telkére, hol királyi en-

gedély mellett 1715-ben imaházat emeltek: 1750-ben megenged-

vén a helytartótanács, hogy a protestáns hitközség harangot hasz-

nálhasson. Majd elromolván az imaház, 1775-ben beadott kérvény

folytán a megyei hatóság küldöttségileg szemlét tartott felette s
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raegállapitviin kijavitúsának szükségességét, azon évi sept. 7. 1443. i

sz. a. kelt intézraényébcn annak kijavilását inegengcdé a helytar- ^

lótanács azon megjegyzéssel, hogy hozzá tornyot is emelhessen a I

vallásfelekezet, minek folytán 1780-ban a templom megujittatott. '

Az 1778-diki egyházi látogatási jegyzkönyv szerint, csüngött a
:

templom mellett fa haranglábon egy hat mázsás harang s a deákok 1

részére egy tizenöt fontos, mely egykor a búcsúi r. katholikiisok- ;

tói elvétetett.

A lelkészség anyakönyveit 173G óta rendszeresen vezeti a

mikor Bogaméri Fereucz volt a lelkész.

1781-ben volt Kondor Boldizsár prédikátor illetménye (stola)

az esketéstl 51 krajczár s a kereszteléstól 1 poltura; hiveilói pe-

dig kapott egy-egy mér búzát és 1 forintot; ebbl azonban

az éneklész tanítónak és harangozónak járt. A „preceptor‘' pedig

kapott minden lakostól mködéseiért egy és a harangozásért szin-

tén egy itcze bort. Ekkor létezett itt GOO áldozó és 200 nem

áldozó lélek.

A város a reformatiónak egyik legtermékenyebb helye lévén,

nem lesz érdektelen az itt mködött papok teljes sorozatát közölni.

Badán Balázs volt 1552., Kálmánesehi Sánta Márton 1553—1571.,

Tályai Nagy Bertalan 1580— 1593., Gyarmati Miklós esperes
^

1595-ig, 1594-tl Szalmadi János is. 1597—lG09-ig Szerdahelyi

István, ki czivakodó természet lévén, sokat versenygett egyházi

elöljáróival. 1600— 1617. Túri János, ki két ízben viselé az espe-
,

resi hivatalt. A már akkor dívott szokás, hogy két javadalmazott

pap mködjék, tartott egész a 17. század végefeléig, mikor Báthory

Zsófia elszedetvén a protestáns egyháznak tetemes javadalmait, a

papok száma is egyre leapadt; volt tehát folytatólag 1610—1615-ig

Szente Simon Gábor és Nagyari Máté, Újhelyi István 1615

—

1620., Siraandi Mihály 1630—1639., Csiba Mái’ton 1637-ig Ez

buzgón terjeszt a protestáns vallást s nemcsak szóval harczolt,

hanem tollal is, írván a többi közt ily cziraü munkát 1637-ben

(nyolczadrétben 526 lapon): „Romano categorius, az az: az apos-

toli, vallással ellenkez minapi Római Catholikusok tudományának

mutató lajstroma, melyet a nemes személy Tejfalvi Obiba
Márton egy pápista vallásra tévelyedett atvafiának irt; és be-

regszászi prédikátor lévén, hazájának ajánlott. “ A ^jrönyv Peré-

nyi Gábor Ugocsa és Abaujmegyék fispánjának s szintén buzgó

protestánsnak s neje Salga Katának volt ajánlva.

Bzikszai Pál mködött 1646-ig, Kolosi' Dániel 1646—1679.,



Czeglédi István 1670., Buzinkai István 1680— 1684., Szántai Ist-

ván 1684- és Gyöngyösi, kik egymás ellen prédikáltak. Szerencsi

Gerzon 1684— 1689., Szatmárnémethi Gerzon 1686., P. Teremi

István 1705— 1707., Patai Sámuel 1700— 1709., Yáraliyai István

1709— 1713., Nyiregyliázi Sámuel .'1710— 1713., Szöllösi András

1715—1720., Polgári 1720— 1725,, Ráczkevi 1725— 1728.. Tu-

nyoghi 1728— 1734., Bagainéri Sámuel 1735—1743., Kánási

ván 1744., Kondor Boldizsár 1744— 1787., Yekerdi Nagy ^Mihály

1787—1792., Komiéi János 1792—1796., Dcrczeni Szabó Péter

1796— 1806., Derecskéi Szabó Péter 1807—18.36., ifjabb Janka

József 1838— 1850., Orbán József l850— 1852., B ék á si Sándor,

aranykereszttel kitüntetett buzgó lelkész 1852— 1876., s azóta Kal-

lós Tivadar.

Az 1736-ban latin nyelven megnyitott anyakönyv „T ab e 1-

larium ecclesiasticum^ czi.met visel : abba az els keresz-

telt Így Íratott be: 1736 május 23. megkereszteltetett Fejér Mi-

hálynak Mihály fia.“

Az is áll abban emlékezet okáért megörökítve, hogy 1749-

ben a beregszászi ref. község egy harangot öntetett helyben, mit

meghallván a Kaszonybau gyülésezett róm. hath. papi bizottság,

Beregszászba készült, hogy a harangot elkobozza s annak haszná-

latát betiltsa; a község azonban kifogott rajta, mert nem várván

be a bizottságot s hogy annak megérkezíe eltt „usu s“-ában le-

gyen a harangozásnak, azon melegen kivette az öntcshelyéból a

a ki nem hült harangot s azt megkongatta.

A beregszászi ispotály.

Jgzen a 16. században, okmányaink szerint, már virágzott jó-

tékony intézetnek eredete a régibb kor homályában vész el; van-

nak, kik állítják hogy azt a 14. században Koriathovies Tódor mun-

kácsi herczeg alapította volna, mig mások azt Erzsébet és Mária

királynék kegyességének tulajdonítják, kik itt több szerzetet is ala-

pítottak. Lehetséges egyébiránt, hogy még elbbi korban itt hajdan
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létezett Szent Jú a o s r en d ii e k vagy is ispotúlyosok
maradványa e most csekély kiterjedés intézet, melynek 1403.

Túri Domokos volt igazgatója („rector hospitalis in Szasz*^), kivül

János munkácsi orosz püspök ílollos János herczeg eltt állitá, hogy

a csernekhegyi monostorra vonatkozó alapitólevelet, 6 sikkasztotta

volna el*). 1530-ban Bekényi iniiály „raagisterliospta-

lis-nak in üj váró s“ raondatik**). — 1555. évben pedig I.

Ferdinand király a s z e gé n y ek li áz a javára megengedte, hogy

az örökösök és végrendelkezés nélkül elhalt javadalraasok hagya-

tékának egy harmadrészét a helybelijápolda gondnoka vegye át***).

A 17. század elején az egykori itteni oltárnokok birtokához

tartozott Mária- Magdolna és Szent- Erzsébet- féle javadalmak az

ispotály birtokába kerültek^).

Az lG13-ki uradalmi urbér szerint, az újvárosi lakosok egyik

fele az ispotály javára íartozoU dolgozni^§), különösen annak szó-

lóit megmunkálni, miért azután a földesurak nem tettek szolgá-

latot. Ekkor az ispotály kezelése a városi tanácsra bízatott, ki

erre kebelébl egy tagot kijelölt. Az lG49-ki urbér szerint, az

itteni ispotály adómentes volt s az Újvárosban lakó és ispotályhoz

szolgáló jobbágyok száma 15 házhelyen 28-ra ment; a szegi nev
malom a beregszászi vizen állott s szigeti-malomnak hivatott,

két kóré forgott s egykor aztFüller Antal nev emher§§§) hagyta

az ispotályra s az újvárosiak ferplarták. Akkor a jövedelmét az is-

potály és oskola oszták fel maguk közt; 172G táján azt egy Szent-

miklósi nev itteni plébános helyre állító.

Az ispotályt a relormatio alkalmával a helybeli protestánsok

elfoglalták
;
de 1715-ben a katholikusoknak visszaadatta a szepesi

kamara minden tartozékaival együtt. 1725. április 10 Kassáról a

kamara igazgatója meghagyta iklodi báró Szluha György kamarai

tanácsosnak, a íiskusi kibérelt javak igazgatójának s a többiek tiszt-

fnökének Munkácson, hogy a beregszászi ispotályt illet s elfog-

lalt borait adattassa ki s hogy báró Hagert, a beregszászi fiskusi

vagyon bérljét s kezeljét utasítsa, hogy az ispotály részére tett

alapítványokat, melyek 4 szólóból s egyéb fekvoségekból állanak,

*) Egri káptalan kiad.
**) Badaí kam, levélt. Liber IV. Tóm. VIL

***) Klip Jakab, Magy. orsz. tört.

§) Budai k. 1, 106. ca. 70. az.

§§) Mnk. urad. levéltár.

Helytartótanácsi intézmény 1777. prot. dóm. pár. Beregsj. 76. lap.
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oltalmazza
;

s minthogy azok jövedelmét a város profanus czélokra

fordítja, zárgondnokául az ottani har minc za dós t nevezze ki.

Az 1726. április 6. Püspöki János szolgabiró és Zombori

Péter eskütt által, Bolyky Ignácz itteni lelkész kérelmére tett vizs-

gálat szerint, tartoztak az ispotály birtokához: a Hájas Nyiresben,

Csiga Pallónál és a sürü Micz közti szántóföldek, egy szóló az

Akolhegyen, egy Borkút nerü, egy Dienes nev, egy a Mezben
a Bigó vizárka mellett fekv és egy Aranyos nev szóló, melyek

a- város gondatlansága miatt elpusztullak. E földek és szólók nagy

része egykor a fentebb nevezett oltárnokságokhoz tartoztak. E sze-

rint a szegi malom féljövedelme az ispotályt iljeté, viszonszolgála-

tául azon fáradságokért és szolgálatokért, melyeket az újvárosi la-

kosok a molomkörl teljesíteni tartoztak s hogy az ispotály, mely

a r. k. lelkészek mellett fekszik, az elaggott és elnyomorodott lako-

sok menhelyeül szerveztetett, oly feltétel alatt, hogy a befogadot-

tak a közeli templomban a szokásos imádkozást gyakorolni tartoz-

zanak. Ez idben még italmérési jogot is kezdett gyakorolui vásá-

rok alkalmával, 17G9-ben azonban eltiltatott ettl.

1751. meghalván gróf Schönborn Anselm Ferencz neje gróf

Monteforti Mária Terézia, márczius 31. kelt végrendeletében ezer

forintot 8 a romladozott háza kijavítását hagyományozta az ispo-

tálynak, minek következtében 1756-ban újra építtetett s négy szo-

bával elláttatott.

1773-ban ismét oly elhagyatott állapotban sinlÓdött, hogy

abban -csupán egy nyomorult ápoltatot; a tanács panasza szerint,

a munkácsi uradalom tisztség javadalmait a r. k. lelkészségre átru-

házta, valamint az ispotály kezelését is, haelynél fogva az intéz-

mény, melyben egykor vallás különbség nélkül többeket ápolt a

tanács, most alig képes egyet fentartani. Az ennek következtében

1774-ben bizottságilag eszközöltetet vizsgálat szerint, tartozott az

Újvárosból 26 lakos az ispotályhoz és 18 a lelkészséghez ; azt is

állitá a város, hogy az ispotályt hajdan a város alapította s annak

javára a közterletból elszakasztott Paputcza és Újváros nev ré-

szeken uj megszállókat telepített volna, mit azonban a lelkész két-

ségbe vont, st szemére veté a városi tanáeénsk, hogy a Rákóczy-

féle hadjáratok idején és után roszul kezelte az intézet javadalmait,

mert az 1726-ki vizsgálat, a szlkben mogtermett 8—9 hordó-

bort a birák itták meg, a helyett, hogy annak az árán a szlket

müveltették volna, minek folytán azok elpusztultak; állitá a lelkész

azt 18, hogy egynél több koldus azért nem tartatik, mert több
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olyan egyén nem jelentkezik^ ki naponkint a tf'mr.lom csarnoká-

ban az elirt imákat elmondaná; állitá, hogy 1726. táján az ispo-

tály borából 6 koldus vasárnapon kint egy-egy iUzét kapott*).

1775-ben 1—3 szegény tartatott az ispotályban, kik napon-

kint elegend kenyeret és élelemre 2—2 krajczárt kaptak; de más

küls nyomorultak is tápláltattak a jövedelembl. Néha kenyér he-

lyett egy véka lisztet, évenkint egy négy forintos süldt és ha-

vüiikiut egy forintot kaptak a befogadottak. Az újvárosi lakosok

fával látták el az ispotályt, szlket müveltették s a ház és

malmot javítgatták.

Tan 11 vallomások szerint, Benke novü plébános foglalta volna

el a paroehia számára a szegi malom felét a 18. század második

felében, késbb pociig a többit is.

Az 1777. febr. 11-ki lielyiartói intézmény értelmében az is-

potály kezelése csakugyan a beregszászi lelkészségre bízatott, ren-

deztetvén a lelkészség és ispotályt illet birtokok iránti kérdés is.

Az 1778-diki egyházlátogatási jegyzkönyv szerint volt ak-

kor az ispotály jövedelme következ: 1. A malom jövedelmébl

100 frt., 2. A Dienes szl termelt 20 s a mez-szl 3 hordó-

bort, a Borkút (Burkos) nev a Csillagos hegyen, valamint az

Ákol és benei hegyen lev, melyet Rehvinkel Rókus, volt urad.

tis'ztartó ajándékozott, keveset jövedelmeztek; a Nagyarauyosi sz-

lt eladta az ispotály nevében Hoífuer Ignácz lelkész 1752-ben

100 aranyért. Az újvárosi lakosok 27 telekrl tartoztak tzifával

ellátni az ispotályt, a dienesi és mezi szlt megmvelni, az is-

potály melletti kertet megmunkálni s egyéb szolgálatokat tenni.

Szántóföldje volt: a Szent Bertalan mezn 13, Csizaljon 6, Micz-

közben 6 és a Hájosnyireseu 7 hold. Az 1751-ben' végrendeletileg

nyert ezer forintot most kifizettetvén, a kamatokkal együtt felsza-

porodott 2300 frtra. Az ispotály tartozott a helybeli papnak misékre

adui egy hordóbort.

Jelenleg is a hid és kath. papiak közti szögletház, melynek

falában néhány év emtt Szent János szobra volt betéve s most

északi oldalán néhány, bolt nyittatott, szolgál ispotályul annyiban,

‘'gy- két elaggoti, helybeli lakos itt menedéket talál, miért a

templomot tisztogatni köteles; jövedelmét a kath. lelkész kezeli.

*) Prot. doni. pár. Bi:záaz. 46. lap.



A kereskedés Beregszászé

Már 124T-ik évben feljogosittatott Beregszász város, kétségte-

lenül a tatárok berohaQása eltt már élvezett jog folytatásául, hogy

heteukint szombaton tartson vásárokat, melyeken mind a vevk,

mind az eladók a szekértl csupán egy dénárt tartoztak vámul

fizetni. (Városi kiváltságlevél.) xV következ XÍV. században is

folyvást szombaton tartattak itt a heti vásárok i^Zichy cod. lí. 342.)

st ekkor már országos vásárok is
^ tartattak. 1348. és késbb

1351. években megfordultak ily vásárokon azon kiküldött idéz

személyek is, kik a perbe fogottakat a törvényszék eltti megjele-

nésre a sokadfilom alkalmával hangos szóval felhívták, (ü. o. 148.)

1573. évben a város és földesuraság (a munkácsi uradalom

birtokosa) közt keletkezett viszály folytán a beregszászi tanács

küldöttei a leleszi convent levéltárába betették okirataikat az iránt,

hogy a vásárok összes jövedelmei, hová a bors és sáfrány járulék

is tartozott, egyedül a birót és hiteseit illeti. Ez emlékiratban a

vámra nézve feljegyezték, hogy az a munkácsi vár részére szedetik

ugyan, azonban minden szombaton délutántól fogva egész másnap

déleltti tiz óráig azok, kik a vásárra érkeznek, vámot nem fizet-

nek; hogy vásár alkalmával tizenötöd napig mindenki vámmentes

s a vásúrtartama alatt bejöv egyéb jövedelem — a biráké.

1613-ban, gróf Eszterházi Miklós lévén a földesur, ekkor a

vásárváiu kizárólag a földesur, elleuben bordézsina alkalmával a

a biró, illetleg a tizedszed számára szedetett.

Áz 1682. évben Thököly alatt szerkesztett úrbéri összeirás-

j

bán szó van^'.z itteni négy rendbeli országos vásárról, melyeknek jö-

;

védelmeit a földesur tetszvényébl a városi tanács élvezé
;

ellen-

j

ben az 1690-ki urbérben már hat vásár emlittetik, melyek estek

i

karácsonyra, virágra, Tóbiásra, Szaniszlóra, Mindszeutre és áldo-

! zóra. Ezek jövedelmeit a f- és. vásárbiró húzták. Egy 1733-ki

! naptárban következ öt vásárról olvastam : virágvasárnapi, sza-

! nisziói, tóbiási, bertalani és mindszentirl. Tóbiás napját azaz ju-

!
nius 13-kát paduai Antal követvén: innen e vásár is késbb igy

1
neveztetett el'; különben 1733. május 12-kóri felírt Beregmegye a

il helytartótanácshoz az iránt, hogy az 1599. 45. t. ez. alapján,

ij mely szerint az uj naptár elfogadtatni rendeltetett, az országos vá-

ij sárok napjai is az uj naptár szerint állapíttassanak meg.

10



A 18. szazad közepe táján mily jelentéktelen heti vásárai’

voltak Beregszásznak, kitnik onnan is, hogy 1771. évien, Bitalin-

ger Vendel bíró és Lázár Imre fuhites alatt, a marti us 2-ki heti

vásáron nem több mint 6 mér búza és 2 mér rozs, ellenben

jiilius 33-kán összesen csugán 50 mér búza (1 frt 50 kr.) és 5

mér rozs (1 írt,) hozatott be eladás végett. (Mnk. uradalmi le-

véltár).

1773. júniusi. Besenyei Gábor, szolgabiró, Nagy Mátyás tör-

vénybiró és Szuhai János hitalatt hallgatván ki az úrbéri kilencz

pontra az érdekletteket, ezek az esztendei öt országos vásárra

nézve megjegyzék, hogy hárma barinos, kelteje pedig barom nél-

kül való.

1774-Jien behozattatván az urbér, ez alkalommal a beregszá-

sziak a vásárjogot kiváltságaik alapján magok részére követelték,

mi hosszú perlekedésre nyújtott ürügyet.

1784-ben a helytartótanács felkivánván a megyétl a vásárok"

jegyzékét, ez junius 15-kén kelt jelentésében kimutatá, hogy a be-

regszászi hat vásár tartatik virágvasárnap, Szaniszló, Antal, Berta-

lan, Mindszent és Ákos napjain.

1789. május 28-kán kihirdetteite Hainbucher (Bikkesi) Károly

alispán, hogy a szombati heti vásárok azoontúl szerdán tartassanak;

azonban 1816. nov. 5-kén kelt intézményében a helytartótanács

csak a szombati vásárokat ismervén el jogosultaknak, e miatt ké-

sbb a város a szerdai heti vásárokra szóló kiváltságért folyamo-

dott, melyet 1818. junius 5. I. Fereucz királytól meg is nyert.

Ez ellen azonban az uradalom tiltakozván, az ügy csak 1824. év-

ben döntetett el, a város régi gyakorlata alapján a heti vásárok

élvezetében azon év febr. 20. kelt és junius 14-kén kihirdetett ki-

bocsátvány szerint meghagyatván.

Az uradalom a boltok után itt is szedvén földesúri illetéket

;

a magán boltok és áruhelyek szaba iépitését erélyesen akadályozta,

Így 1822. julius 23-kán Cseh Sándor, itteni uradalmi szám tartó

00 jobbágy hozzájárultával lerontatta a helybeli csizmadiák által

engedély nélkül fehillitott áruszint.

1830. okt. 27. a megyei közgylés azt határozta, hogy a sze-

rencsétlenségek és rendetlenségek elkerülése •tekintetébl jövre a

vásárok ne a római kath. templom és az urad. korosma közötti té-

ren s általában a városban, hol a kereskedk sem állíthatnak sát-

rakat. hanem künn a pázsiton tartassanak.

Az 1824. febr. 20-kán kelt királyi szabadalom .szerint nyer-
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vén a város jogot ápril 6-kán, május 7., junius 13., aug. 24,, nov.

2., és deczember 10-kén, illetleg virágvasárnap eltt, Gergely, An-

tal, Bertalan, Mindszent ós Luoza hetében mindig szerdán és csütör-

tökön országos vásárokat tarthatni ;
azokhoz késbb felsbb enge-

délyijei az ötvenes években még e következk járultak: barom
vásárok: január 5., mártius 2., julius 6., sept. 21. és nov. 23-kai

határnapokkal
;
továbbá megengedtetett, hogy juhvásárokat óvenkint

április 0—7. és nov. 2—3-kán tarthasson, melyek folytonosan van-

nak divatban, a nélkül, hogy a kitzött czélnak megfelelnének.

Nem lesz érdektelen itt megemliteni, hogy az 1749. évi Keg-

levics-féle adó (dicalis) összeiróbizottság 15 írtra tette a beregszá-

szi vásárok évi jövedelmét. Koronkint a város a vásár és hidvám

iránt egyes szomszédos községekkel egyezségre lépett, igy pél-

dául felhozom, hogy 1736. és raegiijitva l7G9-ben szerzdést kö-

tött a tanács a daróczi birtokosokkal az iránt, hogy Darócz közsé-

get a vásárvámtól felmenti azon feltétel alatt, hogy a község a sáros

gyakor pallagát javítani, a királyi kutnál a Mícz vizén a

város által építend hídhoz fával járulni, az egyházi épületekre

szükséges fát beszállitani tartozzék, s azonfelül a városi lakosoknak

megengedi, hogy a daróczi erdbe fáért járhassanak.

1799. évben pedig a beregszásziak és beneiek közt köttetett

olyatén egyezség, hogy 1. a két helyi lakosok mind a benei mind

a beregszászi vámon dij nélkül járhassanak
;
2-szor a kereskedk,

ha teherrel érkeznek meg, akkor fizessenek ugyan, de ha gyalog

vagy lovon mennek, — nem; 3. a lakosok pecsétes igazolvány-

nyal láttassanak el. (Vár levéltár).

Xterégszászi polgári iskola és tanilgy

Az itteni tangyet illetleg megjegyzem, miszerint itt a refor-

matió fénykorában az iskolák nagy lendületet nyerték; 1590-bea

oly iskola találtatott, melyben két deákot megtámadtak a íejede-
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lem katonái. 1625-ben Bethlen Gábor, Beregszász birtokosa nem
csak a proieslaüs egyháznak, hanem a virágzó iskolának is volt

hatalmas gyámolitúja. Bethlen Gábor lG15-hen az 15Sí)-évben szü-

Ir'LciL (íeleji Katona Istvánt, ki mint korának legnagyobb hitszó-

noka. Író és nyelvész ismeretes, B er egszász ból, hol mint
i > k o 1 a-i g a z g a t ó mködött, további kiképezése végett lieidel-

i-ergbo külddé, midn pedig onnan viszatért, ismét iíj. Beth-

len Isivánnal az ottani fiskolába másodszor is menesztette. Ter-

mészetes, hogy ott, hol ily iudományos er mködött, a taninté-

zetmk is virágzani kellett. 164‘J. Lorántfíi Zsnzsánna megersité

az intézetet az itteni liidvám jövédelméuek élvezetében, azonkorn

urhariiiiu szerint*;, ennek fele a földesuraságnak s fele a Sco-

labeli deákok siisientaójára adalolt., “ továbbá a három kre for-

gód malom vámheli jövedelmének egy része a föhiesur, két része

a f.TfHlikáíor, laiiil és deákok szamára, negyedik része pedig

a i»joluárokuak szedetett; járt továbbá a szlhegy tizedébl a

])redikátor és iskolamestereknek lü hordó bor és a bnzábl

száz kalangya. — IGGO—SO-ban éveiikint 12 st több deák is m-
ködött a felsbb tanfolyamokban. 1713-ban a protestánsok vallásügye

hazánkban elnyomatván, ez azok nevelési eszközeire is kártéko-

nyán hatott, annyira, hogy ez idben itt alig tengdött néhány egy-

mást oktadgató tanuló. A vármegye azon óhaja, hogy itt a sin-

laxisig való tanosztályok létesittessenek, 1777-ben teljesedésbe nem

ment. 1781-ben az itteni tanodákban is a nérneinyelv behozatott.

1802. évben egy korektorral láttatik el az oskola, kinek vezetése

alatt oly virágzásra eled, hogy csakhamar e mellé „rektor és pre-

oeptor*' hozatván, visszaállíttatott minden osztály az elemitl a

bieiinis deákságig. Ez állapot tart 1809-ig, midn még volt az is-

kolában 1 deák és 52 klassista. 1813-ban már csak a novitius re-

torikáig jártak növendékek, kiket két íitaiiitó vezényelt, de ezek is késbb

tanítványok hiányában népiskolai tauitókká lettek. A hanyatlás oly ro-

hamosan haladt, hogy már 1854-ben a polgári iskola majd nem
üresen állt, egy fi és egy leány tanító alatt alig lévén összesen 30

gyermek. Akkor Békásy Sándor, itteni buzgó ref. lelkész indít-

ványára a tandíj eltöröltetvén s az o.skoIa rköd gond alá vétet-

vén : 1862-ben már úgy megszaporodtak a tanulók, hogy csakha-

mar négy osztályúvá vált. 18G2-ben Békásy buzdítása folytán az

egyházi tanács egy négyosztályu gymnazium építését^iatározta el,

Munkácsi urad. levéltárban lev eredeti.
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raelynek alapköve 1864. július 14-kén tétetett le. Ekkor Lóuvai

I
^
János beregi föispáni helytartó áldozatkészsége s tevékenysége, a

[ város, egyházmegye buzgósága s mások adományozása folytán

. aláirások utján egy tanári állomás biztosíttatván, azon év október

I
havában bérelt helyiségben a gymuazium els osztálya rnegnyit-

tatott, melyet évenkint egy-egy követvén, az U?66. évben l'efeje-

zeít nj tanépületben 1867-ben már mind a négy osztály négy ta-

nár vezetése alatt megnyílt. Az 1865— 6. tanévben járt a nem tel-

jes gymnáziuffiba 81 tanuló; ezek közt volt S r. k., 72 ref., 1 zsidó;

: 1870-ben pedig 147, ekkor Katinszky János igazgatása mellett ta-

> nárokul mködtek Budaházy Tamás*), Janka Sándor és Zá-

,
gonyi Károly, mindannyi jeles féríiu. Zsíros Sándor ének- és szép-

I
irászattal foglalkozott.

:

' Az intézet azóta folytonosan 140—150 tanulóval virágzásnak

j

indult, biztatván az úttörket a remény, hogy idvel hat osztályúvá

! , fog emelteíheiui s teljesen felszerelteíni. Azonban a kiadás foly-

I vast szaporodván s a lelkesüítség hova-tovább lankadván, 1873.

* aug. 15-kén Horváth István felkarolván a hanyatló iskolaiigy sor-

sát, tanácskozásra hívta fel a megye közön.ségét, a nélkül azon-

ban, hogy a táplált remény teljesedett volna, miért is a helv. hit-

vallású algyranazium a kell jövedelem hiánya miatt beszünietíe-

:
tett, a csekély alapítványokat a város vette át, helyébe 1874. év-

: ben polgári iskolát szervezvén- s kellen felszerelvén azt. Midn a

városi képviselet e nemes határozatot hozta, kétségtelenül vezérlé

lelkét azon felírás magasztossága, mely az elbbi gymnáziu-n épü-

letének homlokz-üáról oly hamar eltnt s mely fennen hirdeté,

hogy : „E 1 V é s z a n ép tudomány n é 1 k ü í.“ S minthogy ez

átalakított intézetet most már az állam is segíti 4000 frtjiyi évi

dijjal: remélhet, hogy jövje s virágzása biztosítva lesz; st. mi-

vel e polgári iskola megyénk déli részének egyetlen felsbb tano->

dája, kívánatos, hogy az 5. és 6-dik o.sz'íálylyal is mielbb bvit-

.
tessék.

A „beregsz ászi és vidéki nöegylet“ pártfogása és

igazgatása alatt áll az általa 1873. évben egy osztálylyal megnyi-

E jeles tanár született 1838. január h 5-kén Cserebaktán Abanjme-

gyében; a gyninásiuumot Miskolezon s az akadémiai tanulmányo-

kat Sárospatakon elvégezvén, tanítói és neveli pályán, majd se-

géd lelkészül .mködött, 18G5-ota pedig a beregszászi polg. fiisko-

lában oktat. Ó egyéb találmányi kiscrletei közt megalkotá a bil-

lenh’ü rendszerre alkalma; ott betszed és osztó gépet,

melynek jobb sorsra méltó gépmintája a budapesti Köztelken
hever.
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tütt felsbb leDj iskola, melyet akkor 42 Dövendck látogatott.

Azóta a közönség teljes elismerése és táraogattósa s az állam se-

gélyezése mellett már a negyedik osztálya is megvan nyitva s a

növendékek száma évról-évre emelkedik. Az egyes hitfelekezetbe-

liek szintén fen tartanak külön népiskolákat; ezekbe járt 1873,

évben össszesen 301 fi- és 211 leánytanuló, nevezetesen: .

1. a r. kath. iskolába

2. a reform. „

3. a g. kath. „

4. a n növeldébe

07 fi 32 leány

152 fi 79 ,

20 fi 18 „

- fi 42 „

5. egy magán nevelönóhöz— fi 16 „

6. az izr. magán iskolába 02 fi 24 „

A mester inasok vasárnapi iskoláiba járt 20 ref., 33 római

kath. és 6 g, kath., összesen 59 tanoncz.

Beregnjfaln.

Magyar helység a tiszaháti járásban 160 házzal, 861 lakos-

sal és 7681 holdnyi sik határral, melynek nagy része lombos er-

dkkel bontott. A szorgalmas népü falu a munkácsi uradalomhoz,

tartozott. 1378-ban Macsolai Rudolf beiktattatott itt némi részekbe,

1380-ban pedig a Dolhai család perelt Rácz Miklós munkácsi vár-

nagygyal s a beregi és uj falvi lakosokkal az elfoglalt száldoki föl-

dek miatt; e szerint a falu már- akkor a munkácsi uradalom tar-

tozéka vala.

Az 1495, és 1498-ben adománylevelekben szintén a várhoz

tartozónak mondatik s mint ilyen a többi uradalmi helység sorsá-

ban részesült, hódolván Mátyás király, Hollós János, Szilágyi Er-
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Jj
zsebet, majd Csáktornyaiak, Ferdindnd. Büdi, Szapolyai. B<‘iliIeD,

.'jBákóczy, Mágócsi, Eszterházi, Thököly végre, 1726 óta a gróf Schöu-

(ilborn-családDak, mint volt foldesuraÍDak.

j

.1566-ban a .tatárok felduKák 8 népét elhurczolták.

j

1644. jul. 26. Munkácson kelt iratában Rákóezy György fe-

jjedelem s Munkács ura, jószívségbl a helység jobbágyait azon

erd használatában, melyet ennekeltte Bethlen Gábor fejedelem

i a határ szk volta miatt „sertés inarhájoknak“ legeltetésére sza-

) kasztatott, oly módon megersité, hogy az erdt ne pusztítsák,

mert ha ezen érik ket, elvegyék tlük, a makkját azonban étessék.

jEz idben tartoztak a jobbágyok telekbért fizetni, évenkint 2 hordó

'jbort kimérni, a beregszászi Horgas szlt megmivelni, ahoz hor-

fcj dókat készíteni
;

adtak terményeiktl kilenczedet és sertéseikbl

5l tizedet; 1645. még a bercgujfalvi uradalmi földetistartoztak meg-

r|munkálni. A Borsován lev két kre forgó malom jövedelmének

I

hj részét a molnár szedte.

j

Az 1649-ki urbárium szerint volt Lorántffi Zsuzsánna idejé-

Ijében itt 44 jobbágy, 347* teleki pusztahely, 56 fiú, 153

I

ökör, 51 tinó, 85 tehén, 487 sertés és 63 méhkas. Bíróságot vi-

selt Tibor János, mely család maiglan .él, esküdtek voltak Puskás M. és

Baso
; Székely-drabant vala Fazekas. 1672-ben volt a fbiró Puskás

Pál. A jobbágyok ily nevüek voltak: Ádára, Antal, Baso, Ozitó,

Futaki, Gargyan, Hajdú, Kerül, Konyás, Kondor, Tóth, A^erbczi

sat. Azóta a marhaállomány csupán a szarva.sjószágnái némileg

emelkedett, mennyiben az 1870-diki hivatalos összeírásnál 765

szarvasmarha találtatott az 1649-ki 466 darab ellenében
;
ló pedig 165,

sertés csupán 497 és méhkas 68 mi vagyoni emelkedésre nem mutat.

A vallási ügyet illetleg megjegyzem, hogy a magyarkozség

a XVI. században jókor fogadta el a helvét hitvallást; 1645-ben

' már virágzó anyagylekezetet képezett
;

akkori hitszónoka volt

I
Janki, kirl azt beszéli hagyomány utján a nép, hogy egy tenge-

rijét pusztító s általa lesbl megsebzett medve viaskodás közben

leharapta az orrát Annyi bizonyos, hogy a helységet minden oldal-

ról most is környez s egykor még terjedelmesebb volt rengeteg-

erdkben hajdan bölények, medvék, hiuzok, nyestek és szarvasok

bven tanyáztak; vadsertések, farkasok s zek pedig most is te-

nyésznek. n. Rákóezy Ferenez is ‘itt örömest vadászott s 1709. ja-,

nnár 28. és sept. 12. itt tölté az éjszakákaP*^).

*) Bakóezy-Tár Beniczky naplója.
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Az itteni nagyszámú ref. egyháznak idönkint 3 fatemploina

volt, melyek részint az id, részint tz által megemésztettek. Az

1792. Bari István által fölszentelt helyére 1829. építtetett a mos-

tani ktemplom, mely 1838-ban fülszcnteltctett. Egyik harangja

1781., a nagyobbik 1805-ben öntetett. Anyakönyve 1765-ben kez-

ddik. Iskola tanítója 1796-óta külön mködik. 1850. körül gróf

Schönborn itt gzfürészmalmot állíttatott, mely azonban csakha-

mar beállittatott.

175G-ban egy malomnál a sertések 140 darab ezüst lengyel-

érmet túrtak ki. A tehetsebb birtokosok közül kiemeltetnek : Bar-

csi András, Molnár Ferencz, Máté János, Puskás János, Simon

Ferencz, Szeles Fái, V. Tóth János, Tihor András sat.

Büs Beresztó.

Euthen község a munkácsi járásban
;
a munkácsi uradalom-

hoz tartozott. Magócsi Ferencz 1607. április 24-kén kenézséget

adott Kopcsa Simonnak a végbl, hogy ezen Kis Dubravicza,
Zuppetnik és Nagy Beresztó közt feküdt helységre idegen jobbá-

gyokat telepítsen hat év alatt, ígérvén az uj megszállóknak öt évi

adó- és tehermentességet. Ez okmányt megersité Kopcso Imre és

örökösei javára 1613. január 1-jén gróf Eszterházy Miklós.

1649-ben találtatott itt 4 jobbágy, 2 telek, 14 fiú, 2 ló, 4 ökör

és 10 tehén; 1699-ben már csupán egy féltelek volt benépesítve,

a többi a háborús idkben részint elveszett, részint elbujdosott.

Jelenben is néhány izraelitán kívül csak 25 g. k. lakosa van, kik

a nagybresztói lelkészséghez tartoznak.



ISTagj Bere»*t6-

loo

Orosz hólység a föimebbi szomszédságábao.' Az 1638-dik

munkácsi uradalmi összeírásban raegjegyezíetett róla, hogy Rá-

kóczy Zsigmond 1602. január 21. adott kenézséget a Likovics-csa-

ládnak. 1649. Lóránt ffi Zsuzsánna alatt találtatott itt: 13 jobbágy,

8 telek, 21 u, 6 ló, 30 ökör, 23 tehén, 40 juh. 23 .sertés és 5

méhkas. Batyko volt Pap Simon. 1699-ben IL Rákóozy Ferenoz

alatt volt a kenéz Popovics István. Azon évben Pap Mátyás a maga

félteikét a parochiára szánta, melyhez Szíanko Iván félteiké is esa-

toltatott, hogy „annál.inkább fizethesse a pap a nyest pénzt. Je-

lenleg is itt van a lelkészség székhelye kényelmes klakkal s a

templom szintén uj köépitmény. A község áll 183 lakosból és 23

házból, melyek a Gyil alatti lejtn épitvék.

Beregócz.

Orosz fala a vereczkei járásban a verchovinán, 11 házzal,

92 lakossal és 34 holdnyi hegyes határral
;

fekszik Felsö-Vereczke

közelében s hajdan is a munkácsi s nem a szentmiklosi uradalom

hatósága alatt állott. Az 1649-ki urbárium szerint találtaíott itt

10jobbágy 0V4 telken, 13 fiu, 3 ló, 12 ökör, 13 tehén, 71 juh és 12 ser-

tés, mely marha állománynál ma sínes sokkal több. Akkor völt a

kenéz Cziganovics Demeter, ki a várhoz 1 nyestet, 1 császárma.-

darat, 2 kavolyt és 3 frtot adott Késbb a barezias idkben

a népesség s a falu még inkább elpusztult, annyira, hogy 1699-

'ben csupán 7.1 volt népes. 1831-ben volt 93 lakosa, 1870-ben

.pedig 92 s Így négy tized alatt épen nem gyarapodott, azonban

1881-ben már 123 találtatott, kik 13 házban laktak.
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Bcrezinka,^

Ezeo 13 házat és 73 telket számláló helység fekszik & mun-
kácsi járásban Munkácstól keletre, a XVIII. század elején Kisle-

ányfalvának is neveztetett, minthogy Leányfalva szomszédságában

az ottani magaslaton fekszik; tartozott a munkácsi uradalomhoz.

Az 1649-ki urbér szerint, tal.'íltatott akkor 13 magyar nev job-

bágy-lakos, kiknek kenézük Kozma János és Fejér Tamás volt;

inig Fejér Ferencz, Máté és Simko a várhoz drabant- szolgálatot

teljesítettek. A koronkénti jobbág} -létszám ekkép változott:

1599-ben Rákóczy Zsigmond alatt volt a faluban 2 ház

;

1649-ben 5^4 telken a 13 jobbágy kezén találtatott összesen 1 ló,

20 ökör, 15 tehén, 3G sertés és 4 méhkas; lG72-ben volt 6Va
telken 9 jobbágy és 20 fiú; 1682-ben 8 telken 15 jobbágy és

15 fin; 1704-ben II. Rákóczy Ferencz alatt 9 telken 12 jobb-

ágy és 5 fin; 1728-ban gróf Schönborn alatt csupán 4 jobbágy,

6 fiú, 2 népes és 4^2 pusztatelek, a többi idközben részint elve-

szett, részint elköltözött; ennek folytán gróf Schönborn Frigyes.

Károly 1730-ban külföldi németeket telepitett ide, kik 1842. évben

már 9 családot képeztek. Ezek szorgalmas földmivelk, s a fels

schönborni r. kath. anyaegyházhoz tartoznak.

Betlen.

Puszta Kaszony, Darócz és Edelényes közt, mely Barabással

egy adósorozati községet képez, leginkább erdterületbl áll s bir-

tokosa a Lónyai-család. Hajdan Petlen-nek is neveztetett. Egy

1344-ki okmány szerint, Helyen, Mátyus, Kerecseny ‘és Iszterjón

helységeket érint határ járásnál emlittetik Kerecseny közelében, a

Remete gorondja nev tónál fekv Petlend nev tér, melyet akkor



Disznósi Péter fia fíarabás birtokolt'’'). — ir?8.‘j. Darorzi .S/.er.'f

Peréaji Jánostól és Györgytl szerezték meg e pusztát. lG4l-bt>u

Gulácsi Ferencz és István a Pétién puszta ket iil'ri részükét

átengedik 80 írtért Gulácsi Ambrusnak; e család birta különi>eü

már a XV. század elején, mert 1428-ban felosztották magok közi

s akkor falu — possessio — volt. Mikor pusztult el, bizonytalan.

Bilke.

Mezó város a felvidéki járásban s a megye keleti szélén

;

1870-ben volt 728 háza, 3633 lakosa és 10341 holdnyi határa
;
az

1881-ki népszámlálás alkalmával azonban már csak 1625 férfi,

1722 n s Így össze.sen 3347 lélek és 696. lakház találtatott benne.

A hbér idején feje volt egy hasoDuevü uradalomnak, melyhez

Bilke, Dubróka, Kis és Nagy-Rákócz, Rosztoka, Szajköfalva. Misz-

ticze, Lukova helységek s egykor Szunyoghmezó (oroszul- Komár)

tartozott. A monda szerint Árpád iiejében a Tiszától a Borsováig

fölfelé Boris, a Borsovátóla Latorcza vizéig 1 1 s-csalúdok foglal-

ták volna el a tért s hogy még a XiV. század elején is az urada-

lom területe egy haüirral lett volna körvonalozvá, melyet királyi

adományul a Kar ác s o n

y

nev család birt. Ennek utódai : a Bü-

kéi, Dolhai, Koralósi, Lipcsei, Gorzó és Rákolczi-családok. kik egy

törzsbl erednek, t. i. az 1260. év táján élt iipc.sei — bükéi Ka-

rácsonytól, ki fiai számára a máramarosi lipcsei uradalmat is meg-

szerezvén, egyike innen Lipcseinek kezdett neveztetni, mig a má-

sik az azon uradalomhoz tartozott G orz nev pusztától a Gorzó
nevet vévé fel s e családok fnaiglan virágzanak, mig a Oilkei

1711. Miklósbankihalt*)**), a Dolhai és R vk o I c z i pedig már

elébb. —

*) Zlehy-Codex IL 97.

*) Gorzó János, szoi^jabiró or szives közlése.



E családok egyeoló C7imerrel birtak; ez egj cégyfelé osz-

tott pajzsból ál), eleó osztálvu \öios udvarában arany korona vau,

a másodikban, kék udvarban könyökl kar kivont kardot tart; a

harmadik osztály vörös udvarában két magas zöld élfa és a ne-

gyedik osztály kék udvarában két egymás alatt s egymással ellen-

kezleg üsz hal látszik.

Bizonyos, hogy az Ilosvay-család is rokon a fentebbnevezet-

tekkel s hogy a XIV. században, mint azt llosvánál terjedflmesen

kimuíattam*'), ezek oláhok valának, kik sajétlagos kiváltságokká

éllek. —
A bilkei uradalomhoz tartoztak a Bereg és Xláramaros megyé-

ket érint havasok is, a mint az a családnak I. Lajos királytól,

Erzsébet és Mária királynétól nyert uj adcmánylevelekbl kitet-

szik, melyeket 1412. Zsigraond király megerósitett. 14o3-ban Bil-

kei István, Illés, Jáno6, Gorzon és László pereltek Perényi János-

sal a, borsvai havas miatt**).

1447. Ilosvai Tivadar István beiktatlatctt a zálogjogon szer-

zett Bilke, Ilobróka, Eákócz, Miszticze, Lukova és Szuny ogmezö

helységekben lev részekbe, mely alkalommal királyi emberüL m-
ködött Komlósi Tamás.

1453. Bilkei Balicza Péter íia lvasko ajándékozott leányának.

Ilonának Bükén négy jobbágytelket. 1457. beiktattattak a nevezett

uradalmi helységekbe Bilkei Miklós, István és Mihály, (kinek atyja

volt Péter és ennek István), Bilkei Illés fiai Sándor és István és

Bilkei Balicza János.

1460. Ilosvai László és Bilkei Sándor leányai Anna és Vern
beiktattattak a Bilkei Sándor-féle részekbe Beregben, valamint má;;

ramarosban Lipcse, Herincse, Keselymez, Berezna, Ökörmez^

Vizköz, Ripina, Kalácsa, és Kelecsény helységekbeli jószágba.

1463. emlitteiik Ilosvai László nejéül Bilkei Anna, Vörösmarti

Palkó fia Ivasko nejéül pedig Bilkei Vern.

1475. Endrdi Fitza Demeter királyi udvarnok és testvére

Ferenez s mindkét nem utódai királyi adományul kapták az llos-

vai K. László s hasonnev fia bírta Büké és Ilosva belységekbeni

összes részeket, a két Ilosvay László ellenmondása mellett. A beik-

tatást eszközlé Longodári Mátyás kir. ember. Ez okmány szerint

Bilke Máramarosmegyébez tartozott.

*) L. IlosváDÉl az 1364., 1370. évi okmáDjokat,
**) Leleszi levéltár, honnan a többi adatot íb mentém.
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1476. Komlósi Imre kir. ember felsbb rendeletre osztályt

tett egyrészt Lipcsei Bükéi Mihály és
,

Lázár (kiknek atyjok volt

István, ennek Gergely, ennek János, ennek Szerecsen és ennek

Karácsony), másrészt Bükéi illés István és fiai János és György,

János fia András, Rákolczi István és Mihály (az okmány szerint: „Bo-

lond Péter fiui“), Gorzó János fiai István, Péter és András, és Bii-

- kei Miklós fia György között a Büké, (melyhez két malom is tar-

tozott), Dobróka, Eákócz, Miszticze (malommal), Lukova és Ko-

már puszta iránt.

Nagy Iván*) sejti, hogy az Ilosvai, Komlósi s Dolhai csalá-

dok, már a törzs Karácsony kora eltt szakadhattak ki e családból;

mert akkor (1476) már csak a Lipcsei, Bükéi, Gorzó és Hákoiczi-

családok valának osztályosok és pedig úgy, mint fentebb is látszik,

hogy származásuk Karácsonyban összpontosul.

1480. Perényi János kapta zálogul Bükéi Andnls beregi és

máramarosi részeit.

1491. Perényi Gábor és általa atyja P. János, testvérei Mi-

hály és István s mindkét nem utódai királyi Adományul nyerték

a néhai Bükéi György után maradt összes részeket, mely alkalom

-

;
mai a Bégányi Antal kir. ember által tett beiktatásnál ellenmon-

dót^ Bükéi János, testvére György és ennek gyermekei András,

Margit és Dorottya.

1505. Szarmaszói Bank Illés neje Naszta perelt rákoiozi Gorzó

Péterrel s másik rákolczi máskép bükéi Gorzóval néhai Andárs

fiával foglalás miatt; királyi emberül mködött Kisfal usi Sztojka

János. —
1507-ben pedig perelt erszakoskodás miatt Bükéi György •—

Buttykai Lászlóval.
'

Í530 ban emiittetnek birtokosokul: Bükéi György és Péter,

Lipcsei György és Miklós, Petrovai Péter, Zékán János, Zovárd Sza-

niszló, Gorzó László és Ferencz**).

1548. Bükéi Péter eladta összes birtokát Bükéi Máténak és

Ferencznek. 1550-ben beiktattattak Muesei Pál és Kerepeozfi Deme-
ter deák a Bükéi János magtalan kimultával ennek részeibe s it-

teni udvarház birtokába Bükéi Máté elíeumondása melleit. i552-

ben bírtak még itt: Szirmai Lajos, Bathori András, Gorzó János

és Zókán Miklós***)

*) Magy. orsz. családai 9. köt. 117. lap.

*) Budai kam. lev. Lib. ÍV. Tóm. Vili.

**) ü. 0.
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1562. Krösbányai Móré Gáspár kir. adományul kapta a Bil- I

kei Mátétól hütlenségi bélyegen elkobozott bilkei, rákolczi és dob- i

rókái részeket.

1567-ben adó végett összeirattak itt birtokosokul : Bilkei Máté

és Perencz, Szirmai Lajos, Ilosvai László, Lipcsei, Gorzó János,

Horváth Kristóf, Tarnóczi István és Paróczi György. 1572. eralit-

tetik Tarnóczi István.

1574. Gorzó János bilkei, rákóczí és dobrókai Összes birto- i

kát elzálogositá bilkei Görzó Lukácsnak 150 írtban. I

Ugyanakkor Ternei Keszthelyi György beiktattatott a Máty-
|

falvi Zoárdífi István és Szirmai László magvaszakadtéval örökidöre

nvszállt bilkei, misziiczei, rákolczi, szlósvégardói, újlaki, mátyfalvi,
|

és rákosi összes részekbe, Dolhai György, Erki Gáspár, Szirmai
|

Lajos öz' egye, Bódi Borbála, — Csepel Ákos és Mihály és üj-
;

helyi János ellenmondása mellett. A beiktatás 1575. ismét megki-

séreltetett.

1575. Daróczi Szeráf királyi táblai jegyzó adományul
j

nyerte a Bilkei György fia János magvaszakadtéval fölkért bilkei
j

udvartelkét s egyéb birtokát. A beiktatásnál, melyet Bilkei Ger-
|

gely kir. ember és Ványai Mózses leleszi pap teljesített, ellen- i

mondattak: Lipcsei Perencz, Imre, György, Gáspár és Gergely;

Gorzó György, Palkó János, Lipcsei Péterné, G. Katalin és Ke-

néz Eleknó Margit; Thegze János özvegye Anna, Lipcsei János

özvegye és Daróczi Miklós. •

Ugyanakkor bírtak még itt Pancsikai Pódor máskép Csuzi I

György és Daróczi Szeráf; valamint Bilkei Alátó és Perényi

István. — *
1

1576. Bilkei Máté, id. és ifj. Bilkei Perencz, Miklós, Ist-

ván, Tamás és Gergely, és bilkei Lipcsei Gáspár, Imre, Perencz, ;

Parkas, László, György, és Gergely, valamint id. bilkei Gorzó '

János, György, László, és ifj. János beiktattattak kir. uj. adomány 1

folytán a bilkei uradalom s egyéb részbirtokok-birtokába
I

Ilosvai László kir. ember által. Ez uradalom akkor Lukova,

Miszilcsze, Kákócz, Dnbróka falukból és Komorót nev pusztá-

ból állott. Ez utóbbi hely (Szunyogmez) Bilke határszélén feküdt

s minthogy a Borsova vizétl o0 ki*.t szenvedett, lakosai Bükéhez

közelebb, az ugyncvezett „b o r j u-I e g e l ó“-re költöztek, mely

városrész maiglan Borja vég néven Ösméretes. Az elhagyott falu

helyén csupán egy templom-rom maradt emlékül, melynek kör-

Dvékr . maigian köztemetnek használtatik.



1580. Daróczi Szeráf kir. adományul kapta az Ivasko And-

rás magtalan elhunjtával fölkért birtokát, a beiktatásnál, melyei

Gulácsi Ferencz kir. ember eszközölt, ellenmondván Dolhai György,

Butykai Lajos özvegye Bódi Borbála, Újlaki János és Szirmai La>

jós özvegye.

1587. A bilkei uradalom tartozékául emiittetik Bosztoka és'

Szajkófalva. 1588. tiltakoztak Budi Mihály és István — Csáki

Gábor ellen az itteni és szajkófalvi részek elidegenítése miau;

1595-ben pedig hasonló ügyben Bilkei János és Lipcsei Márton

Yécsei Orsolya ellen.

1595. Komlósi Albert munkácsi udvarbiró beiktattatott a

Bilkei Mátétól 1594-ben Bákóczy Zsigmond és Perenezre vételutján

1500 frtért s ezekrl átengedés utján Komlósira s mindkét nem
utódaira szállt bilkei részjószág, ház és kúria, rákóczi rész és dob-

rókai pusztatelek és ház birtokába Bégányi Kristóf kir. embre

által, mely alkalommal Bixi Ferénezné szül. Bilkei Krisztina, Bilkei

János és Lipcsey Gedeon ellenmondottak. 1597-ben beiktattatott

bökösi Bixi Ferencz. —
1600 bán bírtak itt: Rákóczy Zsigmond, a Bilkei, Lipcsei és

Ilosvai-családok, Kisfalusi János, Daróczi Ferencz, Bixiné és Mez
Gáspár, 1625-ben pedig Bilkei János és András és Erzsébet, Urai

Gáspár. Daróczi Magda és Kisfalusi máskép Ilosvai Miklós.

1625. Vettek Egresi István és^jjeje Bilkei Erzsébet Szegedy

Annáiéi részeket itt és Dobrókán, Szajkófalván, Misztiezén, Lnko-

ván és Rákóczon.

1631. Lipcsei Gergely, András, gróf Bethlen István, er-

délyi kormányzó aszialnokáuak fía beiktattattak a hütlenségi bé-

lyegen néhai Lipcsei Pál fiától Gábor és Györgytl, és János

fiai György és Andrástól elkobzott részekbe, a Lipcsei család ellen-

mondása mellett; ez okmányban emlittetnek a többi uradalmi fa-

lukon felül még Szajkófalva, Kis-Rákócz, és Rosztoka is, mely

utóbbi Kis-Dobrókának is neveztetett, mint mely Dobróka hatá-

rából épen úgy szakitiatott ki, mint Szajkófalva Bükének és Kis

Bákócz, Nagy Rákócznak határából.

1638-ban a Bilkei család a szomszéd erdélyországi Mársma-

ros-megyébeo fekv Dolhán lakott Dolhai családdal határ-villon-

gási perbe keveredvén, az 1638 : 41. t. ez értelmében Lónyai Zsig-

mond küldetett ki biztosul, az ügy azonban még évtized múlva

sem lett elintézve, mert az 1649 : 72. törvény czikkben az elbbi

országos küldöttségi iníézkedés megujittatott.



lOO

1638-ban gróf Eszterházi Miklós nádor Lipcsei Gergelynek

Bükén, Rákóczon, Dobrókán, Szajkófalván és Lukován ibmét némi

részbirtkot adományozott/ Ugyanakkor emlittetik llosvai Jánosné

nejeül Barchi Anna.

16-48-baD ernlitletnek birtokosokul: Lipcsei Sándor, Ferencz,

Gergely, István, Zsigmond és Péter; Bükéi Pál, Gorzó Imre és

Mátyás, Komlósi Benedek, Kállai* István, Egri István, Lázár Ta-

más, Zavatkai András, llosvai Ferencz, Kisfalnsi György és llosvai

János özvegye. Lipcsei Gergely és Szuhai Anna pedig megvették

Bükéi István részeit 200 tallérért. 1652-ben cnilittettek birtokosul

Urai M i k 1 ós n é szül. Lipcsei Zsuzsanna, és Bükéi György és

Annii; 1664-beii Horváth Jáiiosué Bükéi Eufrozina, és IGGB-ban

Gorzó László és Popovics Máté és László. lG80-ban Bükéi Miklós

átenged itt es Szajkófalván bizonyos részeket, mi ellen Bükéi

Zsólia tiltakozott. — lG98-ban emlittetik birtokosul báró Lieben-

berg Károly József.

1709. Bükéi Miklós és neje Semsei Júlia, Rácz Gergely és

neje Kállai Máriának ezer forintért lekötik zálogul a bilkei, sze-

rednyei, miszticzei, dobrókai, lukóvai, ökörmezi és rákóczi részé-

iket — .
•

Az 1711-ben magtalanul elhalt Bükéi Miklós vagyona kirá-

lyi adomány képen elébb báró Libenberg, azután N i e z k i, ké-

sbb Romocsaházi, Pálfli, végre pedig Keresztes nev családnak

jutott birtokába
;
majd egyik része 1802. az emíitett Bilkéy Mik-

lós és llosvay László ágának kihaltával királyi adomány ilag Bar-

tófíL Andrásuak, másilía. Ruzsák Ferencznek, harmadika pedig Par-

tsetich-családnak adoraányoztatott. A Bartóf-féle rész késbb Czi-

bur és Petróczi családokra ment át. A folyó század negyvenes

éveiben eladatott a Bartófiy-féle rész Szintay Jánosnak és ne-

jének, kik azonban csakhamar csd alá kerülvén, e részt árverés

utján a Bartüffyak visszavásárolták
;

kihasittatván abból késbb V*

rész Btika Imréné született Petróczy Gubriela részére, mig a

részt a Bartóffy örökösök mogtarták s jelenleg is bírják. — 1822.

évben adományoztatott a Bartúífy, Gorzó és Lipcse3^-ágakaak kö-

zösen a vásár jog is, melyet maiglan osztatlanul bírnak, az ital-

mórósi s malomjogokkal együtt. 1807. báró Sahlbausen Mór
bükéi kisfahidi, szajkófalvi és ilosvai vagyonát 7100 írtért M o r-

vay Pái cs neje Ormos Máriának eladta.

A bükéi uradalom, melynek birtokosai egykor paliósjog-
iral is bírtak, az id folyamában részint házasság, részint elzá-
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logositás által nagyon feloszlott
;
a különböz helységeknek külön

birtokosaivá lettek a Lipcsei és Gorzó törzs családokon kivül a

következk; n. in.: a Kóródi; Sznhai, Mokcsái, Szenczi, Fráter,

Pongrácz, Kanafoszki, máskép Madarász, Komlósi, Nemes, líosvai,

Bradács, Pap (kinek jelenleg utódai: Báró vagy Jurkanics-Pap,

Roszpopa-Pap, Gyakunik-Pap, Szidlási Pap és a Jurkanics-Popo\ ics-

családbeliek)
;

Bodó, Galgóczi, Kovács, Tóth, Molnár, Siibort.

Cserszkí, Csorba, Péter, Tolvay, Angyalosy, Szabó -Pap, Bakosi, Gé-

resi, Szai-Vsznik, Morvái, Újhelyi, Selevér, Szabó, Kodra, Berzse-

: nyi, Vass, Rácz, Jármi, Ajtai, Bényei, Szarka, Pionián, Jobszti,

I

Tákosi, Budai, Szalai, Pogány, Balogh, Hahnagyi, Talapkovics, a

' kincstár, Vaszko, Cliira, Koroszki, Javorszki, Dienos, Orbán, Sztojka,

Bóthi, Tiszaujheiyi, Zékány és mások. A Zékány család féríi ága ki-

halván, a leányágon származott utódok, a Pap nevet vették fel ; a

I

múlt század végén azonban ismét a Zékány névhez tértek vissza s

a/.zal raaiglan élnek, jóllehet a Dobra-család eleintéü tiltakozott az

i

ellen s a megye is ez ügyben intézkedett.

^

Vásárjogot e város birtokosai I. Ferencz királytól nyertek

1822., 1873. júliusban pedig a város engedélyt kapott arra, hogy

heti vásárt is tarthason.

Bükén hajdan római katholikus templom is volt, melynek

romjai még 1766-ban állottak s melynek két régi harangját, cakkor

a lakosok elrejtve tartották volna, mint errl azon idben íloff-

ner Ignácz, beregszászi esperes a megyéhez jelentést tett, javasol-

ván, hogy itt r. k. lelkészség ismét aiapittassék, mert az egész

környéken latin szertartásu pap nem taláítatik*).

Bükéhez hajdan görög kath,. apátság is köttetett, mely ily

j

cziraet visel: „Archi ma ndria S. Cru cis de Bilke“

Az itteni nemes családok közt a 16. században a reformált

I

hit hamar meghonosodott, jóllehet az oroszság s a volt jobbágyság

legnagyobb része megmaradt si vallásánál. 1703-ban a protes-

tánsok már anyaegyházzal bírtak, késbb azonban a 18. század

végén llosva fiókja lett, még 1784-ben kötvén e tekintetben azzal

egyezséget; végre 1828-ban ismét anyaegyházzá lett.

A 3105 görög katholikus lelkészsége igen régi; anya-

könyvei azonban csupán 1772 év óta vezettetnek.

*) Megyei levéltár. Egyházi ügyek.

ii
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JKis-Bisztra.

Oroszfalii a vereczkei járásban a polena-ploszkói völgyben 12

házzal és 81 lakossal. Rákóczy Zsigmond 1590. június 15. a mun-
kácsi várból Kalabiska Demeter, Márton, János és Andrást- s utó-

dait a kis-bisztrai kenézségben raegersité, mint melyet elódjök

Kalabiska János 1584-ben Mágócsi Gáspártól kapott, midn 1582-

ben a helység alakítására vállalkozott. A kenézséget 1613. gróf

Kszlerházy Miklós szintén raegersité. 1649-ben Rákóczy György

özvegye alatt összeiratott itt 31 jobbágy, 32 fiúval, 4 ló, 42 ökör,

40 tehén, 10 juh, 32 sertés és 4 méhkas. A kenézeknek volt a

Pinye-patakon egy malmuk: a nagy és kis Pinye és Koma tilal-

mas vizeiben pedig a pisztráng, kövi és kophalak tenyésztettek.

1699. volt a kenéz Kalabiska Ilmát s népes telek 37*. Most a

ploszkói g. k. lelkészség alá tartozik.

Jíagy-Bisztra.

Oroszfalu Szolyvától nyugotra egy kellemesen fekv lejtn,

48 házzal, 284 lakossal és 1236 holdnyi határral, melynek legna-

gyobb része a munkácsi uradalomhoz tartozó lombos erdség,

melyben mészkbányák is zetnek és egyes bérlk bükkfa-lemeze-

ket kezdetleges mv vizigépen gyártanak.

Rákóczy Zsigmond 1597. junius 28. Melles János és Ger-

gelynek szabadságot adott arra, hogy Bisztra helységet hat év alatt

idegen jobbágyokkal megnépesitse, Ígérvén a telepitvényeseknek öt

évi adó- és tehermentességet. 1649-ben volt a fókenéz Czvianko

Luka, kenézek pedig váltakozva Melles György és fiai Danko, Iván

és András. Batyko vala Pap Lázár, ki egy nyestet ^rtozott éven-

kint a várhoz adni, mert atyjával egy jobbágy telken de külön ke-

íi^jeren lakott. Akkor találtatott itt 48 jobbágy, 69 fiú, 2OV4 telek,
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25 ló, 108 ökör, 18 tinó, 80 tehén, 26 juh, 71 sertés és 9 méh-

kas. A kenézek birtokában volt kéts a batykónak egy kallós malma,

1 melyektl egy-egy lasnakot tartoztak adni, vagy 2—

2

írttal meg-

váltani. A Szuszka és Nagy-Bisztra nev folyók jó pisz! rángja! és

I

kövi halai miatt tilalmasban tartattak, a minthogy itt külön is egy

S pisztrángtartó tócska volt, melyekben mindig eleven halakat tar-

!
tottak a vár szükségére.

' 1645-ben csupán 122 frtnyi bért fizettek a lakosok, ekkép

megváltván a szerjárást; de mivel a szomszéd Paszika és Jobovi-

I cza nem gyzték a várhoz a meszet égetni, Debreczeni Tamás

tisztfönök rendeletébl a mészkemencze körüli szolgálatra fordit-

I

tattak.

I

1682. Thököly Imre alatt találtatott itt 72 jobbágy, 20^/4 te-

I
lek, Czianko Pap Demeter és Czianko Iván nev két batyko és

I

Melles István fkenéz.

1699-ben is még Cz. Pap Demeter volt a pap, kinek családi

féltelke a parochiához adatott úgy, hogy attól nyestpénz fizet-

1 tessék.

Érdekes összehasonlításul megjegyzem, hogy 1649., tehát 220

év óta e helység anyagilag alig szaporodott, mert akkor bírtak a

jobbágyok 206 darab különféle szarvasmarhát, 1870-ben pedig ösz-

szesen csupán 240-et, akkor 25, most csak 3 lovat, akkor 26, most

!
csak 22 juhot, végre akkor 71 s most 75 sertést, holott azóta a

lakosok száma kétszeresen emelkedett.

A g. k. hitközség — melynek itt csinos mv kupohts fa-

1
temploma líém, — a szomszéd szolyvai lelkészséghez tartozik.

I

]

i

]

i

(Visnyoje-Bisztroje).

Oroszfalu a latnrkai völgyön a Verehovinán 21 házzal és 139

lakossal. Tartozott a munkácsi uradalomhoz. 1649-ki úrbéri össze-
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iráe szerint volt a Huszlya nev hegyen 17 ház, melynek lakói,

kik különben Telegdi, a szentraiklósi uradalom birtokosának jobb-

ágyai valának, Lorántfíi Zsuzsannának a munkácsi várhoz zabtized-

del tartoztak azért, mert a várhoz tartozó hegyen mveltek földet.

E helység 1091-ben a Nagy és Kis-Bisztra nev falukból alakítta-

tott egygyé, felvevén akkor jelenlegi nevét. Azon idben a kiskorú

Rúkóczy Ferencz és Júliáé volt e birtok, melyet Szentléleki Pé-

ter tisztartó kezelt, ki alatt volt Nagy-Bisztrán a kenézség a Szü-

tevics-családnál, mely négy testvérbl állott, mig Kis-Bisztrán ke-

nézek Mikus, Ruszin és Pap-családbeliek voltak; Pap Gergely

jobbágyfi egyszersmind a batykói tisztséget is végezvén. A többi

jobbágyok családai Ruszin, Kallusz, Bombics, Bobonics, Moskevics

és Umazanics nevet viselték, mig a lobbi Öt család elpusztult.

1099-ben az egész faluban nem találtatott csupán 3 tehén, más

lábasjüszág nem volt, a népség megfogjott, elszegényedett. Ez ur-

bér mondja, hogy a gör. kath. templom régi s hogy lelkészi ala-

pul a Bombics-féle elpusztult V4
jobbágytelek határoztatott. A fa-

templom most is áll, a lelkészlak azonban kbl épült. Idfolytán

a népesség s annak vagyona is emelkedett: 1870-ben találtatott

111 szarvasmarha, 113 juh, 26 sertés és 2 méhkas.

Storsznesina.

A laturkai vülgyöntuli magaslaton, közel a galicziai határ-

széli hegyeken fekszik ez igénytelen falu 12 házikójával és 65 rut-

hén lakosával; egykor a szentmiklósi uradalomhoz tartozott. 1691-

ben birta a kenézséget a Kalusz-család, mely egyedül bírta az

egész határt, mivel a többi jobbágyok mind kivesztek egy Mo-

esinecz nev zsellér kivételével, ki 1 frtnyi bért fizetett, mig a ke-

néz-család 6 forintot tartozott beadni. Idvel uj telepitvényesek ke-

resték fel a zordon helyet, mely nevét a rengeteg borzaitól vette. A
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lakosok kezén van most 66 szarvasmarha, 23 juh és 23 sertés, mi

nem nagy gazdálkodásra mutat.

Borzsova.

Magyar falu a tiszaháti járásban a Borsa folyó jobb partján,

melyrl nevét is vette egykor, ez pedig valószínen a B r e z o v a

nev szláv szótól ered, mely nyirest jelent. Hogy az Anonymus-

ban elforduló Borsova-vár alatt a szomszéd Mez-Vári mellett fe-

küdt ersséget, — melytl eleintén a megye és fesperesség is ne-

veztettek — kelljen értenünk, e városka leirásánál tüzetesebben

eladandom, itt csak annyit említek meg, hogy a honloglaió ma-

gyarok e táj termékenységét megkedvelvén, az itt talált és üng-

várra elhajtott oláh és bolgárok telepeit megszállották, s e helysé-

get is megalkották, mely a 13. században már virágzott, mennyi-

ben akkor már lelkészséggel birt. így 1321. évben Pá 1 volt itteni

lelkész*), az >333-diki pápai tizedek rovatában pedig lelkészül

Kozma emlittetik, ki ily adóul 3 garast fizetett.

1372. a leleszi kon vént László nádornak jelenté, hogy Vár-

dai János részére Zuchy Pál fia Mihály királyi ember társaságá-

ban Borsovai Györgyöt és Vay (Woyai) Benedeket megidézte**).

E szerint a Borsovai-család birtokolt itt, mely nevezetesen Borso-

vai Jakab és György (Imre fiai) királyi adomány ^ mellett még
1365. évben beiktattatott. Ezek 1373-ban a bírósági eljárás eiba-

lasztásába ügyvédeik közbejöttével beleegyeztek, ezek voltak Bakai

János és Bakai Brigyes***).

1418. Dolbai János fia Bogdán batulraaskodási tényben bírói-

lag elmarasztaltatván, az osztály közte és részöket még ki nem

vett testvérei Szaniszló, János, és György közt eszközöltetett azért.

*) Zichy-Codex L 197. lap.

**) ü. 0. HL 47a
***) ü, o 497.
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hogy a Bogdánt illetett s elkülönitend negyedrész elkoboztalhas-

sék. Az osztály tárgyát képezték: Borsova, Sarkad, Makaria, az al-

máspataki malom, Románpataka puszta, négy forrás, Dollia, Zad-

nya, Dolhán a Sebesparak folyón egy malom, a borsovai alól-

csapó két kerékre forgó malom harmadrésze 12 népes jobbágyte-

lek s egy ekényi szántóföld és makkos erd, s az e helységekhez tar-

tozó s „mind keresztény, mind ruthén“ templomok, tor-

nyok, sírboltok és czintermek, nemkülönben a Máramaros várme-

gyében fekv poláuyai, oroszíalvi, leordinai, petrovai, rosalyai, Sa-

jói, batizházai, szurdoki, bélaházai, polau-ujfalvi, mocsári és zpini

birtokok, xizonban a végrehajtó küldöttség, melynél Perényi Péter

országbíró Ítélete alapján és Zsigraond király parancsára. Haraszti

Eraszmusz királyi ember és leleszi konv. pap, Bálint mködtek,

Máramarosban nem járt el a kell sikerrel, mert midn az ottani

birtokot összeírni akarná, Bogdán testvére György fegyveres kéz-

zel ellenszegült s az eljárást megakadályozta, st a jelentk sze-

rint, ha futással nem mentik meg életöket, utánok ltt nyilak ál-

tal megölettek volna*).

1423-

ban a leleszi konvent és Kissiirányi Mihály fia János

királyi ember által beiktattatott örökösödési jogcziraen kismuzsaji

Kánthor Mihály fia Ferencz az si borsovai, oroszii s hegyi ré-

szekbe és Eelmecz nev puszta birtokába.

1424-

ben beiktattattak kosali Jakcsi György fiai Mihály és

László a Borsovai Fábián fiától zálogczimen átveti borsovai, kis-

muzsaji, hegyi és helmeczí beregmegyei, valamint oroszii (akkor

ngocsavármegyei) Összes rószbirtokokba, mely alkalommal mint ki-

rályi ember mködött Borsovai Fülöp.

1426. következ nemesek: Kisandrásfalvi, Szeles, Oroszi, Ti-

vadarfalvai, Farkasfalvai, Sarollyáni és Bökónyiek tiltakoznak ne-

mes Oroszi, Nagymihályi üngi Albert auraniai perjel és ennek

György és más fiai ellen, a borsovai a egyéb részbirtokok elidege-

nítése iránt.

1430. kihasittatott Borsovai Andrásnak (kinek atyja volt Ta-

más és ennek Simon), borsovai, . kismuzsaji, hegyi, helmeozi, és

oroszii si vagyonából a testvéreit Erzsébetet és Katát illetett ne-

gyed. Erzsi volt szántói Péter fiának Mihálynak, Kata pedig Lu-

kács fia Andrásnak, a nyalábi várnagynak neje.

Ldeed lev. Prot. B. B. II. pg. 389. N. 24. a többi következ ad^
tót is e levéltárból merítem. L. T.
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1454. Kisguthi János törvónykézett Oroszi Péter fiánuk

Györgynek fiával, Mátyás deákkal az amattól zálogczimeii eiíoülait

borsóval, kismuzsaji és oroszii birtokok iránt; ez ilgybeu alkalm áz-

tatván királ 3fi emborül Borsóval András. 1455, pedig ugyanaz óvást

tett azért, hogy lusguthi János a bevallásra kitzött határidt

meg nem tartotta.

1457. beiktattatnak Fornosi János és neje Margit, valamint

fiaik László és Osvald azon hét jobbágyteiek birtokába, melyek

egykor Kántor Ferenczet és fiát Mihályt illették s most a beikia-

tottak Jakcsi Mihály özvegyétl Margittól zálogba vették. »

1458. Kállai^ János fia Pál beiktattatoít királyi adomány mel-

lett a néhai Oroszi János fiától Miklóstól hütlenségi bélyegen el-

kobzott borsovai, oroszii, kismuzsaji, hegyi és helraeezpusztai ré-

szekbe, Oroszi Fülöp, Miklós testvére elienmondása mellett.

1458. Mátyás király (Budán, feria 2. ante feslum regis

Stephani) vizsgálatot rendelt a leleszi konvent állal tétetni Borso-

vai András kérelmére az iránt, hogy Borsovai Benedek, Mihály és

Balázs egy általa a Borzsova folyón épített malmát elrontották, e

czólból királyi emberekül kijelöltettek ; Obégányi Benedek, Gulá-

csi István és Pelbárt; Geesey György, Oroszi Fülöp és Guthi Já-

nos. E malmot 1463-ban elzálogitá Borsovi András 24 arany fo-

rintért Keszi Balázsnak.

1478-ban Jakcsi László és János megintetik Matuznai Zsig-

raondot, Miklóst és Anasztát a borsovai zálog-birtok visszaboesá-

tása iránt.

1479. Szirmay Fóris és Péterfalvi máskép Oroszi Beke Mihály

fiának Istvánnak fia, Kelemen bevezettetett Daróczi János királyi

ember által a fentebb nevezett birtokok harmad részébe.

1493. Drágfifi Bertalan erdélyi vajda beiktattatoít zálogczi-

men a Jakcsi Ferencz részbirtokába. 1494. Tarczay János és Kan-

tor Mihály birtokoltak itt és 0 r o s z i és K i s-M u z s a j helysé-

gekben.

1495. Tótselymesi Tarczay János, neje Sára és bányai Kata

és Borbála beiktattattak csere és ráiratás folytán a Borsovai Mi-

hály bírta részekbe
;
ekkor és ismételve 1498-ban behelyeztetett Bü-

kéi Péterné Matucsinai Dorottya a borsovai részbe, Matucsinai Mik-

lós, í^ata, Ferencz, és György s más érdekldk ellenmondása

mellett.

1496. Oroszi Tamás, István és János zálogba veszik borsovai

K antor Mihály itteni és oroszii részeit, a beiktatást eszközlék a
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király rendeletére Beregmegyébén Halábori Barabás és ügocsában

Fancöikai Lázár kir. emberek.

1499. Körösi László 'fia Zsigmond behelyeztetett a leleszi kon-

vent által Kantor Ferencz fia Mihály birta Va részbe; az Obégá-

nyi Simon kir. ember jelenlétében teljesített beiktatiisnál ellenmon-

dottak Borsovai Mihály, Oroszi István, Tamás és János, Kantor

Pál, Oláh Tamás özvegye Erzsébet és ennek fia Albert.

1502. Halmaghi Magavajda Mihály fiai Péter és Sándor pe-

reltek Matuesinai Miklóssal foglalás miatt.

1506. Borsovai Péter és András megvették Daróczí Márton-

tól 4TV2
aranyforintért Oroszi és Borsova helységbeli részeit. 1510.

Borsovai Fülöp és János tiltakoztak gyorei Borsovai Péter ellen

foglalás miatt, ugyanakkor Borsovai Miklós egész birtokát Borso-

vai Miklós, Fülöp és Gergelynek a leleszi konvent eltt bevallá.

Úgyszintén Borsovai Péter 46 aranyforinton elzálogitá birtokát neje

Lueziának.

1507. Kiisali .Jakcsi András és György, Jakcsi László fia Já-

nos nfán maradt jószágrészt örökség! czimen átveszi, Obégányi

György királyi ember közbejöttével. 1512-ben ismételtetett a beik-

tatás a leleszi konvent által.

1507. évben Oroszi István és Lászlá beiktattattak Fanosikai

Lázár kir. ember és Kaposi Péter leleszi pap által Oroszi Fülöp

és Tamás, valamint néhai Oroszi Mihály és István itteni, oroszii és

kismuzsaji részeibe bírói ítélet folytán
;
ez alkalommal ellenmondá-

sukat kinyilatkoztatták Lónyay János és László, amannak neje Kis-

guthi Dorottya (János leánya), Jakcsi László és András, Zaricsai

Gáspár áldozár, János és Bálint özvegye Katalin.

1513. Idsb Lónyay János neje Dorottya (Szirmay Fóris

leánya) bevallá a leleszi konvent eltt, hogy Daróczí Márton és

Oroszi Boldizsár fiai Gáspár és István tle az oroszii, nagy és kis-

daróczi, borsovai és kismuzsaji elzálogosított részeit kiváltották.

Ugyanakkor eltiltotta Oroszi István Matuesinai Ferenczet it-

teni birtokának eladásától, mint melyre 6 joggal bírt.

1550. megvette Borsovai László 200 írtért Borsovai Kata

Utóul félbirtükát,

1551. királyi adomány folytán hetei Olasz Pál királyi ember

!)eiktaUatott Or()szi Demeter a néhai Borsovai Fülöp-féle bor-

savai udvarház és 3 jobbágy telek birtokába, melyeket ez hütlen-

ségi bélyegen örök idÖre elvesztett, a beiktatásnál ellenmondott

Borsovai Lrincz.
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' 1554. a Borsovaiak tiltakoztak Gecsey János deák ellen, mi-

I

dón ez Geese helysége halárát bejáratta; ez eljíirásnál inködött

I

Halábori István királyi ember s a leleszi konvent részérl Várko-

I

nyi Albert pap.

i ‘1567-ben találtatott itt 13 népes telek, minthogy az elbbi

[ évben az erre átvonult tatárok 17 telket elpusztitottak s azokról a

I

népet elhajtották.

1 1575. Daróczi János és Oroszi Gáspár megestek itteni és

oroszii, kismuzsaji s ugornyai birtokaik iránt.

1578. Rudolf király Borsovai Lrincz, Pál, Miklós, Máté,

Boldizsár, Jakab, György, másik Miklós, János, István, Péter, is-

: mét István, Bálint és Györgynek hü szolgálataik jutalmazásául

Borsován egy egész részbirtokot adományoz.

Csakugyan ez évben Borsovai Oláh András és néhai Borso-

I vai Nagy László fia János s leánya Zsuzsanna beiktattattak a bor-

sovai azon részbe, mely néhai Borsovai Osváldot illette, ez azon-

ban fejváltság és tartási költség fedezése végett Nagy Ferenoz mun-

kácsi várnagynak eladta és örököseire ráíratta.

1581. Borsovai Simon bevall Vajai Máténak Borsován egy

telket tiz forinton. 1590-ben pedig Borsovai György 3 telket elzá-

logitott Borsovai Jakabnak 121 frton.

!

1600. birtokoltak itt: Oroszi Pál és János, Borsovai Boldizsár,

Bálint, Ferencz, Lozi Farkas özvegye, Nyáradi Albert és Makcsai

Bálint.

1610. Borsovai Ferencz és beregszászi Borbély Ferencz meg-

egyeztek egy a Borzsán lev 3 kerek malom birtokiata iránt.

1612. birtokolt itt még Halábori Pál, Oroszi László és Tóth

Imre. 1623. emlittetik Borsovai Mátyás. 1626. Borsovai István és

Máté itt és Kis-Muzsajon. 1632. Halábori Miklós és neje Bégányi

Borbála, ki a Borsovai Jakab-féle kúriát Haranghi Miklósnak száz

forintért átengedé.

1637-ben eralittetnek Székely János, Bezerédi Imre, Tengho

Pál, Borsovai Mátyás és Nemes Csizmadia András. 1643. Borso-

vai István. 1648-ban: Borsovai Ferencz, Gergely, Keresi Péter,

Pogány István, Halábori Pál, Kölcsey Péter és Pogány Kristóf.

1652. Máté Tamás Kürtösi-telek nev birtokát testvérei Mi-

hály, István, János és Ambrusnak 32 írtért átíratja. 1665. bírtak

itt még Moczok Mihály és Kállay Mihály.

1663. Tájai Péter fia Abrahám beiktattatott Bay Ferencz ki-

rályi ember által egy itteni advartelek birtokába, melyet nádori en-



pedély mellett Szobouyai FerencztI elcserélt s mely alkalommal

Horsovai Oyörgy elleninondott.

IGÖG. Szigeti Vass MiirtoD királyi adományt nyert Borsovai

György magtalan kimúlta esetére annak borsovai nemesi udvarháza

és részjószágaira nézve, a beiktatást eszközlé Nagy Balázs királyi

ember.

1G71. királyi uj adomány folytán beiktattattak Kende Adám
és neje Látran Borbála a Peres Zsigmond és Andrástól hütlenségi

bélyegen elkobzott borsovai két nemesi kúria, egy ahoz tartozó

malomrész s az összes királyi jog birtokába. A Nagy Balázs királyi

ember és Kelenis Mátyás leleszi pap által eszközölt beiktatásnál

ellenmondottúk : Borzsovai Miklós, Baghi Péter és neje Túrái Bor-

bála, Vay Ahrabára, Egressi János és Fancsikai Ferencz.

1749. beiktattatott Longer Antal és Gulácsy Zsgimond Bor-

zsova felebirtokába. A Herkal Jakab királyi ember és Scliveller

Hermán leleszi pap által tett ünnepélyes eljárá^-nál elienmondottak

Biki, máskép Cseh János özvegye, Gulácsi íAa, Horváth Márionné

Gulácsi Erzsébet, Szendi György, Gulácsi Ferencz, Egri András,

Orbán András és Mihály.

1750. Kölesei Kende János Csicseri Orosz Évától született

fia szintén ellenmondott a Gulácsi Zsigmond-féle beiktatás-

nak. —
1765. birtokoltak: Fülpösi Ilosvai László, Dessewy Imre,

Toboly, Bende István, Szendi György, Papp Mihály s mások.

Jelenlegi fóbirtokosai : a Sipos család, Horváth Pálné, Mály

Gábor s Gottesraann-család után Coburg János herczeg flandriai

gróf, Gecsey Ferencz, Bántbó Ferencz, Bikfalvy József, De-ssewffy

család, Kerekes Károly, Nagy Zsigmond és Károly, Pandák László

satb. —
A protestantismus fejldésekor, a nép-hagyomány szerint,

óhit ^magyarok laktak itt, kiknek lelkészök Vay Mihály a község-

gel együtt felvevén az uj hitet, ezen érdemeiért a birtokos lako-

sok a helység északi részén a Börzsán lev vízimalmot firól-fira^

neki ajándékozták, miért is Vay-malmának neveztetett az és so-

káig hasznosan fennállott, mig az 1835-ki hatósági intézkedések

folytán mint a folyót gátló építmény, eltakarittatott. Annyi bizo-

nyos, hogy 1595. már reformált anyaegyház. 1646^ pedig már is-

kola-tanitója is volt. Eégi XV. századbeli, torony nélküli temploma,

üiely egykor római katholikus volt, idvel a megszaporodott köz-
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ségre nézve szkké válván, 18304Ó1 1835-ig megnagyobbiilatott és

kótoronynyal fulékiltetett. Anyakünyvét 1784-óta vezeti.

A termékeny síkon íékvo helységnek volt 1870-ben 143 háza,

G06 lakosa és 2107 hold földe. 1881-ben azonban már csak 540

lélek találtatott, kik 114 házban laknak.

35«íitrilgy.

E magyar h^^lység, mely Boltrágynak is mondatik, a Tiszaháti

járásban a Osaroiuia folyónál fekszik s nevét kétségtelonül a ha-

tárában folyó ha.sonnevü pataktól vette, mely igy már a 13 század-

beli okmányokban emlittetik.

A helység már a 12. században létezett s akkor a Beth

család bírta, kitol Bánkbán veje Simonra s ettl elkobzá.s folytán

a koronára, végre 1270-ban Rusdi Alihályra s
,
ennek második ne-

jével Berenczei Náné fiára jutott, kitol azt annak utódai, a Ló-

nyay-családbeJiek, raaiglan bírják. Bvebb viszonyai Nagy-Lóuya

leírásánál közoltetnek, mint melynek tartozékát képezte, azon ura-

dalomhoz tartozván.

1413-ban zálogczimen beiktattatlak négy itteni jobbágy-telek

birtokába Kereknyei írnre plébános és testvére Márton ruszkai la-

kosok, mely alkalommal mint királyi ember mködött Krisanóv

Clyörgy. (Leleszi lev.)

Az 1567. évben átvonult tatárok a helységet, úgy látszik,

megkímélték, a körötte talált tanyákat azonban felégetek*.) Akkor

7 kapu találtatott itt, .1600-ban pedig hat után vettetett ki az adó.

A XV, századbeli, római katholikusok által épített templom,

a hagyomány szerint, Mátyás király idejénen emeltetett, s való-

ban teletelt fekvése s építészeti modora azon kor ízlését hordja

magán, .A XVI. század els felében a község elébb az evangeli-

*) 1567. évi adólajstrom a kamarai levéltárban.
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kus, majd a reformált bitre térvén, a templomot maga használa-

tára megtartá. 1595-ben már virágzó anyateraplomul emlittetik,

melynek Bátyú és Harangláb voltak leánygyülekezetei. 1600-ban

volt papja Petrohai András. — A tanítói laknak való telket 1800-

ban 200 forintért vette a község, jóllehet tanítók már azeltt is

mködtek itt. Anyakönyve 1775-tól kezddik.

Bótrágyon találtatik 154 ház, 1015 lélek és 4844 holdnyi

terület s ezen Tóerd, Jakbandó, Hollós és Petre puszták
;

mik

Haranglábbal együtt egy adó-községet képeznek.

Fbb birtokosai: Lónyay Gábor, Albert és Sarolta, Ehren-

reich Izidor, Bagu József, Bajusz Antal és József, Demjén Gábor,

Farkas Ferencz, Gál Péter, Gönczy Antal utódai, Izsák Gábor,

Kovács Pál, Molnár Pál, Péter János stb.

Bród*

Oroszfalu a felvidéki járásban az Ilosva folyó mentében. Ne-

vét a szláv Brod, Borod szótól nyerte, mi partot vagy révet

jelent, 142 házzal és 795 lakossal. A XIV. században már az

Ilosvai család kezén volt, hova az 1373-dik évi adománylevél alap-

ján került. 1454-ben Ilosvai László, Karácsony fia bírta
;
1546- ^

bán pedig Ilosvai Orbán és Miklós. 1570-ben pereltek I. László

és Miklós egy itteni malom miatt. 1567-ben bírtak Tarnóczi Ist-

ván, Ilosvai, Vitkai és Bégányi Miklós.

1572. beiktattatott Tarnóczi István, Bilkei Ferencz kir.

ember által, mely alkalommal Ilosvai György ellenmondott.

1591. Kunmisei Lukács deák beiktattatott a Vitkai máskép

Ilosvai János-féle részekbe.

1600. emlittetnek Ilosvai, Tarnóczi Simon, Erdélyi János és

Mez Gáspár. 1615-ben beiktattatott Ilosvai János egy itteni részbe

8 a fancsikai kúria és Lap nev puszta birtokába. — 1648-ban

sszeirattak birtokosokul Ilosvai Simon, Ferencz és Lajos, Mez
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i 6. és László, Tarnóczi András, Kisfalusi Borbála, György és

} Gábor.

!
Az 1639. llosvai Péter és Kisfalusi Péter kivánatára, Kolos-

' vári Péter leleszi k. pap által megkezdett határjárás többször fél-

;
beszakasztatott a munkácsi vártisztek ellenmondása folytán,

j' 1691. ifj. llosvai György egy jobbágytelket elzálogositoti

Komlósi Sándornak 50 frtért , 1784-ben pedig gróf Schönboru

Ervin Jen vett llosvai Lászlótól egy birtokrészt 100 frtért.

i
1796. Dov. 15. beiktattatott Lónyai János királyi ember ál-

tal Somosi Pál adományul nyert fiskális jószágba,

i

1823. Urai Pál (Urai Pál és Somosi Katalin fia) tiltakozott

a kiskorúsága alatt a Somosi család által szerzett bródi, ilonczai és

oláhcsertészi birtokra nézve történt osztály miatt.

! Késbb Hasko János szerzett itt birtokot s épitett malmot,

melyet Steínberger Berko vásárolt meg.

j

Bród g. k. községe Ilosva fiókja, de itt ktemploma van,

j Lejts határában vasbányák raüveltetnek.

Bnbnliska.

(BobovistsL)

Régi ruthén helység a munkácsi járásban hegyes Tölgyes tá-

/ jékon 124 lakossal és 598 lélekkel, holott 1870. évben 737 la-

kosa volt; határa 2326 holdnyi. Régi okmányokban Bobovistye és

Bubulistyének is mondatik. A XIV. században Koriathovies Tódor

mukácsi herczeg a Csernekhegyen altala alakított görög hitü Ba-

I

zil-rendü szerzeteseknek a szomszéd Lauka helységgel együtt örök-

idóre adományozta s azok maiglan bírják. A XV. században azon-

ban a két helység a munkácsi uradalomhoz visszacsatoltatott, va-

lósziuiien azért, mert az 1360-ki alapitó okmány valódiságát 1458.

Hollós János kétségbe vonta. Az 1484-dik évi adoménylevélben,

mely szerint Mátyás, fiának a munkácsi uradalmat ajándékozta,
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és az 1555-dik évi kenézlevélben Bubuliska és Lauka a várhoz

tartozóknak nyilvánittatnak. 1555-dik évben ugyanis Petrovics Pé-

ter, Munkács birtokosa, Fillér László és fiai: Illés, Ferencz és Mi-

hály, és unokája László részére kenézlevelet állított ki, mely-

ben elóadatik, hogy mivel az elbbi kenéz levelét némely irigy

gonosztevk elvevék, helyette ez újabbal megerósittetik ó és csa-

ládja a bubuliskai e 1 ó j á r ó s á g b a n (praefektura), „k e n é z i vagy
is soltészi^ minségben, megengedvén, hogy e tisztséggel járó

eljogokat, birtokot, malmot és kallót élvezze, ezért ö s utódai a

kenézi tartozást teljesitoni köteleztetvén*). Ez okmányban már a

bubuliskai szólók is emlittetnek. — Az 1G55. docz. 18. Becsben

Kákóezy György fejedelem részére kiadott adománylevélben Bu-

buliska, Kisbtibuliska és Lauka szintén munkácsi helységekül

emlittetnek, és Taraszovics Vazul munkácsi püspök is 1G40. évben

sikeretlenül tiltakozott ez ügyben.

1645. Ráköczy György a munkácsi várban 1G45. április 13.

kelt s Debreczeni Tamás uradalmi igazgatójához intézett magyar

levelében, Munkácsi János nev szakácsinasának szóbeli kérelmére

felmenté ennek itteni bátyját, Taginecz Istvánt a jobbágyi te-

her-és adóviseléstöl, megemlitvéu ez iratban, hogy azért menti fel

a szegény állapotban él bátyját, mivel az öcscse is udvarában

fizetés nélkül szolgál*^*).

Egyébiránt már elbb, 15G4. Szapolyai János választott ki-

rály alatt is a munkácsi várhoz tartozott e falu, akkor azt e feje-

delem további jóakaratáig Szalai Kristóf bírván, mint az azon

évben Berylla Gergely részére Hribócz helységre nézve kiadott

kenézlevelbói kitnik, melybl az is kitetszik, hogy akkor itt és

környékén, valószínen Erdélybl ide költözött, több oláh család is

lakott**’*').

Az 1649. évi urbárium szerint, Lorántffi Zsuzsánna birtoklata

idejében tartoztak a munkácsi várhoz való itteni jobbágyok követ-

kez terheket viselni: fizettek évenkint házadóuL 1 frt., a fókené-

zek 1 nyestet vagy 4 frtot adtak; 2 császármadarat vagy 50 dé-

nárt és 3 frtot drabantpénzül
;
a kenézhelyen lakó nem fókenézek,

ki drabantsággal, ki lovas szabadoosággal a tisztek rendelése sze-

rint tartoztak és azonkívül dézmával, juh, sertés és méhtizeddel.

*) Dat. in oppo Lugh (os); mnk. urad, lov.

Mnk. urad. levéltár.
**) U. 0.
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Az egész kerületbec fizetett a batyko (óhit pap) 1 Dyestet vagy

4 forintot; a jobbágyság adott az szi és tavaszi vetésébl s a

szltermésbl tizedet, úgy sertése és méheibl is ; a juhokból

minden 20 után egyet adtak sztronga idején, a 20 alólit 16 pénzzel

válthatván meg. Sztrongáláskor*) a fkenéz és batyko 16 péazt

adott a sztrongásnak, a földesur számára a juhos fkenéz és batyko

különben mindenik egyet, a sztrongásnak pedig még egy csirkét

(„tyukfiut“) is, vagy 3 dénárt és 1 pintbort vagy 6 dénárt. Tar-

toztak a kerületbeli jobbágyok a földesuraság javára 12 hordóbo-

rát kimérni s a szokásos szolgálatot és szerjárást tenni
;
karácso-

nyi ajándékul 2 tyúkot és 8 tojást vagy ehelyett 14 pénzt adtak

az egész helyesek, különben fél annyit.

Az 1649-ki urbér összeírás szerint, találtatott Nagy-Bu bu-

li skán 51 jobbágy, 79 fiú, 37 ló, 104 ökör, 36 tinó, 116 tehén,

18 juh, 290 sertés és 17 méhkas
;
Kisbubuliskán pedig 4

jobbágy. Ezek közt sok magyar nev volt, u. m. Pillér, Pap, Kál-

niki, Csatár, Bányász, Osapóczi, Halász, Kovács és Jászoli
;
a lel-

kész (batyko) vala Pap Ferenoz és Péter. Lakott itt egyszersmind

12 hópénzes és 2 hites drabant.

1663-ban az itteni, ruszkóczi és iványii, a várhoz tartozott

birtokok Barkóczi Istvánnak adattak használatra.

1672-ben volt a kenéz Fillér László, a batykók : Pap János

és Lukács. Bnbuliska 1691-ig folyvást a várhoz tartozott, végre

Kollonies Lipót érsek s I. Eákóczy Ferenoz gyermekeinek gond-

noka 1691. sept. 20. aként intézkedett, hogy Bubuliska és Lanka

a csernekhégyi monostorn.'ik visszaadattassanak. Azon nap meg-

hagyta Kollonies .Becsbl irt levelében Kiobusiczky Ferenoznek,

az elkobozott Eákóozy-féle vagyon kezeljének, hogy e két helység

átadását eszközölje
; ennek folytán 1692. január 19. meghagyta

Krasznai Samu munkácsi udvarbirónak, hogy a vagyont adja át,

mi Nagy-Lohón, január 21-kén meg is történt De Camellis g, e.

püspök, Kölkedi András szolgabiró, Szécsi Ferencz esküdt, Szered-

szegi Imre hites és Kalmár Mihály munkácsi polgár jelenlétében,

a határok és birtoklati mód iránt folytatott viszálykodások már

elébb^ január 10-én Podheringen tartott értekezleten, melynél a

*) Szt ro ligái ás-nak neveztetett a kuszád alá tartozott juhok, bárá-

nyok s kecskék összeirása. A számlálónak járt 1—1 bárány és lö

pénz minden fökenéziol és paptól, a földesurnak a gazdáktói i—

1

sajt és minden huszadik juh. Szti'ongáiáskor az ügykörül felmerült

panaszok is elintéztettek; sok helyt e foglalkozás Demeter nap-

jára esett, mikor a gazdák a juhokkal osztozkodtak is.
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zárda réazérÓl Bazilovics Joannicius fónök és Ortutai Arsen áldo-

zár jelen valának, elintéztstvén. Ez okmányt az uradalom részérl

Neupauer Samu ügyész, Cscrszki András péiiztárnok, Rhehuss Jó-

zsef tiszttartó, Román Ferencz ispán és Delegány Demeter Írnok

Írván alá, a határokat pedig még azon évi junius 4. Jobszthi

György szolgabiró és Gecsey György esküdt állítván helyre. Ez

iatézkedóst Lipót király 1693. febr. 23. megersítvén : azóta a rend-

ház e két helységet nyugodtan bírja.

1788. a bubuliskai hívek sikeretlenül pereltek a kolostor, mint

földesiirok ellen a Dubova erd tulajdonjoga iránt. A helység

186.^. tagosittatott. A kolostornak itt csinos majorja és gazdasága

vau. A templom iijahb korú kcpitméuY két kiszögel oldalkerek

torony nyal, mig a papiak régi faház. Anyakönyve 1784. vezettetik.

Határában jó és sok gyümölC' terem.

Buesa;

Magyar helység Beregszász közelében a naményi országúton,

62 lakházzal, 324 lélekkel rs 919 huldnyi határral, öajdan Nagy

és Kis mellék névvel különböztetett meg, most azonban csak egy

falut képez.

Nevét, mely majd Bulcsu, Bolcsu, majd Bocsu és Bacsu-nak

is Íratott okmányilag, valószínen a Taksony vezér alatt 947-ben

beköltözött izmaeliták egyik vezére Boesu-tól nyerte, amint hogy

ugyanakkor, a monda szerint, Helyen is alapita az adományul

nyert területen tle elnevezett helységet. Annyi bizonyos, hogy

még a 13-dik században is a magyaroknál férfi név volt Buchou

(Búcsú)
; Így 1280. körül János országbíró, Abrahára fiát Miklóst,

Jéki Tiborcz. és Búcsú által, törvény elé idézteié. — 1327-ben Ká-

roly király adományozta Nagy-Bulcsut; Csorabortelket és Csornát,

Mihály fiai Miklós és János magtalan kimultával Piliskei Pál fia

Dezs beregi fispánnak és örököseinek, a beiktatást az egri káp-
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U talaöv eszközölvéa*). Ekkor a Bulcsa már család nevet, képezett.

;
Ugyanis 1321-ben Iván borsovai fesperes és várii pap Búcsún

i

kelt bizonyítványa szerint, János itteni föídesur neje Búcsúi Mi-

I

hály fia Miklós comesnek leánya Anna betegágyában végrendel-

tet tett, melyszerint hitbérét és hozományát férjének hagyta. K

végreudeikezésnél tanukul szolgáltak a fentebb nevezett esperesen

kivül, az 5 bulcsui papja Egyed, Pál borsovai, Jakab bodo-

j

lói, László tarpai, Demeter jánosii (ivánosii), Miklós de rezén i

I

Péter atyai lelkészek; a világiakból Mihály fia Miklós comes s más

i
be reg vármegyei nemesek**), 1325-ben pedig az egri káp-

talan eltt Yárdai Aladár fiának Lá-Nzlónak özvegye (Zochud búnak

Morthunnak leánya) az t illet leány negyed iránt Bulcsui Dénes

i és János által támasztott igény ellen tiltakozik, óvást tevén az el-

len is, hogy Dénes a János részét megvegye. E tiltakozást Vai-

,j
tér mester borsovai fesperes és egri kanonok eltt tette***),

j

A pápai tizedek lajstromában 1333. évben paroehialis he-

lyül eralittetik „Bülthu,“ fizetvén papja évenkint papadóul 4

'

.

garast.

f 1340. Bulcsui Dezs fiául János és Miklós emliiujtnek, kik-

kel ekkor Várdai János három márka iránt perlekcdeU|). 1357.

: ,í emlittetuek királyi ember jelölteiüí Bulcsui Beke fia István és Pál

P fia Mihály t|). 1399. elcsefélték Piliskei Miklós, György és ísiván

itteni részöket az Uporiak biharraegyei jószágaiért.

1424. Zsigmoud király Budán (feria 2. ante fest. Catiiedro

i

. beati Petri ap.) Nagy Bulcsui Péter (Mátyás fia) kérelmére meg-

hagyta a leleszi kouventnek, hogy ennek nagy-bulcsui határút iga-

zittassa ki, kijalölvén királyi emberekül Mikai Lászlót, BonedekíH

és Szauiszlót, Barlabási Jánost, Gccsei Jakabot és Pétert, Nagybé-

I

gányi Gergelyt és Homoki Györgyöt. A határjárás kezdetett Lom*

i pertszasza szélérl a Basa folyónál, és innen alig haladt a bizottság

nehány lépésnyire észak felé, .midn István beregszászi bíró tilta-

kozott a továbbbi eljárás ellen ura István herczeg rácz despota ne-

vében s Így az abban maradi ttt)*

1478. Szirmai Fóris deák és neje Bulcsui Vern (Bulcsui

Miklós leánya) beiktattattak Bulcsui Miklós fiai Mátyás és György

, *) Budai k. lev. Fasc. 744. Nro.

Zicliy-Codex í. 197. Ó3 203. lap.

***) ü. 0. I. 270

t) ö. 0. n. 411.

tt) B-. 0. ÍÍI. ö7.

ttt) Leleszi lev Prot. Met. í. 48.
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örokbevallása foljtdn egy nemesi udvarház és 3 jobbágytelek birtokába

Kis-Bulcsim és két telekbe Nagy-Bulesun az oltani malom harmad-
részével együtt. Ugyanakkor ezek megintették Bulcsúi Péter özve-

gyét Brigidát, Bégányi László nejét, két elzálogitoU telek és maloin-

r*>sz visszabocsátása iránt.

1402. Bt’*gányi Ferencz és !4ihály beiktattattak bizonyos ré-

szekbe s a királyi jogok élvezetébe.

150G. elzálogit Bulcsúi Györgyué egy lelket 20 írton Lónyay
dánosnak.

1525. tiltakozott Bulcsúi Anna hajadon Kercpeczi Ferencz és

Pclbárt ellen, birtokának megvétele ellen.

1526. Bulcsúi Mátyás elad Oroszi Fereneznek és Kerekes

Györgynek 20 írtért némi birtokot; ugyanakkor Horváth Miklós

beiktattatoU Giczi Ferencz és Serédi Györgygyel a Bulcsúi János-

léle részekbe. A következett évben beiktatULlak Oroszi és Kerekes

az általok Bulcsúi Mátyástól elbb zálogba birt s most megszerzett

két nemesi udvarház és ogy piisztatelek birtokába, ugyanakkor

(1527.) Bulcsúi Mátyás eladott Lónyai Dorottyának is egy részt 100

forintért.

1548-ban perelt Lónyai András és Patócsi Ferencz, — Csapó

Jánosné férjezett Patócsi Annával itteni részbirtok iránt.

1552, birtokolt itt még Kerepeczi András. 15GG-ban az átvo-

nuló tatárok felégették annyira, hogy csak két házhely maradt

épen, akkor birtokolt itt Kerepeczi István'^’).

15G9-ben pedig Bulcsúéi Ferencz, (kinek atyja volt Farkas és

neje Komlósi Margit), úgyszintén néhai Bulcsúi Farkas után Aszté;

Komlós és Kövesd helységekben is, mely birtokok iránt Lónyai

Istvánnal viszálykodott.

Ez évben Bulcsúi János neje. Sára gyermek vesztés miatt ha-

lálra Ítéltetett (akkép, hogy élve temettessék el), mivel ártatlansá-

gát hittel nem igazolta, ellenben férje heted magával a fejére eskü-

dött. Elkobzott birtokát késbb Bolcsi Ferencz kérte fel, mi elien

Lónyay István tiltakozott. (Megyei levéltár).

1571. beiktattatoU Kerepeczi máskép Majthényi Demeter a

Kerepeczi-féle elkobzott s Rossó Vinezének adományozott, ettl pe-

dig visszaszerzétt részekbe'.

1579-ben beiktattatoU Hartyáni Mátyás deák % Patócsi-féle

Budai kam lev, Liber IV. Tóm. VII.
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azon birtokba, melyet az eltt Poros Benedek használt s egy egész

nemesi telekbl állott.

1582. Kerepeczi Majthényi Zsuzsanna birtokát Zyös Ambrus-

nak 19 írton elzálogitá.

1604. Búcsúi Patócsi Perencz halálával ennek kiskorú fiai

Farkas és Jánosra szálltak a buQSui és asztélyi részek s azokat

mostohaanyjuk, C s i c s e r i Ilona és Lónyai István kezelték*).

1672. volt itt a Rákóczi-családnak egy egész telke, melyen

1682-ben Retkes és Nagy nev jobbágyok laktak, majorsági földe

pedig állott 32 hold szántó és 2 h. kaszáló s egy a Lónyaiakkal kö-

zös erdbl.

1728-ban a Rákóczy-féle birtok a gróf Schönborn-Bueheim

családra szállt, mely 1762-ben német gyarmatosokat akart itt lete-

lepíteni, kik azonban csakhamar eltávoztak innen.

1822. birtokoltak még itt Pogány József, Kajdy Lajos s a

beregszászi r. k. lelkész. Késbb szállt a Pogányféle rész Bercsé-

nyi Lászlóra neje, báró Sztojka Júlia után, kitl azt 1872-ben

:Feiierstein Leba megvette. Birtokosok még: Barmos János, Fejes

István, Krajnik György, Nagy Károly, Somi Ferencz, Juhász Mi-

hály stb. A beregszászi lelkész! birtokhoz tartozó egyik kaszáló-

ján egy régi kápolna nyomai látszanak, mely rét ezokon templom

gazának mondatik. Bír még itt Rácz István Bay György után.

A reforraatio kezdetén a lakosság az uj tanhoz csatlakozott

s elfoglald a kath. pap fentebb említett birtokát is. 1689-ben itt

kerületi gylés (traktusí sinodus) tartatott; 1755. azonban a pré-

dikátor megkáborittatott a lelkészi telek birtoklásában a beregszá-

szi r. k. lelkész által, ki az épületek fáit széthányatta s a házi

kertet a maga részére felsz;intatta. A község lakói hiába ellenez-

ték ezt és Szoboszlai Fekete János bulcsui birtokos sikereilenöl

vágta háromszor össze az ekét, mely erszakoskodás miatt Eötvös

alispán által Naményba idéztetvén, fogságba tétetett s két te-

hene 25 írtban elbecsöltetett, ez áron bocsáttatván szabadon. A re-

formált egyház igy a birtoktól és papiaktól raegfosztatván, Bereg-

szásznak lett fiókja, késbb egy kis Imolát a gazosból felfogott

temetben építtetett, melynek felvége hosszú idejg lakhelyül is szol-

gált a levitának. Id múlva a templom mellé házat is épített, a

templombeli rekeszt elbontván, székeket csináltatott s 1800-ban

egy kis fatornyot is emeltetett s igy 1803-ban ismét anyagyü-

*) ü. 0 . 745. csomó i2. szám.
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lekezetté lón, Vásárhelyi Samu lévén akkor els papja, ki az

anyakönyvet is kezdé vezetni. Az egyház jótevjéül csornai Kajdi

Lajos és neje Ludányi Baj Teréz erolittetnek; kik 1825. a papi

telket megnagyobbitották.

BruNztopalak.

Oroszfalu a vereczkei járásban s a sztrojnai völgyön a mun-

kácsi uradalomhoz tartozván, Rákócy György 1645. április 6 . Mun-

kácsról kiadott okmányban Füzér Demeter, és utódainak, nóvsze-

rint Péter, és Ferencznek, adott kenézséget arra, hogy Brasztó-pa-

lak mentében falut alakítsanak. Az 1649-ki összeírás alkalmával

találtatott itt már 6 jobbágy, 10 fiú, 2V2
telek és egy kenéz-ma-

lom. Ez idben a szomszéd helység Duszina Lövei Gergelynél el

lévén zálogosítva, a lakosok panaszkodtak, hogy Lövei egyik duszi-

nai jobbágya egy innens rétet, melyet Sárkadi Mihály nev ura-

dalmi tömlücztartótúl megvett volt, „ö nagysága kárára és a falu

iujuriajára" mindiukát^ öregbit.

Idvel a falu népe annyira elpusztult, hogy 1699. a kenóz-

ségen kívül csupán V4 telek mtiveltetett
;
késbb ismét gyarapodni

kezdett, annyira, hogy a 6 házban lakóx és a sztrojnai g. k lel-

készséghez tartozó község 47 tagot számlál; 1870-ben 60 lakosa

*-voit. —
, ,

.

Bukéez.

Rnthén falu fent a Verchovinán a zsdenovai völgyön ;
mint

a munkácsi uradalom tartozékának kenéze volt a 17. században
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.
Szemogba cfJalád. 164D-beü találtatott itt 25 jobbágy, 7*/^ telek,

j

24 íiu, 8 ló, 26 ökör, 2 tioó, 29 tehén, 75 juh és 25 sertés; ekkor

volt a'kenézség Szemega- OlexámU és Fedoruál és felváltva a Zu-

horánszki családnál, kik á szokott kenézi dijon felöl, a Buko-
vinka nev vizen lev malomért 2 Jasnakot vagy 2, frtot tartoz-

tak évenkint a várhoz beadni. Gróf Eszterházy Miklós és neje

Dersffi Orsolya 1613. megerósitették Mágóesi Fereneznek 1571-

ben €zemega rés|ére kiadott kenézlevelet; ezenkívül kapott 1613.

okt. 8. ugyanezen földesnrtól Orosz Ferenez is szabadalmat arra,

hogy a falut idegen jobbágyokkal megnépesitse ; késbb Zaho-

ranszki Iván és Gergelyre nézve is megiiji Itatott a kenézi jogosít-

vány. 1699-ben volt a kenéz Szemeg^ Fedor s a batykó Pap Sándor,

j

1765^ben a gróf Schönborn igazgatósága a harminczadi ha-

tárórlovag .számára kijelölt egy; házhelyet. ^
Áz 1773-diki rendezésnél raegeDgedte a helytartótanács, hogy

j

a g. k. Ielkész.ség ezeutulra is itt maradjon: most kóJaka van, mig

a templom régi faépítmény; anyakönyve 1819-tól kezddik.

A helység' 47 házból és 382 lakosból áll, kik a körciyezö

• erdk s hegyeken leginkább marhatenyésztésbl élét, találtatván

; 1870-ben nálok 20 ló, 343 szarvasmarha, 381 juh és sertés.

Valamint itt úgy az egész Verhovinán csupán a zab és burgonya

termesztetik sikerre), a hüvelyes vetemény ritkán érik meg, úgy

a gyümölcs sem.

BalioTiztka.

Munkácsi uradalmi oroszfalu 47 házzal és 274 lakossal

;

fekszik a Hát erd északi végén, magas lejtn, melynek talajában

barnakszén rétegek is taláJtatnak.

. 1649. összeirt itt a munkácsi uradalmi tiszttartó 19 jobbá-

gyot, 6 telket, 22 fiút, 1 lovat, 22 ökröt, 24 tehenet, 35 juhöt,

26 sertést és 4 méhkast. A helyi batyko volt akkor Holcza Lu-
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kacs; ennek családja még IG 13-ban kapta a kenézségel gróf Rsz- *i

terházy Miklóstól. 1690-beu volt a g. k. lelkész Pap Vaszil, a pap- i

lak még lG90-ben emeltetvén a Czibar Audrús-féle adoinányo-
’

zott fél pusztatelken.

A községnek van saját g. k. ktemploma, de jelenben a re- !;

pedoi anyaegyház fiókja. ;

A lakosság kezén 1870-ben 143 szarvasmarha, 44 kecske, 22

sertés és 20 méhkas találtatott.

|
i

l

Csabina.

Oroszfalu a munkácsi járásban, a zimbrilovai szk völgyön I

magas hegyek tövében. Tartozott a munkácsi uradalomhoz. lG49-ben *i

összeiratott itt 8 jobbágy, 12 fiú, Vj^ telek. A batykó volt Csabi- i

nai László, a kenéz pedig Csabinai János; a többi jobbágyok
^

közül. Lengyel János mint süt alkalmaztatott a várban, raig

Lengyel és Bisztrai mint gyalogszeresek szolgáltak. Magyar lakói -

azóta eloroszosodtak. 1699-ben volt a kenéz Dobos János, kinek

azt az elszegényedett Bunga András átengedte.- A község ma 72 *

lólekbl és 10 házból áll s fiókja Dunkofalvának.

Csapóezka.

Közbirtokossági falu a munkács-ungvári országuttól északnak

fekv lejt alatt; századok eltt Csapoicz-nak neveztetett; áll 58

házból, 287 orosz-ajkn lakosból és 462 hejdnyi határból.
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Miként Bonedikfél tüzctoseblíeu elöiidatoií, a XV. század-

ban a Tárkáiiyi és Kerocsenyi családbelick biríák; 1501-ben A'assa

JstvÚD; 1503. Kenderesi Péter; 1507-beu Kerecscnyi István, mrijd

a Nagytárkányiak rendelkeztek itt: vétel és zálogjogon birtokosai

gyakran változván. így 15ö7. Küdünfi, Vékei, IGOO-ban Sennyei

Mihály, böki Paczoth Ferencz és Borsi
;
1647-ben bírták Bácskai

István, Tárkányi István és Borsi János.

1813. Farka.s Zsuzsanna Kövesligeti Eomán Ferencz özve-

gye és íia Eomán Antal Zsukón két telket és Csapoczkúu egyel

tartozmányaival együtt eladták Euzsák Ferencz és neje üeiuier

Annának ezer forintért.

Mostani fbb birtokosok: Joó Lajos, gf. Schönborn, Barkó-

ezy, Klobusiczky, Szenkószky és Haliiskai családbeliek.

1798-ban ide terveztetett áltétetni a zsukoi g. k. lelkészség,

hol már elbb egyizben székelt a lelkész azon papi telken, onely

a Barkóezy háza mellett áll s melyet most az éneklész-tauitó hasz-

nál. Díszes régi fatemploina 1864. deczeinbcr 23-kán délután mise

közbeni vigyázatlauság folytán porrá égett; most nj ktemplomot

építenek.

Csaroda.

Mágyarfalu a beregszász-naményi országúton a tiszaháti já-

rásban, 135 házzal, 678 lélekkel és 3458 hold tértartalommal. Ne-

vét vette a határában folyó s fekete színe miatt hajdani tót lakói-

tól Cs arna-vodán ak elnevezett vizétl, mely a késbb itt lete-

lepedett magyarok által Csaronda majd Csarodára változtatott

;

egyébbiránt innen származott a XVII. századig élt nemes Csar-

navt) dai-e salad is, mely a megye hajdani elbbkel csa-

ládai közé tartozott.

1311-ben Amadé nádor halála után, mint Csamavodai Gá-

borján fiának Jánosnak fiai János, István, Tamás és György az



184

pgri káptalanhoz intézit panasjíokból kitetszik, Agcsf Detre fia í

Mátyás, Komrdi íia Fhnlu, István fia János. Kis>Suráni fia Miklós, I;

Horebei fia Imre, Guthi Suprun fia Simon, biirkuszloni Nyúl Mik- f
lós, Kírsaoi Kázrnér comes, Bagin fia Péter, Vajda fia István, Ven- i

dég Péter, Noszky Jakab és fiai Jakab és János, Mihály fia Ló- í'

rincz, Sede János, Fekete Péter és WyQhen, kisasszony szül. mip- ^

ján (sept. 8.) Csarnavoda helységre fegyveres ervel törtek, eró-

szakosan megrohanták s azt teljesen clpusztilváii, abban találtató >

minden ingó vagyont elraboltak, moly prédálásban részt vettek .1

Kuké Jakab fia Beiichench és Kozma, fiával Jánossal és Vagalth

(iának Istvánnak fiai Poiich és Beke*).

1323. a nagy-váradi káptalan eltt Tamás fia János és Gá* -

!n>r '.uiokái: Gábor, János, István, Tamás és György osztozkod-ván, -

agocsamegyei Váralja és Babun. és szatmárraegyei Lázár helyse- .

gek Jánosnak jutottak, a taraásvári ersség közösnek hagyatván;

olleuboQ Csarnavoda, Papi és Fejércse emezeknek adattak**).

1348. az egri káptalan elótt raegeró^ittetett a Lázár és Csar*

navodaiak közt keletkezett osztály egyezség. Jelesül egyrészrl Fü-

löp (kinek atyja volt Gábor és ennek János) és öcscse Jakab mes- ;

tér, és más részrl Tarkanyi Máté fia László, mint Csarnavodai Se- ^

bestyéü megbízottja, bejelentk az egri káptalannál, hogy koztok :

és Tamás mester (János fia), Miklós és István fiai közt a csarna-

vodai, balazséri ós ugocsaraegyei keresztúri birtokaik elosztásában i

akként egyeztek meg, hogy a fél Csaroda ny ugoti és a fél Bal a- )

zsér déli oldala Fülöp és Jakabnak jusson***). -

1349. Miklós nádor rneghagyta a váradi káptalannak, hogy

Csaroda egyharmadrészébe iktassa Vár dai Jánost; ennek folytán

jelenté az, hogy a Györgynapi nyolezadon a helyszinére kinienvén, .

8 a kijelölt nádori ember: Bakai Mihály, Marázi László, Teerchei 'j

Miklós és Petry István közül, Teerehi Petenye fia Miklóssal Csa- s

rodán négy napig várakozott a szomszédos érdekelt nemesekkel

együtt, és jóllehet Lázári Tamás fia János Csaroda felét 5.5 már-

kában zálogul Várdai Jánosnak átadni akarta, de minthogy Mo-

miki Simon a nádor tiszte ókét attól eltiltotta, kijelentvén, hogy ó
j

a csarodíii, halraii, és lázári birtokoka’t birság fejében lefoglalta s 1

hót hétig lefoglalva tartja, e miatt a beiktatás elmaradt§).
f

.Jc:by*Codsx I. lotí. II

**) U. 0. 248. í

***) Fejér György Cod. dipl. 381. éa 9. I. 602. lap. (I

§) Zichy-Cod. n. 365. í;



Eniw'k folytán a yer Yárdai János ft-lporesséii-t; alatt Í.ílzári

János tiui Tamáis, Mfliály és László ellon íólyuniaiba b'tetvén s az

alperesek 1 35 1-beu Miklós nádor elé a szentgyörjTvi nyolczádra meg-

idéztetni rendeltetvén, e végbl a nagyváradi kilpialan küldötte

Anarehi László nádori ember társaságában a hármas kikiál-

tás végett etébb a Látori, majd a liiprechszászi (beregszászi) a

végre a káliéi vásárra mentek s ott a sokadalom alkalmával fen-

szóval az alpereseket a megjelenésre felhívták; azon megjegyzés-

sel, hogy elmaradásuk esetére is irányukban a törvény és igazság

ki fog szolgáltatni a nádori szék által* ). 13b24)en megjelen a le-

leszi konvent eltt C.sarnavodai Tamás mester János fia Fülöp ne-

vében kell meghatalmazással ellátva s kinyilatkoziatá, hogy Fü-

löp nemes Várdai Jánosnak két márkával és 20 garassal egy hiáii

tartozik a 45 márka kiegészitésére a János és Tamáis csarnavodai

birtokainak kiváltásání, mely pénzt annálinkább siet letenni, mert

a virágvasárnap utáni hétfn letelvén a kiváltási határid, ha az

Összeget akkor le nem tenné, annak = .kétszeregét megfizetni tar-

toznék**).

1363. leíkészül emlitteíik Benedek***).

1364. Lajos király Visegrádról (die dóm. post. quindenas

festi Corp. Xíi) megidézteti a leleszi konvent által a király elé

császlóczi Székely (Zekul) Pétert a Osarnavodai István fia István

elleni ügyben.

1364. Lajos király megerösiti és átiratja a Csarnavodaiaktól

idközben eltolvajlott, függ pecséttel megersitett osztálylevelet,

kérvén annak újabb kiadatását Osarnavodai István fiai, István és

Miklós^ Tamás fia György, János fia Fülöp és Gábor fia Sebes-

tyén§). —
1449, beíktattatott Hetei György királyi ember által Sze-

p e SS

y

István (kinek atyja volt László, ennek pedig János) a

Osarnavodai Kun István fia György birta részek birtokába.

1642. beiktattattak nádasdi üngor Péter, bélteki Drágffi Mik-
lós ós Szálasi Erdélyi Péter Csarnavoda, Halmi; Kökönyesd, Tamás-
váralja, Pást, Bábony, Lázár, Homok, és Darócz fele birtokába,

e részek Osarnavodai Egyedtl koboztattak el, ki osztályos

testvérét Újhelyi Pétert „Kain mód jár a^* megölvén, elítéltetett

*) Ziohy-Cod. IL 44a
*) ü. 0. 447
**) ü: 0. ni. 219.

§) ü. 0 . in. 273.
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1
s I'irtokn r. ncvozolifknek :uíom:tfijozüilalou^-}. Kz Ejryed''

uKif oI«;bb a szalnjiiri királyi kasiély i'-pébe ulkalmával eileUíZti-;'^

gült ^lútyás kirúlyuak, ki neki azonban 14GO. e bnéért megke-

gyelmezett*'’^).

14G4. Csarnavodai Egyed, úgy is mint ifjabb testvérei György

'és János (Domokos fiai) nevében egy részrl és más részrl Va-

das Mihály (Demeter fia), Demjén, Orbán, Péter, Mihály, és Ger-

gely; Kantor Ger és Mihály, hetei Danes Gergely, Fórís Mihály,

Vadas Pál és Gábor, Demjén fiai közt egyéb rokonaik nevében is

egyezség köttetett a Csaroda és Hete közt fennforgott határvillon-

gás megszüntetése iránt. Ez okmányban megállapított határponto-

kul cmlittetuek: a Szipa folyó, Kiirtapatak, Baacz-ogre, Soinospa-

tak, Palakközihorota, Kispatak, Kisgát nev ut, Kisgát reve, más-

kép V’ezsa pataka, Paladicza pataka, Határéger, Hiske foka, Kisrét,

Kereraicse erd (mely Hetének maradt), Orberek (mely a két falu

közt megosztatott) és Haladás rété***) 1468-ban azonban ismét

kitört a viszálykodás, s csak 1544-ben döntetett el végleg a határ-

igazitási per.

1466. Szepessy Miklós és Demeter és ennek neje Matucsi-

nai Margit (László leánya) vizsgálatot intéztettek rosalyi Kun Ja-

kab fiai László, Miklós, Kristóf, Jakab, és János ellen, kik Mar-

git birtokait Gyarmaton és Kis és Nagy Ar helységekben elíoglal-

ták, egy ugornyai erdejét kivágatták, egy másikat pedig Baydi

és Vassányi Kenderessy György és Balázszsal, valamint Naraényi
j

Antallal együtt elfoglaltak, továbbá Csarnavodai Egyed ellen, ki ^

Csarodán idz fejércsei jobbágyaikat erszakkal letartóztatta. Ez

ügyben királyi emberül eljárt paposi Eördög László. i

1474. zálogezimen beiktattattak Daróczi Miklós és Márton

a néhai Csarnavodai Domokos fiai György és Jánostól átvett négy

jobbágy telek birtokába.

1476-ban megegyeztek a lelkészi konvent eltt tett bevallás

szerint, Csarnavodai Egyed és György, ez testvére János, amaz

pedig fia Móricz nevében is, hogy néhai Csarnavodai Anna, (Új-

helyi János nagyanyja) és Zsuzsanna (Újhelyi Péter anyja) ne-

gyed illetményeik fejében a nevezett Újhelyieknek s utódaiknak,

Újhelyi János, Benedek, Miklós és Györgynek, .a csarodai, lázári,

daróczi, szigeti, kökönyösdi, halmii, váraljai, turczi, báboni és

. *) Leleszi lev.

SzatiTíármegye leírása Szirmaytól, 154.

Lelesz, Prot. Met. I. 517.



pásti, birlokrésy.íík helyett Keres ztiu-t úleíjgodik s azt k;\iun«'-

seo He leió örökösei elleni szavalosokal megvédeniiik*'}.

Í486. Kölesei Farkas Mártoo neje Csarnavodai Anna elis-

meri a leleszi' konveut eltte tiogy a fentebb érintett birtokaira

nézve Csarnavodai Egyed és György által kieiégittetett.

1492. Surányi György zálogezimen beiktattatott a tisztelend

Csarnavodai Krizogon tasaádi helyettnöknek néhai^ Csaruavodai Mi-

hály-félö csarodai, homoki, lázári stb. részeibe.

1493. boholyeztettet Beregi László királyi ember által néhai

Szepossy László íia Péter, 31iklós (István íia) és Kölesei iMár-

tonné Csarnavodai Domokos leánya Anna, a néhai Csarnavodai

Domokos és Krizogon részeibe. —

1505. vizsgálatot intéztetett Párkányi László özvegye Anna,

néhai Csarnavodai Egyed leánya, néhai Czékei .János Íia Márton

ellen, ki csarodai udvarházát erszakosan megtámadta.

1507. Csicseri Ormos Imre és néhai Szepcssi Miklós gyer-

mekei, László, Tamás, Zsófia és^ Anna tiltakoztak az atyjok után

maradt birtoknak Szepessy Imre által szándékolt elidegenitéso

ellen —
1508. Liptai Miklósné Csarnavodai Erzsébet (elébb Ártándi

Tamás özvegye) perelt Tákosi Mátyással, ki itteni kúriáját meg-

rohanta.

1511. Csarnavodai Zsófia Vetési Aíárton neje és Nagytárká-

nyi István tiltakoztak Dercsényi Péter ellen foglalás miatt. Vala-

1 mint késbb Surányi György és Pál tiltakoztak az ellen, hogy

, Csarnavodai Margit Dercsényi Péterné, Zsófia Vetési Márionné,

I

Erzsébefc*Artándy Tamásné, Potentina Csarnavodai Egyedné, Párká-

nyi László, Lukács János és Pál a csarnavodai, turezi, várallyai,

!
báboni, halmii, kökénjesdi és port pusztai ugocsamegyei, valamint

a lázári, szigeti és daróczi szatmárraegyei birtokokat illet okmá-

I

nyokat a kitzött határidben félném -mutatták. (Pozsony, Prot.

j

budense, 3 köt. 196 lap.)

i 1519. beiktattatott a leleszi konvent által Surányi György.

1525. perelt Surányi Sebestyén Petényi Gáborral a. csarodai

határban lev Nagy és Kis rét nev terek és a tamásváraljai Fe-

I

kete nev rét elfoglalása miatt. — 1525. ..Surányi Sebestyén, De-

I

rencsényi Pál, Ártándi Tamás, anarcsi Tegzes Lászó, csicseri Or-

mos Imre és Párkányi László megegyeztek az itteni és ugocsai

*) Leleszi kiadvány.
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részíjk iránt. — 1544. emlittetnek birtokoi'okiil : (/sarnavodai Egved,
(í)(irgy. János, Víidas Mihály, Domjéii, Orbán sib.

li)51. Suráiiyi János ós Miklós Liltiikoztak Dfilgfíi Zsófia

ollen foglalás miatt.

1554-ben pünkösd hava 17-ik napján ismét rendeztetett ha-

tárjárás, mely alkalommal midn a bizottság, mely Bulcsúi Farkas

királyi ember és Gzeglédi Péter leleszi papból s a meghitt s meg-
jelent számos érdekolt és szomszédos birtokosokból állott. Hetétl

indulva Osarodán keresztül azon helyre ért, hol a Osarnavoda vi-

zénél Hete, Guláes és Jánd határai összepontosiiluak. itt Peréuyi

János küldöttei elleumondottak s a további eljárás ellen tiltakoz-

tak*). Késbb a Hete és Csaroda közötti határvonal iránt az egyez-

ség megköttetett, melyet Surányi Miklós és János, He‘ei Taimís

és Simon, Hetei Dobronyi Simon, bogdani Farkas György, Olasz

István és Pál, Hetei Danes Ferencz, xMáíé, Imre és Pál s mások

aláinak.

1557. beiktattatott Püspöki Fcrencz Borsovai Lriucz kirá-

lyi ember által a Surányi Miklós-féle . csarodai és surányi két

udvarházba, valamint a fentebb nevezett ugocsai és szatmári ré-

szekbe, melyek Surányi Miklóstól hütlenségi bélyegen a koronára

szálltak 6 késbb az összes királyi jogokkal együtt Püspökinek

adományoztattak
;
ez alkalommal Surányi János és fia László, va-

lamint Eufrozina, Borbála és Zsófia eilenmondottak.

1558-ban Büdi Mihály beiktattatott itt többek ellenmondása

mellett; 1559. Osarnavodai János eltiltatta Büdi Farkast a csaro-

dai, papi és surányi birtokok elfoglalásától; 15Gl-ben pedig Csar-

navodai László tiltakozott Surányi Katalin ellen a csarodai, surá-

nyi, fejércsei, papii, balazséri, aszteji, kismuzsaji és kissurányi

birtokokra nézve. 1560. Mathuznai Zsuzsánna és Zsófia, Horváth

Borbála, Szenti váni Anna és Surányi Kata nyertek birtokokat Be-

regben és Ugocsában Surányi Zsófiától. 1567-ben .az - erre átvonult

tatárhad érzékenyen sujtá e helységet.

1572. emlittettek birtokosokul Osarnavodai Gábor és Dafóczi

Szeráf; 1578-ban Salgai Bálint beiktattatott itt egy nemesi udvar-

ház, Surányon és Papiban 3—3 jobbágytelek, Halmiban 3, Kö-

könyösdön 2, Tamásváralján 2, Turczon 2, és Bábonyon 1 job-

bágytelek birtokába, mely vagyont Csarnavodai Katától szerze, ki

) E határjárápi okmányt egyéb iratokkal együtt királyi parancsra ki-

adta hiteles másolatban a lelesai konvent idsb Szalay Ferenox
és Ázari Bodonyi Jánosnak 1772. évben.



'elébb Jakcsi István, utóbb Matuznay ójörgy neje vaJa. Ez alka-

lommal mködött királyi emberül Újhelyi János.

1582. pereltek itt Büdi Farkas és Mihály Matuznai Zsuzsáanával.

.1583. végrendeletet tett Csarnavodai Gábor beregi, ugoesai és

szatmári említett birtokai iránt, azonban még 1585. is élt; akkor

a leleszi könvent eltt visszavonta minden bevallását, melyet el-

aggott korában tett, ezek közt elfordulnak még a kistárkányi,

nagyrozvágyi. rsi, moraszai és bodolói, zemplénmegyei részek is.

1588-ban tiltakozott ellene Csarnavodai Klára, 1592-ben szerzdést

kötött nejével Prépostvári Borbálával Csávrágh máskép Prépostvári

Bálint leányával az asztéji, fejércsei, papii és balazséri birtokok

átengedése iránt; ugyanakkor Zarándi Péterre 300 frtban egy

itteni telket Íratott. 1598-ban egyezséget kötött Burányi Klárával

beregi és ugoesai birtokaira névé, nemsokára azonban meghalt,

mennyiben 1602-ben leányai Zsuzsanna, Eufrozina és Borbála már

mint jogutódai emlittetnek. ügy látszik e Gábor bankihalt aCs a r*

navodaiak fiága; leánya Eufrozina különben férjhez ment

Anarcsi máskép Bácskai Györgyhöz, Borbála osztopáni Per-

neszi Gáborhoz és Zsuzsanna Telegdi Gáborhoz, kik az atyai

birtok felett is intézkedtek; 1617-bén emlittetik csarnavodai Burá-

nyi Klára, ki Bornemisza Mátyás neje volt.

^ 1593. Büdi Mihály és István visszaüzéssel éltek Mon-

nay Kata végrehajtási ügyében, mely per Gsaroda, Kaszony, Déda,

Badaló, Barkaszó, Yid, T. Szalka, Zápszony, Burány, Papi és Ba-

rabás helységekbeni birtokrészeket érintett. 1599. volt' itt Eákóczy

Zsigmondnak 24 adózó jobbágya.

1600-ban emlittetnek birtokosokul Burányi Gábor, Knbinyi

István, Bornemisza Mátyás és Dessewffy Perencz; ugyanakkor

beiktattattak itt Melith Péter, Perényi s más atyafiak.

1609. néhai Burányi máskép Csarnavodai Gábor nevezett há‘

rom leánya és Burányi Gábor testvére Klára {ki neje volt elébb Als^hi

Istvánnak, utóbb Bornemissza Hegeds Máténak) beiktattattak si

jószágaikba.

1631. Lónyay Menyhért neje Bornemisza Erzsébet 30 írton

ráíratott Miklós Bálintra egy jobbágytelket.
.

1639, Kubinji Kata elzálogit Telekesi Istvánnak itt egy há-

zat és telket 200 frton. Ez okmányban elször emlittetik Csarna-

voda „Csiarociá“-nak.

1643. Ibránji István cserél Hetei Zsigmondtól egy telket.

1651. Bornemisza Kata, elébb Kállai, utóbb Perényi özvegye
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üusittaiváu, birtokába jött o s általa Peréuyi Gábor fiai és leáayai

Kata és Klára, valamint Kállai László, egyéb helységeken kívül

„Csarnavoda máskép Csaroda^*' tulajdonába. — Ugyanakkor

Sályi István és neje FuIó Zsuzsanna beiktattattak egy részbirtokba,

úgyszintén Váradkai Ferencz és neje Barkács Krisztina is.

Kz idben birtokoltak itt: Telegdi István, Perneszi Gábor,

Ujfalusi Zsigmond, Fulo Mihály, Lónyay Menyhért özvegye, szi-

geti Vas Márton, Perényí Gábor, Guílii Boldizsár, Dessewíly László,

Váraikai Ferencz, Barkaszi István és Melith Péter. (1648-ki adó-

usszeirásO

1052. Özvegy Lóiijay Monyhértiié Bornemisza Erzsébet Far-

kas -Miklós és Anuáiiak 20Ö írton egy jobbágytelket átenged visz-

szaválthatás feltétele mellett.

Kz évben Lónyay Zsigmond iktatíatott be Guthi Miklós vég-

rendelete alapján a csarodai és más részek birtokába, kinek utó-

dai, valamint Rédey és Bay-családbeliek jelenben is földbirtokosok

itt, kiket a Csaroda patakon ievó hidvámbér is illet; névszerint

bírnak itt most Bay Gáborné, Bay Ferencz és Ilona, Lóuyay Al-

bert, Ilorvát István, Baksay Lászlóné, Buzin kay Péter, üray Mik-

. lós, Kanizsay Ignácz, Baksay Fereuezne, Bakó Zsigmond, Csere-

pes Ferencz, Kakas Sámuel, JSagy Lajos, Reviczky Imre, Székely

Lajos, Szalay Tamás s mások. Bay Ilona birtoka itt és Marokpa-

piban az ezer holdat meghaladja.

A helységben lev nagyobbára téglából épített, keletek, ma-

gas, hajdan római kath. templom XV. századbeli, e tájon szoká-

sos styi szerinti egyhajós építmény, mplynél a szentély jóval ala-

csonyabb; a nyugoti oldalon lev ketts ablaka torony a Tisza*

mentén szokásos, magas, hegyes, kupalaku tetvel fedett. Két^^égtelen,

hogy még a 16. században alakitá át a község protestáns Imolává a

templomot, kivetvén abból, szokásossá vált divat szerint, az oltárt,

díszítményeket s mindazt, mi a katholikusok hitmiveletére emlé-

keztetne.

1595-ben már virágzó anyaegyháznl eralittetik, melynek

1598-ban papja volt Kvassai Mátyás, 1613. Vári Menyhért, 1631.

Károlyi Mihály sat, lG33-ban megengedte Beregvárraegye közgy-

lése a csarodai híveknek, hogy prc.likátoruknak lakot a helység er-

dejébl építhessenek*). A templom belseje 1747. Kisredei Rédei

Ferencz pártfogása mellett ujittatott meg, ki a papi és iskolai tel-

*) Megyei levéltár fV. I.
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f

két is ajándékozta, különben tanítója már régtl volt, így 1600-

bán Gyarmati Miklós mködött. A templom alatti nagyszer sír-

boltban többek közt az 1758-ban elhunyt Eédei Ferencz, egyházi

jótevnek is hamvai nyiigosznak, a mint a templomban kifüg-

gesztett fatáblán lev dagályos hosszú magyar sirversbi kitnik,

mely régies ízlés ékes rímekben íratván, igy kezddik: ,.Kérd-

hedd Utonjáró, ez helj’ben kinyugszik, Tyászos sírboltjában itten

ki aluszik ?“ sat. Anyakönyve 1756-ban kezddik
;
egyik 300 fon-

tos harangja, mely iSOO-ban Öntetett, 222 forint 12 krajczárba

került. —
A helység magyar lakói ily nevüek: Angaléi, Bán, Besenyei,

Bedó, Bíró, Csórja, Danyók, Dano, Fiié, Gyri, Kozma, Király,

Kulcsár, Kakas, Kis, Lukács, Marosi, Nagy, Nyakas, Orosz, Pap,

Pénzes, Kiesei, Postás, Rédei, Sebestyén, Szabó, Székely, Túri,

' Tarpai, Terebesi.

I

A Tiszaszabályozása eltt a falut környez vizek, fleg a Szi-

I
pától dagasztva, kártékonyak voltak

;
e ^atak, a falut elhagyva,

; Csarnavoda, illetleg most már Csaroda nevet visel s arról neveze-

I

tes, hogy fekete talaján a legnagyobb szárazságban sem apad ki

a víz. —
E helység határához tartozik a Bajos nev puszta is. 1822.

bírták a Lónyay, Rédei és Bay-esaládok, kik itt a Csarodán hidat is

építettek, e családok bírják a határbeii Akol, Egres és Bencze nev.

erdket is,

A XV. században volt e tájon Csaroda és Fejércse közt a

Bencze puszta. 1 499-ben beiktatiatott annak birtokába Szepesi

István, kinek elde volt Csarnavodai Kun György. |lG51-ben kap-

ták Perényi György özvegye és általa fia Perényi Gábor és els

férjétl származott leányai Klára és Zsófia.

Csei*ejóc3K.

i

Igénytelen orosz falu a munkácsi járásban Nagylohó és ívá-

nyi közt 22 házzal és 117 lakossal: hnjdon magyarul Csr fal-
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vának nevezték. A XVIL század elején 'Pederi András birta

zálogképen, 1631-ben Brandeburgi Katalin Bethlen Gábor özvegye

„Csürfalvát,“ Kulinkóczot és egy kúriái Munkácson, melyek a mun- .

kácsi várhoz tartoztak, 4000 írton Horváth Ferencz és neje Szé-

kely Borbálának s utódainak átengedte*). 1640-ben azonban Hor-

váth Ferencz akkép egyezett meg Bákóczv György fejedelemmel,

hogy a munkácsi kúriát íbrányi Miiiálynak, csürfalví és kulinkó-

czi birtokát pedig Eákoczynak 1500 magyar forintért s a fejede-

lem klaesanói jobbágyaiért visszaengedé.

l640-ki urbérbeu úgy emlittotik e hely, mint a munkácsi

vártól elszakasztoU birtok, melyet Horváth bir zálogul, kilói Bá-

kóozy György' engedelinéból Földvári János maga részére váltotta

ki; késbb Borbély Zsigmoud lett záiogbirrokosa
; 1666-ban Su-

ránybau tartott megyegy ülésen Fóldesi István, mint Bákóczv Fe-

rencz és Báthori Zsófia jogi képviselje megkinálta Borbély Zsig-
'

mondot s nejét a zálogosszeggeí, mit azonban ezek visszautasi-

tottak**). Késbb ismét a Földvári család birta, kitl Marin Pé-

ter váltotta ki, ettl pedig Ráti István 1682-ben. Majd a Joó-csa-

ládra ment át; 1793. Joó Ferencz birta, ki váltságosszegül nyolez*

ezer- forintot kért, de. az ezentúl is a család birtokában maradt

maiglac.
,

'

Csierleiió.

A munkácsi uradalomhoz tartozott orosz falu a rannkácsi

járásban az ungi határszélnél 89 házzal^ 542 lakossal és 445

holdnyi sik határral. Hajdan Osermelnek és Csernelönek is hív-

ták s folyvást fejedelmi s illetleg a munkácsi várhoz tartozó bir-

tok volt.

1548-ban Dobó Ferencz és István a szomézéd Ignéez hely-

*) Budai kam. levél. faso. 743. N, lí).

Megyei lev.
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ség határait igazittatváD; ez alkalommal a királyné csermeloi job-

bágyai ellenmondottak s ennek folytán a bizottság, melynek ólén

Orosz Demeter kir.\ ember volt, az eljárással felhagyott. Akkor

volt itt eijáró Kenéz Feren'íz.

1634. Palágyi István bírta zálogul rövid ideig.

1649. Lorántffi Zsuzsánna alatt találtatott itt: 33 jobbágy,

23 fiú, 5 ló, 76 ökör, 28 tinó, 61 tehén, 362 sertés és 78 méh-

kas. A batyko volt Pap János, kenéz Díencs János és hetesdrabant

Kajdani és Fekete, míg a többi jobbágyok is magyarok voltak,

u. m. Csecs, Fagyas, Kurta, Hornyák, Várkol, Rácz, Lengyel,

Iváni, Repedi, Simoni, Hodor, Sípos sat., kik közöl nyolcz drabant

volt, ezek közöl ma már alig akad egy utód, a lakosok’teljesen el-

oroszosodván.

1672. Kálniki János volt a pap, ki atyjával lakott egy tel-

ken. 1699-ben pedig Pap András, csak fél nyei?tpénzt fizetett. A
g. k. hitközségnek, mely ígtiécz fiókja, van régi fatemploma.

A határ déli oldalán áll a gróf Schönborn család tulajdoná-

hoz tartozó domboki majorjának egy része.

Csernik*

Uradalmi oroszfalu a vereckei járásban Szolyva közelében,

15 házzal, 72 lakossal és 216 holdnyi határral, egy kellemes hegy-

lejtn. 1645. évben, midn Rákóczy György fejedelem Munkácsról,

április 6. Czivanko Gergelynek és általa Mihály, János és Gergely

nev fiainak kenózséget adott, már három jobbágy lakott itt, kik

- csakhamar megszaporodtak, mennyiben négy év múltán már 7

jobbágy találtatott, kiknek kezein összesen vala 18 fiú, 1 ló, 8 ökör,

7 tinó, 8 tehén, 60 juh, és 4 méhkas. A Csernik nev patakon

a kenézeknek egy malmok volt, melytl egy lasnakot adtak a mun-
kácsi várhoz évenkint. Késbb ismét megritkult a lakosság, úgy,
hogy az 1699-ki uradalmi összeírás alkalmával, a kenézén kívül még

'

• 13
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csupán Hirtelen Demeter nev jobbágy mvelte telkét, a többi a »

harczias idkben részint elveszett, részint elbujdosoít. A helység .

k. hitközsége Sztrojna fiókja.

Csctfalva.

Magyarfalu a tiszaháti járásban, a megye délkeleti szélén, a

Tisza jobb partján, 89 lakházzal, 473 lélekkel és 1685 holdnyi ha-’

tárral. A népmonda szerint Cset nev els alapitójától vette -e

helység nevét.

1418. Szécsi. Píxl és Jakab fia György bírták Csetfalvát, kik

ez évben pereltek Tódorné munkácsi herczegn (ducissa) Helele

nev tisztével, ki egyik itteni jobbágyukat erszakkal Váriba húr-
’

ezoltatta. Az okmány szerint e herczegn özvegy Koriathovics
Valha volt^).

1488. beiktattattak tótselymesi Apród Miklós* fiai Tarczai

Márton és János a somi Széchi bírta csetfalvi, sorai ás zápszonyi,

valamint Kbán, Gerendes, Tárnok és Zebegny-o (zempléni), Szel-

mencz (ungi) egész, valamint Karácsonymez (sárosi) és Szécsi

(zempléni) fél, úgyszintén Mátyus, Tárnok, Tehna, Karád, Kereplye,

Szög, Agárd, Bél, Dobra, Dámócz, és Dargó helységekben egész

részbirtükokba zálogczimen, ifjabb Azari János megbízott királyi

ember által.

1498. beiktattatott királyi adomány folytán Tarczay János

Som, Zápszony, Csotfalva és Mátyus helységek részeibe, a Bégá-

nyi Kristóf királyi ember által történt bevezetésnél Széchy Miklós

özvegye, Brigida ellenmondván. .
•

Ez évben Zápolya János, Szepes ura, Magyarország nádora

és a kunok bírája Tárczay János kérelmére meghagyta a leleszi

•káptalannak, hogy Vári. felöl a határt rendezze, kijelölvén királyi

*) Leleszi levéltár, Prot. B. B. I. 455 lap. 6.^. sz.
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emberekül Bégányi Kristófot és Boldizsárt, Homoky Istvánt, .Bor-

sóval Miklóst és Gulácái Ambrust; azonban mindjárt, a menet kez-

detén Dewngeus István, várii biró, urai Geréb László erdélyi püs-

pök éS‘Geréb Péter nevében tiltakozott a határvonal ellen, miért

is ez utóbbiak a Mihály-nyolczadára a nádori szék elé idéztettek.

A határjárás meghiúsulta adott azután okot arra, hogy a szilaj ter-

mészet Tarczay és a szomszéd várii birtokos gróf Geréb Péter

emberei közt vis^áilykodásfa és vérengzésre került a dolog, kik kü-

lönösen a Zsaró moesár nev Tisza-halványnak halászati joga

felett czivódtak.

1503-ban ismét megkisérté Tarczay a határjárást, azonban

midn a bizottság nyugotról a Körösfok nev térre ért, a váriak

Csáktornyái Zsigmond pécsi püspök nevében ellenmondottak s a

Bégányi Kristóf királyi ember és Péter nev leleszi pap által esz-

közlésbe- vett mködést megakadályozták, minek folytán azután

ló04>ben Tarczay megidéztette Csáktornyáit, ennek emberei által

Csetfalván elkövetett hatalrnaskodásai miatt, mely ügyben Tárkányi

Péter királyi ember járt el.

1509-ben Sztrithei Zsigmond, eszenyi Csapi Gergely, Szer-

, dahelyi László, és Bácskai Simon nevében eltiltatta Tarczayt a somi

s ahoz tartozó zápszouyi és csetfalvi, valamint Gálszécs s ahoz tar-

tozó Gerendes, Kbán, Zebegny, Tárnok, Largó, és Szög helysé-

gekbeli birtokoknak Perényi Gábornak vagy bárki másnak leend

eladásától. • •

1513. beiktattattak Lónyay Albert és neje Naszta, úgy Kris-

tóf, Péter^ Farkas és Marina nev gyermekeik a Tarczay .János öz-

vegyétl, Sárától örökáron megvett Zápszony, Csetfalva, Som és

Mátyus birtokába. Ez évben Oroszi István' eltiltatta a Lónyayakat

'"attól, hogy az Ugocsamegyében fekv Eperjes határából foglaláso-

kat tegyenek és a niég Szécsy Gál által az oroszii határból elfog-

lalt és Csetfalváboz csatolt földeket birtokolja.

1516. Szerdahelyi László elzálogitá részbirtokait Sztrithei

Lászlónak 100 írton oly feltétel alatt, hogy ha a kitzött határ-

idben ki nem váltaná, azok nála örökösen megmaradjanak.

1521, Sztrithei László végrendeletileg „csetfalvi, mátyusi, ke-

tergényi s egyéb birtokait a leleszi egyháznak, 20 frt és egy ara-

nyat a darraai barátoknak (claustralíbus ffatribus de WiMa in Barma),

. szálkai ingó vagyonát Agata leányának, minden egyéb birtokát pe-

. dig Pál áoak s annak magtalan kimúlása esetére Erzsébet és Agata
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leányainak, ezek örökösök nélküli . halála esetére pedig a leleszi

egyháznak hagyományozta.

1523. Burányi Margit. Lónyay Kata és Farkas s Kristóf til-
•

lakoztak Perényi Gábor ellen itteni és Mátyási részeik elfoglalása

iránt. 1524. pedig Lónyay Kristóf — Naszta ellen birtok elidege-

11 i rés miatt.

1530. emlittetnek birtokosokul Lónyay Kristóf, Vitéz János,

és Csapi Péter. 1551-ben Bfidy Mihály megvette. Csapi Ferencztól

itteni birtokát 300 írtért. Ez évben a csetfulvi lakosok, mint Bá-

thory, Lónyay és Budi jobbágyai tiltakoztak a kovászói Matbuznay

Pál által Bene felöl tett határjárás ellen, melyre megjelentek go-

csei Kun Miklós mint királyi ember és Gyöngyösi Fereucz, naint a

leleszi konvent megbizcttja. Ekkor birtokoltak itt; Báthory András,

Büdy Mihályné és Lónyay Péter.

Az 1567-iki adóösszeirás szerint itt 11 népes és 12 puszta

telek találtatott, mely utóbbiakról a népet azon télen a tatárok el-

hurczolták. .

*

1573. tiltakozott beregszói Hagymásy Kristóf gyarmati Ba-

lassa András ellen Csetfalva, Som, Zápszony és a makoviczai vár el-

foglalása miatt.

1580-ban Büdy Farkas visszavonta azon bevallását,- melyet a

leleszi konvent eltt Csapi Ferencz javára itteni birtoka iránt

tett. —
1582. Lónyay Péter királyi adomány folytán beiktattatott a

Lónyay Albert-féle itteni részekbe.

1600. bírtak üti Eákóczy Zsigmond 5, Lónyay István 14,

Mikolay István I, Réthey Péter, Melith Pál, Báthory István és Anarcsi

Péter egy-egy telket.

1611. Telegdi Borbála, elébb Csapi Kristóf, utóbb Eákóczy

Zsigmond özvegye és Csapi Zsuzsánna férjezett Lónyay Kendy

Istvánné beiktattaltak a II. Rudolf királytól nyert adomány folytán

az elsó férjétl ered eszenyi kastély, valamint Eszeny, Agtelek és

I^ezdéd, úgy a somi,cseifalvi és zápszonyi részek, valamintParnó (nemes

udvarházzal), Bozsnicza, Kincses, Sztankócz, s a gálszécsi és al-

I/ini részek birtokába, a bevezetést eszközlék Tussay Sándor és

Horváth István királyi emberek és Ruttkay Mátyás leleszi ál-

dozár. .
,

1633. beiktattatott itt iktari Bethlen István és nagylónyai

Lónyay Zsigmond. 1641-ben bírtak itt Góde Péter és Zoltán Jó-

zsef, 1642-ben beiktattaltak Ugrón Erzsébet és férje Horváth Ist-
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váa. IMT-ben emliiletüek birtokosokul: Lüujay Zbigiuoud, Bik*s*

kay István, Lóoyay István, Horváth János, Mez László, Uraj

György özvegye, Hunyiidy János, Kállay György és Sulyok Fe-

renez, —
1669. Lónyay Anna Kemény Jánosnó eizálogitá 1500 írton

itteni és barii (zempléni) részeit Báthory Zsófiának.

1671, pedig Jenei Samu, mint Lónyay Anna meghatalma-

; zottja, a nem rég Újhelyi Jánostól szerzett itteni birtokát egy ma-

lomhelyiyel. együtt 700 írtban két évre enged át zálogul.

1674. Vécsey Sándor és István beiktattattak Nyarádi Zsig-

mond királyi ember ás Mokcsai András kbrbói választott püspök

Ó8 premontrei leleszi prépost által az egykor Bácskay István bírta

I

itteni, szürtei, csapi, ráti és ásványi részekbe. 1695-ben pedig Ab-
fiolon Dániel.

- 1775 tiltakozott Bossányi János özvegye Irányi Júlia (ki Iré-

I nyi Imrétl és Romocsaházi Évától, Romocsaházy György és Thol-

vay Erzsébet leányától született), testvére Irányi László és rokona

Romocsaházy Krisztina, Niezky Ferenoz özvegye nevében , is a né-

I

hai Romocsaházy István és neje nádfói Kruesay Borbála* közt a

[

csetfalvai, ngornyai és szabolcsmegyei birtokok iránt kötött kölcsö-

j

ns végrendelet érvénye ellen.

f

Jelenben birnak itt a Lónyay, Csaíó, Pogány s Abo^yi esa-

[

ládbelieken kívül bölcsei Buday Sándor örökösei, kiknek birto-

I

kához tartozik a közelben íekvö Tigyorgó nev puszta is.
’

I

Á reformatio rémkorszakában a protestánsok a régi XV.

századból való, csuosives, egyszer idomú r. k. templomot és a

parocbialis birtokot megtarták, minthogy a község nagyobb része

az uj hitet elfogadá, mely 1645-ben már virágzó anyágyölekezetet

képezett; késbb a templomot tetemesen megujitván. azt teljesen

átaiakiták, a felirat szerint. Beregi István nemesi bíró és Gerét

Mihály másod biró idejében. Az iskola régi jótevjéül emiittetik az

itteni íbiftokos bölcsei Buday-család
;
különösen 1847-ben Buday

István, alispán, ki római katholikus létére, a ref. .szegény tanuló-

kat könyv- és Írószerekkel bven ellátta. Nánási Szabó György öz-

vegye Yasziv Judit 1648-ban egy ékes ezüst áldozó poharat készit-

' tetett. Anyakönyve 1767- óta vezettetik.
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Csm a.

Orosz-magyar falu o tiszaháti járá^sban G«'C.se, ^Iac^olil• és Ba-

daló közt, 67. [házzal, 383 lakossal és 1706 holdnyi sik határra!.

Nevét vette a Csorna vizétl, mely folyó már egy 1272. évben a Ló-

Djaiak részére kiadott adoiuánylevélbeu cmlittetik. A Csóraával ha-

táros s annak ma egyik részét képez
.
C z i b i k földe, melyhez,

kesébb Csorna nev puszta is járult, már a XIV. század els fe-

lében veit a beregszásziak birtokában; ugyanis 1365. Bebek (Bu-

bek) György a királyné tárnokmestere, a luprektszászi lakosok és

a váriak közt Czibik földe iránt felmerült pere^íügyben az al-

pereseknek Ítélte meg azt*'^)» 1366-ban azonban beiktattattak a

beregszásziak királyi njadomány czirnén annak birtokába, azonrész

kihagyásával, mely Vári királyni helység (villa) részére megitél-

tetett. —
1378-ban Macsolai János fia Rezs iktattatott be Csorna hely-

ség egyik részébe, ki azután 1379-ben Csorna, Macsola és Gecse

határait is megújította. 1399-ben cserét kötöttek a Piliskei és Upor-

családbeliek. (L. Gelénes).

A XV. század elején Upor István Csoraa-pusztának harmad-

részét elzálogosította Beregszásznak, minek folytán 1428-ban a be-

regszászi polgárok („providi cives de Lompertzaza“) beiktattattak a

Pusztácsoma helység birtokába Macsolai Mihály fia László ellen-

mondása mellett; királyi emberül eljárván Pósaházy Adorján; a

következ évben azonban maga az ellenmondó beiktattatott Kis-

surányi Péter kir. ember s a leleszi konyent által, zálogczimen e

helység harmadrészébe.

1475-ben elzálogositá Upor László itteni részét leánya, Bor-

bála férjezett Czékei Jánosnénak és nvéreinek, .Kata Zsófia és

Jusztinnak.

1477. Upor László megintetó Beregszász gondos biráját, es-

kütteit s némely polgárait az iránt, hogy a néhai testvére Upor
István által a városnak elzálogosított Csorna puszta harmadrészét

a zálogpénz felvétele mellett engedjék neki át.

1518. pereltek Csorna és Czibik iránt a beregszásziak Kiskál-

lai János és Lewkes János badalói lakosokkal, mely alkalommal

utóbbiak a puszta egyik részének használatában ‘ meghagyatUk a

) Budai kam. .lev. 744. cs. 16. sz.
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válaszloU biróí':í<g áiial. Kusöbb h 0 Somai e^ulád bir^ukábari voírav

egtísz hel}’ség; ugjanis 1548-ban néhai Bndi Mihály fiai László.

Mihály, Farkas, Gergely és György beiktaUattak Csorna birtokába,

mely- annak eltte a magtalanul elhunyt Csorna Jánosé volt. Ez
okmányban királyi emberekül kijelöltettek : Eévai Ferenez, nádor-

helyettes által: Óbégánji Sebestyén^ Mátyás és Lrinez. Gotthard

Bálint és Simon, Guthi Benedek és Sirnon, Borsovai Bertalan és

Tamás és bulesui Pathoczi Farkas. A beiktatás alkalmával meg-
jelentek érdekelt és szomszédos birtokosokul: István Antal. líaíá-

bori István és György, Gecsei László, Újhelyi Ferencz, halábori

Daróczi András, György és Mihály, Gerzsenyi Gergely, Surányi

János, Kende Máté, Kölesei Ferencz és Bátlíori András
; ez al-

kalommal Lukács deák beregszászi bíró a polgárság nevében ellen-

mondott.

A beregszásziak ennek folytán azután folyvást pereltek e

föld iránt nem csak Csorna bírtoko.saival, hanem a váriakkal is
;

,

különösen 1604. a csornai erd miatt, magoknak a Czibik nev
területtel együtt követelvén, mig Yári felhozta, hogy Eákóczy Zsig- >

mond a lakosokrak Koralósi Albert nev tiszttartója által megen-

gedte az erdbl való faizást s hogy a beregszásziak csak azóta „kap-

kodtak rajta.“ A persorán biróilag kihallgatott tanuk közül Biró

János badalói biró'és jobbágy vallá : hogy Csorna és Czibikfölde

egy darab volt, melyet két nemes birt, kik azzal megosztozkodván,

mivelhogy az egyik sánta volt, annak a részét elnevezték a

parasztemberek „Czibik“ földének. Ezekrl szállott volna a két da-

rab föld a beregszásziakra. Azt is megjegjzék a tanuk, hogy e

földeknél húzódott Yári fell a Yásárér és ut Beregszász felé s az

agyagásó határa*). A váriakkal folytatott per 1608-ban ért veget,

a kassai törvényszék, melynek tagjai voltak: Mladosovics Horváth

Péter, Barkóczi László zempléni és Lóuyai László beregi alispánok,

Bornemisza Miklós, Szuhai Gáspár, Pinkóezi Ferencz, Dóczi Ferencz és

Berniczei András, azt Ítélvén, hogy a váriaknak — kik perpatvar-

kodás miatt már azeltt 20() arany forintban elmarasztattak,— ré-

gibb J-yakorlat szerint, a Czibik nev erdben csupán terméketlen,

ugymánt szil s más ily nem fót szabad levágni s földeket hasz-

nálni, de* azért kötelesek a beregszászi közönségnek a tulajdonjog

elismeréséül terménytizedet adni; megengedtetett nekik a "Csorna
,

és Czibik erdkben a legeltetés is, de a ‘Csorna erdbl s faizás

.

/

Lelesz, Prot. Mei I.
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rfem'’'). A viszáljkódús ezzel nem sznt meg; lG28-ban ngyanis kér-

ték a váriak Bethlen Gábor fejedelmet, hogy ket Beregszász ellen

a biidoklásban • védje**). Az 1642. sept. 29-kén összeült választott.-

bíróság újra megerösité az 1608-ki Ítéletet,-annál inkább,’ mivel a

kassai törvényszék ítéletét akkor II. Mátyás király is jóváhagyta.

Az 1642. évi választott bíróság tagjaiul mködtek : csernelházi' Csér-

nél György, királydaróczi Débreczeni Tamás munkácsi uradalmi f-

nök, Szemere Pál kir. táblabiró, Újhelyi János ugoosai táblabiró és

jegyz, gels 9i Balling György, sárköz-újlaki Ujlaki.György, Hamvai

Péter, Patai Sámuel, Fejérpataki Márton, Mez Gáspár, Kende Mi-

hály, bilkei Lipcsei Gergely, Kerepeczi István, Borsovai István,

Bégányi • Gergely beregi szolgabiró, Láczai János, szigeti Vass

Márton, Váradkai András, Pap Mihály és Süt Miklós deák.

A perbeli tanúvallomások szerint a várii lakosoknak nem engedte-

tett meg, hogy Csorna, és Czibikföldön felöl a Vásárér és a gecsei

kertek alatt való domb határain át járjanak. A tanuk közt Fodor
Imre, Mhgócsi Ferenc nagyberegi jobbágya, 105 évesnek vallotta magát.

. Id folytán a csornai bírtokrószék a Szentiványi, gróf Károlyi
*

és Kajdi-családok kezeire kerültek.

1729-ben gróf SchÖnborn-Buchheim^'W’olfsthal Frigyes Károly*

érshk váltotta magához a Károlyi és Kajdi-féle részeket 833

V

3
ré-

nes, vagyis ezer magyar forinton s az ottani téreken marhatenyész-

tést. kezdett gyakorolni; 1744-ben hat német családot is telepitett.

oda a grófi család és a templom ós . lelkész számára telkeket jelöl-

tetett ki y '1748-ban megszerezte a Szentiványi-féle részt is.

1750-ben beiktattatott Sebbei György királyi ádonaány folytán

á kihalt Csornai család ntán felkért csornai és czibiki részekbe 'Klo-

.bnsiczki László királyi einber által, többek ellenmondása mellett.

, 1753. a királyi ügyész közbejötté folytán a Schönborn-család

a vételt visszabocsátá a Ka j diáknak, mely család Beregszász vá-

rossal fs folytatott .pert a nála lev birtokrész iránt, miért is 1756-.

bán a város, mely akkor 250 frtnyi birságban is elmarasztatott,

meggondolván, hogy 1729. óta, „mikor herczegségének— Schön-

born érseknek s választó fejedelemnek — Csorna zálogul átadatott,

egy percznyi hasznát sem vehette itteni birtokának, mellette pedig

sokat kellett költenie, azért elhatározta, hogy mivel Kajdi Benjámin'

van a teiület birtokában s a gróf is már visszabocsátá jogát: kr

Hálja meg a közönség is Kaydit birtokával/ ha megadna érte étszáz

Leleszi Prot. Met, I. 324. lap.

Budai kam. lev. 744. cs. 80. sz.
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• forintot, a város cedúljíi/neki oda örökösen privile;^lumaiva! együtt/

í Ennek folytán végre 1756. márczius 26. 400 írtért csakugyan út

^
. is vette Kajdi a beregszászi részeket s a szokásos bevallásra elkül-

dötte a leleszi konventhez Bereczkei Jánost és Sárközit.*)

^ A csornai határbeli puszta Hedze néven ismertetik s az ké-

sbb Bay Györgyre szállt, ki Kajdi Lajos leányát, Máriát, bírta fe-

leségül. Ettl s illetleg gyermekeitl szerzek, a pusztát, mintegy .

!, old fennálló tölgyerdt hatvanezer írtért, Gottesmann Adolf

és Miklós, kiktl azt 1875. János Üandriai gróf és koburg-góthai

herczeg megvette. A Hedzé puszta 1874. junius 29-én a bérlk

gondatlanságából nagy tzvészt szenvedett s jelenleg Gottesmann

Jen (Miklós fia) bérli. Bírnak még : Bekk Mártonoé, a község,

i Balogh Ignácz, Tóth Mihály, György János sat.

A környékét még nem rég elborító rengeteg töJgyerdk las-

í san ritkulni kezdettek, fleg az ötvenes években, midn á százados’

i
tölgyfiík jövedelmez kereskedési czikké kezdettek válni s azok he-

I

lyén szántóföldek keletkeztek.

;

A helység puszta telkeire még a század elején a Kajdi-család

telepitett orosz jobbágyokat, kik a beregszászi g. k. anyaegyházhoz

tartoznak s itt fatemplomraal bírnak.

Csorna és Gecse közt a mezn találtatott 1874. egy hat haj-

lású vastag halavány aranysodronyból készült vándor-korszaki gyr,
! mely Gotteszmann Jen birtokába került.

Csomonya.

Magyar falu a kaszonyi járásban, 168 házzal, 1061 lakossal

és 2346 hold tértartalommal. Hajdan rengeteg serdk és a Ször-

nye és Latoroza-folyókból kiárádt posványok környezték. A XV.
században bírta Koriathovics Tódor podóliai herczeg, ki a Kerepecz

*) Beregszász városi jegyzkönyv.



202

családdRl vnló viszálvkods mialt i406*ban ill idézkdett meg 7-sig- !

moDd király parancsára a leleszi konvenl által a törvény eíéix*.
|

1418. beik'.attaltak Pálóczi Mátyás, Imre és György; 1427. llran-

kovics György s 1440-ben a Euszkai Dobó család. 1453. Pólóczi

Simontól erszakoskodás miatt része elkoboztatott. 1523. P^lóczi

Antal ignéczi és csomonyai birtokát Dobóruszkai FerenczoeK oly

módon engedé át, hogy Pálóczi magtalan kimúlása esetében száll-

jon erre*) s csakugyan 1536-ban Ferdinánd király parancsára azt,
{

Pozsgai Zsigmond, Dubróka, Bacsava és Andrásfalvával együtt neki
j

átadta**). — Késbb Lorántfíi Mihályra szállt e birtok, ennek Zsn-
|

zsánna leányával együtt pedig Rákóczy Györgyre, kinek utódai azt
j

folyvást bírták.
|

1567. fairt Dobó itt 7V2 portát s a múlt télen erre átvonult :

tatárok a helységet rutul elpusztiták. ;

1638. perelt Melith György a csomonyai és lucskai lakosok i

közt Tiszálykodás tárgyául szolgált Siposnyárasi erd miatt,
'<

valamint a horgasszegi és más csomonyai és nagy-dobronji erdk 1

határai iránt, közbejárván királyi emberül klacsanói Horváth György í

és Tasnádi Bálint, leleszi pap. •
;

Majd Csoraonya és Nagy-Dobrony közt is kiütvén a határvil-
j

longás, Debreczeni Tamás, Rákóczy György munkácsi uradalmának

fnöke kérelmére 1638-ban homonnai gróf Drugeth János ország- I

bírónak azon évi aug. 11. Varrannón kelt rendelete folytán a leleszi

kopvent a vizsgálat megtételére utasittatott, ajánliatván királyi em-
||

berekül: Kerepeczi István, Bégányi Tamás és Ferenez, Kisfaludi 1

Péter és Ferenez, llosvai Péter és János, Keszi György és Gergely

és Vedári János. Az aug. 17-ki nyomozás alkalmával a tanuk, név- j’

szerint Tamás Máté, Melith Péter jobbágya, barkaszói lakos, 100
j

éves, Kovács Péter szernyei lakos, Csoraaközi Zsigmond jobbágya
;

90 éves, Forgó Ferenez nagy-lucskai jobbágy 100 éves vallották,
|

„hogy a határkérdés régóta fennáll, eziránt a csomonyai és nagy-
|

dobronyiak soha megegyezni nem tudván
;

a többi közt -vallák azt
j

is, hogy a csomonyai ispán Eördögh András és a nagy-dobronyi

ispán Huszár Balázs egyizben a Pohár-patakát tzték ki határul
; j

Kovács vallá azt is, hogy atyjától hallá, miként akkor, midn Dobó
|

István Szerednyét megvette, egész Kis-Dobronjig maga bírta az
.

|

avast és hogy Kirsanóig a Siposnyárasára nézve, Lueskával határos

a Lörctin (Leoreton) pataka. Megállapittatott különbén, hogy Dobó

*) Budai kam. lev. 741. csomó 5. sz.

**) ü. 0 . 927. cs. 2. sz.



Ferenez idejében a peres erd közösen hiisználtatoU, mivel egy ur

bírta a két falut, a délrl való oldalát azonban lilalmazta 12 rVi

birság alatt; határául eralittetett a Bekény-palaka; a Merivicze,

Szonaorupatak, Püháraljaviz, mely a Szernyébe szakadt, Lrét in

Gór mocsár s a Maczoncza vize, mely a dobronyi malomra raeut.

' 1676. gímesi gróf Forgács András emlittetik birtokosul, ki

Csákány Mártonnak egy telket 60 írton átíratott:

1781-ben valának közbirtokosok : Eszterházi herczeg. Ormos,

Lónyai, Kozner, gróf fíaller és Hadar családok
;
jelenlegi fbirtoko-

sok: a gróf Schönborn, Rozner, Hadar, László, Róth, Csákány,

György, Makkay Endre, Nagy, Sándor, Szanyi, Sus, Tamási és más-

családbeliek. 1790-ben eladatott egy fél úrbéri telek 64 írton.

A helvét hitvallást követ község 1785-ig Nagy-Dobrony fiókja

volt; 1780-ban, tehát egy évvel a türelmi pátens kibocsátása eltt,

megengedfcetett a folyamodó községnek, hogy templomot épithessen,

mi végbl egy szeralebizottság küldetétt ki a heiyszinére; csakha-

mar' azután anyaegyházzá alakulván, 1782—86-ig volt els papja

Váradi Sámuel, ezt követé 1792-ig LIteráti János, 1807-ig Márton

István, 1810-ig Gál János, 1814-ig Kása Dániel, 1817-ig Turóczi

László, 1823-ig bálóczi Bakcsy Ferencz, ’ 1857-ig Kézdivásárlielyi

Pap Sámuel és 1858-tól Makkay András.
*

Cí»ouka-PapL

Magyar falu a kaszonyi járásban, 110 házzal, 655 lélekkel es

3052 holdnyi területtel. Hajdan, különösen' a 16. században, Pa-

posnak is Íratott. d -

A 14. században a Kerecsenyi-család bírta ; nevezetesen 1369.

Kerecsenyi Barabás és Konák István, kikrl Erzsébet, Lajos király

anyjára szálltak részeik, a beiktatást eszközölvén a leleszi konvent

itt, Muzsaly és Szálka helységekben.
‘ 1416. Haraszti Erazmus emlittetilr bíptokosul. 1420-ban zálog-
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i

Ciiraon beiktUtatott Miklézi Seboslyéu fia, Márlon, Mikni Benedek 1

királyi ember és Demeter nev leleszi pap által többek ellenmon-
j

dása mellett. •

. .
'

j

1434. Kirsanói Qjörgy, Mihály, Tamás és egy másik György 1

(Dénes fia), Orbán, György fia, Tamás, Mihály fia, és Kozma s Já- J

nos beiktattattak Baglii Miklós királyi eml)er és Mihály leleszi k.
i

pap által az idegen kezekben lev birtokokba
; mely alkajoramal eD í

lenmondottak Jakcsi László és üpor Mihály fiának, Miklósnak, fia

Ambrus.

1449. behelyeztetett Hetei György királyi ember és László le-
•

leszi áldozár. által Szepessy István László fia a néhai Csarnavodai ;

György birta itteni részekbe.

1451. Ítélet folytán beiktattatott itt Báthory Szaniszló fia, Ist- :

ván, a Jakcsi András és László birta részekbe.

1458. Kiisalyi Jakcsi György és János törvénykeznek üpor

János és Lászlóval foglalás miatt.

1459. vizsgálatot és perbeidézést intéztetett Mikai Beregi Mik-

lós Surányi János ellen, ki hat itteni zálogban bírt jobbágyát maga

részére elfoglaltatta tulajdonul; ez ügyben királyi emberül mködött

Mikai András. ‘

i

1461. beiktattatott Burányi János, György és Pál „Papilalu“

üsszes’ birtokába.
i

1475. üpor László fejváltságra Ítéltetvén, itteni részeit Czékei i

JánosDÓ üpor Borbálának és unokahuga Katának felerészben, vala-
|

mint nvérei Zsófia és Jusztinnak elzálogitá.
|

1497. beiktattatott Szepessy János a Tákosi Mátyástól htlen-
|

sági bélyegen elkobzott itteni s egyéb részekbe.

1524. törvénykezett ruszkai Dobó Domokos — Perényi Péter,
*

Fercncz és Gáborral s Szepessy Jánossal foglalás miatt.

1552. bírtak Surányi János és Miklós.

1566-ban bírtak itt Perényi János és István 9 kapu után
;
az

^

1567-ki adóösszeirási lajstrom szerint: a német katonák által any-

nyira felégettetett és elpusztittatott, hogy .a házhelyek legnagyobb

részben üresen állottak.
^ i

1578. beiktattatott Salgai Bálint három telek birtokába,, me-
|

lyekot Surányi Katától szerzett.
I

1600. birtak még Telegdi Zsigmond és Szokoli Miklós.
|

1608. Barkóczi György özvegye, Kohári Judit, tiltakozott Be-

regmegye ellen azért, hogy t egy az itteni határban régóta fenn-

állott malma használatában 4iáborgatta.
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f 160Ö. beiktattattak Surányi Eufrozina, Zsuzsánna, Borbála és

.
Klára.

1651. öálji István és nejg, Yáradkai Ferencz s hitestársa ki-

rályi uj adomány folytán beiktattattak, valamint Bornemisza Kata,

ki fiusittatott, 6 általa a .Perényi és Kállai családbeliek jöttek e hely-

.sé" birtokába.

Jelenlegi fbiríokosai Lónyay Gábor és Albert, gróf Degen-

feld Imre, Veisz Dávid, Veres János, Szántó Sámuel, Söt Ignéoz,

I

Halász János, Baksa Sámueí és Igmícz stb.

' A község már 1646-ban reformált anyaegyházat képezett, sÖt

! 1661-ben itt tartatott püspöki gylés is. Osonkapapinak -azért ne-

veztetik e helység, mert Csonkás nev helység e faluhoz közel

feküdvén, lakosai az akkori zavaros idkben Papiba költöztek s in-

' nen uj lakhelyüket Csonkás-Papinak nevezték el, hogy Márok-Papi-

tól megkülönböztessék. Anyakönyve 1769. kezddik Rapolti András

lelkészségében. Iskola-tanitót 1659. óta tart, mikor e czélra Bakó

[: András és Miklóstól vett a község egy telket. Mostani ktemplomát

I

és tornyát az elbbi faépítmény helyén 1795-ben kezdé emeltetni

' s felszentelte, illetoJeg az isteni tiszteletre ünnepélyesen felavatta

! 1800. junius 7-én Kömley Zsigmond várii lelkész-esperes és Balogh

I

János csarodai hitszónok. Á harangok 1773.. és 1799-ben öntettek.
!

• •

CxolánfalTA.

Orosz falu 106 lakossal és 19 házzal, a munkácsi járásban, &

Gyil alatti lejtn; nevét vette a Czoián nev családtól, mely a 17.

században már mint kenézsóget visel elterjedt; különben azon pa-

tak, melynek partján a falu fekszik, szintén Czolítn nevet visel. A
" munkácsi uradalmi 1649-ki urbór szerint, találtatott akkor itt 10

:
jobbágy, telken, kiknek vala 11 fiók; marhaállományuk pedig

állott: 9 ló, 10 ökör, 10 linó, 15 tehén, 24 sertés és 8 inébkasból.

A CzolóD család akkor kenézlevéllel nem volt ellátva; mert- ez ur-
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bér ieerint, azon idben bizonyos Kovács Péter hada; mely a fa-

lut megrohaota s a ládát feltörte, elvette. — 1699-ben lakott a ke-

nczhelyen Czolán Gergely. Akkor vála Leczfalva, most pedig Nagy-

Bresztó az anyaegyháza. Hogy azóta lábas jószága nem igen gya-

rapodott, kitnik az 1870-ki összeírásból, mely szerint ekkor 1 ló

sem találtatott, az összes szarvasmarha pedig 70 darabból^ 35 ser-

tésbl, 52 jnhból és 13 kecskébl állott, holott a lélekszára teteme-

sen emelkedett; azóta vagyonilag még inkább leszállt.'

©arócz.

Magyar falu a kaszonyi járásban üéda és Gsaroda közt 143

lakházzal; 848 lélekkel és 4086 Iioldnyi tértartalominal. Honnan

vette elnevezését; bizonytalan
;

váljon a régi D o c i r o v á-tól, vagy

a hajdankori itteni erdségekben tanyázott solyraároktól-e, kiknek

tanyái „villáé Draucariorum regalium“ néven emlittetnek, meg

nem határozható; annyi bizonyos, hogy' a 14. század okmányai sze-

rint Dorpth, Doroch és Doroueh-nak íratott s hogy a 15-ik

században Nagy és Kis melléknéven ismertetett két egymás köze*,

lében feküdt ily nev helység.. '
.

.
Legrégibb birtokosai voltak a Gutkeled családból eredt Daró-

czi és Várdai hatalmas családok, melyek már a 13. században lak-

tak itt. így 1307-ben ^ Gutkeled családból származott Daróczi Já-

nos (István fia) Aladár nev fia (Várdai) Perbártnak 24 márkáért

Darócz negyedrészét oly módon elzálogosj tóttá, hogyha Miklós-ün-

nepnapig ki nem váltaná, a pénz kétszeresét tartozzék megfizetni.*)

1327. Atyai Mátyás emlittetik itt zálogbirtokosul, eladván ré-

szeit Piliskei Dezsnek, (L. Atya.)

Az 1333-dik évi pápai tizedek rovata szerint, Darócz népes

parochialis helyül emliitetik, fizetvén annak akkori lelkésze, Bene-

dek, 4 garast ily adóul.

Zichy-Codei II. 605.
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1341. a leleszi konvent eltt Kisvárdai János és Daróczi Já-

nos comes, Darócz, Síd és Kriva (Kirva) helységek iránti osztályos

ügyök elintézését választott bíróságra bízták, késbb pedig Pet íisp.

és birótársai eltt a tárgyalást elhalasztották. Daróczy J. fiául László

emliiteiik.*) -

1348-ban az egri káptalan eltt Daróczi István fiának, János-

nak fia, László a maga és atyja, János nevében Darócz birtokának

délrl fekv negyedrészét Várdai László fiának, János mesternek,

pünkösdtl számitva 18 évre 17 márkányi butUi garasokért elzálo-

gosítja.**)

1349. Miklós nádor a leleszi konventnek meghagyta, hogy a

kárászi közgylés végzeménye folytán, Daróczi János által Várdai

Jánosnak meg 1341-ben 80 ezüst márkáért elzálogosított Darócz'

negyedrészét és Sid és Kirva nev birtokokat az átadás megtaga-

dásából eredt 40 márkányi pótlék s igy 120 márka fejében Várdai

János számára foglaltassa le
;
az eljáráshoz nádori emberekül kije-

lölvén Bakai Mihályt, Gyulaházi Lászlót, Petri Pett és Guti 6op-

,
.ront.***)

I

Az eljárásnál azonban a felek kiegyezkedvén, a birtok Vár- -

i
dainak átadatott s a határ is megállapittaiott. 1350. azután Várdai

j
J., Daróczi J. és László ellenében Tamás beregi alispán és a négy

j
szolgabiró eltt Darócz negyedrészének tulajdon joga iránt tett nyi.

j
latkozatot. De nem sokáig élvezhette V. nyugodtan e birtokot, merj,

I
már 1353. Ardón, hol Marochuk fispán jelenlétében a beregrae-

' gyei nemesek és közönségesek közgylést tartottak, panaszt emelt,

i áliitváu, hogy D, János és fia a birtokrószhez tartozó földekbl

< egy részt elfoglalt, minek folytán 1354. 1. Lajos király meghagyta

I a leleszi konventhez husvét eltti szerdán kelt leiratában, hogy ejtse

meg ez ügyben a vizsgálatot, kijelölvén a fentebb nevezetteken ki-

! vül még Lövei Jánost és Petbenyei Lászlót. A nyomozásnál* kitnt,

í hogy Daróczi a földek egy részét jogtalanul elfoglalta; 1455-ben a

i
váradi káptalan is eljárt itt s késbb Drugeth Miklós országbíró ha-

i lála miatt a per is elhalasztatott. (Zichy-Codex lí. 399., 429., 634.,

; 668. és G14.f

1356. Várdai János és Daróczi János s László elhalásztál^ a

1 pertárgyalási, az els rfevében ügyvédül Dienes fia, Miklós, az' utób-

' biért pedig Daróczi László mködött Visegrádon az országbírói szék

I,

’

*) Zichy-Codex I. 629.

**) ü. 0. II. 292.

0. 393.
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eltt*). 1357-ben Lnprechtszászról a beregmegyei alispán és .négy

szolgabiró jelenték Lajos királynak, hogy a rendelethez képest D.

János és László részére rnegtették az erszakos foglalás iránt Da-

róczon a vizsgálatot s az „Isten nevében* megkérdezett nemes és

nemtelen emberektl, papoktól és világiaktól raegtudtiík; hogy er-

szakosság fenn nem forog, mert Darócz helységnek ' fele,, t. i. D.

János és László birtokrészei Várdai Jánosnál lévén elzálogosítva,

k e czimen az osztatlan birtokot közösen használták.**) Még azon

évben megrendelte tehát a nevezett király, hogy Daróez nyolcz

részre osztassák fel, mi végbl a leleszi konvent küldöttével György-

napra megjelentek osztoztató bizottsági tagokul felperes Wirlai Já-

uo.s részérl: Terecsei Pecsenyéi fia Miklós és testvére András, 1).

János és László részérl pedig: Tákosi Sámson fia Jakab és test-

vére Lukács királyi emberek
;
minthogy azonban akkor a nagy viz-

úradás és feneketlen sár miatt a határt bejárni nem lehetett, azt

pönkösdre elhalásztak.***). Ennek folytán Szécsi országbíró a Y.

Jánost illet nyolczadrésznek kijelölésére és visszabocsátására a nagy-

váradi káptalant kiküldé, kijelölvén királyi és osztoztató emberekül

V. János részére Gyulaházi L., Pecsenyéi M., Bálái Mihályt, Al-

bert fiát Pált, D. János és L. részére pedig: Tákosi S. Jakabot és

Sándor fiát, Gergelyt, Macsolai Nyilas Jánost, Bulcsúi Beke fiát,

Istvánt, és Pál fiát, Mihályt, Homoki János fiát, Pált, Cseh Jaka-

bot és végre Bodor fiát, Miklóstt), meghagyván, hogy a mennyire

lehetséges, Várdai ' nyplczadrésze erdejével, kaszálóival s szántóföl-

déivel együtt egy helyen, ha pedig nem lehetne, akkor uj mesgyék

és határok közt alkalmas területen hasittassék ki.^

1358., Maroohok beregi fispán és a királyn flovászmestere

bizonyltja, hogy a megye közgylésén a kiküldött királyi emberek,

névszerint : Pál szebeni prépost és Simon mester leleszi áldozár

eltt Várdai Miklós a gylésen felkelt és felmutatván az egri káp-

talan levelét, eladta, hogy D. János és Lászlótól Darócz helység-

nek egy patak által elkülönített dél felli fele részét 17 évre 44

márkás garasért (budai mérték szerint, minden márkát 56 garassal

Bzámitva) zálogul bírják, oly feltétellel, hogyha valaki V. Miklóst

ezen zálagos id alatt birtokában megtámadná, a tulajdonosok t
saját költségökön szavatosokul megvédeni kötelesek

;
s e szerint,

*) Ziehy-Cüdex III. U,
**) [], 0. 52.

***) U. 0 GO.

ti P. 0. 65.
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mivel mo3 t ót Szkárosi Hant fia, Farkas és Hanvai János fia, László

az egri káptalan eltt néhai anjjok Balkáni Pál fiának, Lrineznek,

leánya utáni leánynegyed kiadatása miatt megkereste, azokat most

szavatosságra felhívja s arról magának bizonyságlevelet kiadatni

kért.*) A Hunt testvérek nevében a fentebbi keresetben Lukaházl

Lukács fia, Gergely, mködött ügyvédül, lévén a leleszi koiivent

eltt raeghatalmazva.**) Azonban még azon évben elcserélte Daró-

czi János a^váradi káptalan eltt az elzálogosított birtokot Várdai

Miklóséval, oly módon, hogy* Darocz fele részéért, úgyszintén Pete

Lázári és Kutéri birtokokért örök idkre kapta Sid nev helysé-

get, mely Darócz és Gcdényes közt feküdt és a daróczi elkülönitett

negyedrészt s azon fell ráadásul 30 márkát, s különösen kötelez-

ték egymást minden megtámadás ellen szavatosokul megvédeni.***)

Fzekutáu, midn 1359-ben a váradi osztoztatú bizottság Daróczon

megjelent, a felek kinyilatkoztatták, hogy Darócz felosztása iránt ki

-

egyezkedtekf), a minthogy kiegyeztek az egri káptalan eltt Han-

vai János egy részrl és Daróczi János és László s Várdai János

és íiai Miklós és Domokos másrészrl a leánynegyed iránt, a jám-

bor férfiak által megáliapitott értékét letevén s igy a birtokot meg-

tartván.

1300. viszálykodtak Demeter András zempléni esperes, jogtu-

dor és helynök eltt Daróczi Simon íiának, Máténak íia János egy-

részrl és V'árdai Miklós másrészroí D. János anyja, Daróczi Klára

(D. István íia, János, leánya) leánynegyedi illetsége iránt. Felpe-

res ügyvédéül emlittetik Kisanarcsi. Fábián, alperes fél részérl pe-

dig Bakai János, kinek megidéztetése a gelényesi Gergely nev pap

által eszköftültetett.tt) Még 1301-ben is sürgette az egri püspöki

helynök az ügy befejezését, felhozván, hogy a kitzött határidre a

Várdaiak meghatalmazottja. Ajaki Péter comes, a választ be nem
adván, azt az ujabbi határnapon múlhatatlanul adja be, -magát sem

királyi, sem királyni levéllel, sem hadgyakorlat vagy más ürügy-

gyei sem fogván menthetni.jtt) 1302. évben a Várdai család ügy-

védéül Jékei András fia Mihály emlittetik§), ki a fentebbi peres

ügyben szintén eljárt; 1303-ban Reynald Miklós egri püspöki hely-

*) Zicby-Code.x llí. lÜO.

**) ü. 0. 101.

***) U. 0. 12Ö.

t) U. 0. 141.

tt) Ü, 0. 177.

ttt) ü. 0. 194.

. §) U. 0. 205.

14 .



DÖk, Gergely bégányi, Péter surányi és Benedek csarodai papok

társaságában megjelent Daróezon osztoztató bizottságul a fentebbi

ügyben, azonban minthogy a követek haszontárgyak kiadatása meg-
tagadtatott, eredménytelenül eloszlott*)

1365. kellett volna Daróczi Lászlónak a 44 márkáérrt egykor

Daróczi János mester által elzálogosított birtokot Várdai Miklós és

Domokostól kiváltani, azonban a keresztel János nyolczadán, mint

a kitzött határidben, D. László meg nem jelenvén, jóljehet reá a

Várdaiak ügyvéde 1 órányi Albert fia, tál, Kont Miklós nádor leve-

lével ellátva, négy napig hiában várakozott.**)

'Í373>ban Imre nádor Várdai Miklósnak Daróczi László elleni

ügyében halasztást enged azon okból, mert tizenötöd napra a ki-

rályi sereget lázadók ellen inozgósitani kellett.***) 1374-ben Sze-

pesi Jakab országbíró végre meghagyta a leleszi konventnek, hogy

Daróczi László fiát, Istvánt, Darócz dél felli felerészébe iktassa be;

királyi emberekül kijelölvén : Banki Beke fiát, Lászlót, vagy Jánost,

Surányi Tamást, Miklós fiát, Lrinczet, és Homoki Pál fiát, Mik-

lóst; azonban a beiktatásnál Kisvárdai János fia, Domokos, nevé-

ben annak tiszte János ellenmondván, az ügy ismét nem fejeztetett

be.y) mi a viszálykodást s kölcsönös kesergést még inkább növelé.

így 1375. L Lajos király meghagyta a szabolcsi alispánnak és

birótársainak, hogy Várdai Domokos panasza folytán vizsgálatot te-

gyenek Daróczi Máté fiai János és Mihály ellen, kiknek tisztei Da-

róczon lev jobbágyait nemcsak megsarczolták, hanem azokat elz-

vén, egy lovát és több marháját elhajtották. A vizsgálat folytán,

melyet Szolnoki Tamás fia János és Jékei Lórincz fia Péter a hely-

színén eszközöltek, a panasz valósága kiderüll.ff)

1378. Lajos király parancsa folytán Jakab országbíró ítélete

közetkeztében a nagyváradi káptalan küldötte, Bégányi László kir.

ember társaságában kimentek, hogy a Daróczi László felperes ré-

szére megítélt Darócz felerészét neki átadják s kimérjék
,
mely czél-

ból László részérl Balázsi Jánost és Kisvárdai Domokos részérl

Apáti Gergelyt jelölték bizonyságul, kik roegállapiták, hogy a peres

felerészhez 8 ekényi szántóföld {= 1200 hold), 14 népes és 12

})uszta telek, az erd és kaszálókon kívül tartoznak
;
— ez utóbbiak

megállapitására Mihály-nyolczada tzetett ki, kijelöltetvén királyi era-

*) Zichy-Codex III. 219.

U. 0. . 650.

U. 0. 494.

t) ü. 0. 560.

tt) P. 0. 605.
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berekül Kallós Mihály fia, Ügrin, Barabási Barna és Imre, Mikai

Lórincz, Bulcsúi Beke fia, János, Múzsái Péter fia János, Borsovai

Egyed fiai László és János, Bégányi László, Zágoni Mihály, Endesi

Dénes fia László, Apáthi Gergely, Zuti Mihály, Bánki Pál és Ká-

rász! Tamás, kik a kaszáló területét oly nagyságúnak állapiták m.eg,

melyen a füvet egy nap alatt 250 ember lekaszálhatja, mig az er-

dt 7 ekényire (azaz 1050 holdnyira) határozták,*) Daróczi Istvánt

73 és fél márka és l forint lefizetésére kötelezvén váltság fejében.

Azonban a béke még akkor sem szilárdult meg, mert még

azon évben panaszt emelt Várdai Domokos a király eltt, állitván,

hogy Daróczi László fiai István, Lórincz, Tamás, János és Bertalan

és maga D. László az részét, t. i. Darócz felének negyedrészét,

erszakosan elfoglalták; meghagyatott ennélfogva a leleszi konvent-

nek, hogy ez ügyben járjon el, királyi emberekül kijelölvén Zuchi

Mihályt, Bezdédi Kántor Mihályt és Gégéni Imrét; — ez utóbbi a

leleszi konvent kiküldött Tamás nev papjával Daróozon Erzsébet

ünnep eltti ötöd napján megjelenvén, a király nevében felhívta D.

Lászlót s otthon talált fiait : hogy az elfoglalt birtokot adják V. Do-

mokosnak vissza, mire azok kijelenték, hogy a jogos birtoklást a

király eltt beigazolandják.**)

1371 a leleszi konvent eltt Daróczi István és fiai Lórincz,

Tamás, János és Bertalan s vérrokonai Guthi János fiai Mihály és

Péter, Kutai Lórincz királyi ember jelenlétében a megrendelt beik-

tatás alkalmával Darócz egy negyedrészének és Sid birtoknak Vár-

dai Domokos által való birtokba vétele ellen tiltakoztak.***) A per-

lekedés ismét megkezdetvén, az éveken át tártott. így 1381-ben is

Várdai Domokos ügyvéde Gzigány László kérelmére Szócsi Miklós

országbíró a Mihály-nyolczadra kitzött határnapot áz országban

dühöngött dögvész (pestilentia) miatt elhalászta ;f) 1387-ben pe-

dig Zsigmoüd király a leleszi konventet küldé ki az elfoglalt

birtok visszaadására, kijelölvén királyi emberekül Lövei Miklóst, Ker-

esi Pétert és Daróczi Máté fiait .Jánost és Mihályt, mely alkalom-

mal, midn az összegylt szomszédok és érdekeltek eltt Darócz

negyedébe Várdai Domokost beiktatni akarták, Daróczi László fia

István ellenmondott s azért igazolás végett ót mindszentnapra a

felség elé megídézték.|t) Majd ugyanazon évben V. Domokos ismé-

*) Zichy-Codex IV. 77.

U. 0. 80.

***) ü. 0. 100 .

t) ü, 0 . 117.

tt) ü- 0. 332.



telt panaszára Zsigraond király meghagjá a leleszi konventnek

hogy a Daróczi László fiai István, Lrincz, Tamás, János és Ber-

talan által elkövetett hatalmaskodás tcnvéi ‘állapítsa meg, mi raeg-

történvén. a helység negyedének történt jogtalan elfoglalása iránt

T.'tctiMt a királynak jclentés/’-'i Bár miként végzdött is késbb a

\ i>/,ályko(lás, a rokmi felek közt a béke nem honosodott meg s év-

tizedek mnlva is üldözték egymást. Így 143-ban Daróczi Márton

dános, György és Gergely einljereikkel s fegyveres kézzel megro-

liantak Várdai Miklós és Lászlót s két itteni jobbágyukat bántal-

mazták

*

'’) A vizsgálatra kiküldetvén királyi emberekül Pósaházi

Brigyos, Gerzsenöi Máié és Tamás és Bégányi Mihály.

Io99-ben a Daróczi és Atyai családok tiltakoztak Hagyraúsi

János és Beregszászi Domokos ellen birtok clidegenités miatt.

1401. Upor Imre fiai dáiiOh és László Daróczot illetleg 50

frluyi adósságról állítottak ki kötvényt Daróczi Máté fiai János, Mi-

hály, Benedek és János fia, István részére, feljogosítván ket, hogy

a Gelényes iránt megkezdett pert folytassák.

1420. Daróczi László fia Lórin ez nek fia Gergely és testvére

Kelejnen tiltakoznak atyjok Lrincz és nvérök Margit és sógoruk,

Sz^bó Miklós ellen egy telek elfoglalása miatt, kinek 8 hold földet

és a bariabási szlnél egy rétet is elzálogosított 8 írtban.

1423. Daróczi István fiai László és István, úgy Bálint, Vero-

nika és Ágnes eladják örök áron negyedi jogukat^ vagyis két puszta

telket, 16 darab szántó, 2 kaszáló és erdvel együtt, valamint az

olt épített egyházi kegyúri jog részével együtt Várdai Domokos fiai

Miklós, Mihály és Pelbártnak 200 királyi uj pénzért.

E tájban a falu hatéira bejáratván, Geléuyes, Barabás, Surány

és Darócz közt emlittetnek következ határpontok : Eévhatár, határ-

rcketye, Szilvás, Dávidfoka, Kirvapataka-mocsár s az ebbl kifolyó

Középér. Kepeldek erd, Hosszuberek. Mich folyó és több névtelen

tó és mocsár***^).

1454.. Várdai Miklós, Daróczi István törvény tudor, György^

Márton és János panaszára vizsgálat tétetett az iránt, hogy ma-

lomvizi Kenderesi János és Szokolai Péter munkácsi várnagyok a

a daróczi Liget nev erdt dédai lakos Gergely István, Gosár Fe-

rencz, Menyák Bálint, Verthyk Mátyás és Demeter, Papi Pál és

mások ösztönzésére erszakosan elfoglalták. Királyi emIkrekül ajánl-

*) ü. 0. 353.

**) Prot. C. II. .27. 8Z.

Leleszi orsz. lev. prot. raet. I. 553. sz.
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tattak : Borsovai Auderku Andrá?,. GeriTieiiúi Pü-;Ú 5 Ú/.i Si:noi*

és Brigyes, Barlabási Jhdos és Korepeczi Gvörgj.

f
l467- vizsgálat tétetett Dnroezi Brigjes és János részére f-

tisztelend Kisvárdai István kalocsai érsek és testvére László özve-

iv. gye Adrig és Miklós özvegye Katalin, valamint ez ulóbbinaL gyér-

^ raekei : Miklós, Aladár, Mátyás, és Simon, ngy László és János’

f László fiai ellen, azért, mert ezek a helység déli oldalán Darócz

; patak melleti fekv bizonyos részbirtokoí az elzálogosított helység

l> nyolczadánál többet elfoglallak a fíosszuliget nev kaszálóval együtt

' 6 mert az ket illet irományokat jogtalannl visszatartották.

1469. Kisvárdai László fia András és Miklós, fiai Miklós és

ig Simon, valamint Daróezi János, Márton, Brigyes és Miklós perié-

ig, kedíek Csarnavodai Egyed. György és Jánossal Cs. Domokos fiai-

i

" val az iránt, hogy ez utóbbiak szántó és kaszáló földeik és erdik

, v nagy részét, valamint a Horgashát, Adomnsürü-hát. Bégány tava

mezeje, Homokos liget és Bariava mezeje nev Sid és Csarodáig

nyúló vizjárta téreket elfoglalták s Gsarodához csatolták, ez alkalom-

?* mai királyi emberül mködvén Barlabási János.

1477-b(|n ismét vizsgálatot tett Homoki Miklós kir. ember

/ és Ambrus leleszi pap Daróezi János, István és Márton részére

Kisvárdai Miklós és anyja Katalin, valamint néhai V. László fiai

János és András ellen, kik a fentebb nevezett dlk és Nagy és

Kis-nyomás nev téreket elfoglalták s Kis-Darócz helységökhöz

/ csatolták, Daróezi János anyját Dorottyát s testvérét Erzsébeiet

pedig illetlen szitkozódó szavakkal sértették.

1489. Mátyás király Budáról (feria 6 post. fest. visitaíionis

;
B. M. V.) Daróezi Márton, Pál és István kérelmére Darócz batá-

,'rát bejáratni rendelte s arra a megyei választott bites ne-

/mesékbl kiküldött Hetei György királyi emberül megjelenvén,

: midn a leleszi konventbeli áidozárral s érdeklettekül megérkezett

/
Nagysurányi György, Kissurányi János, Borsovai Péter márok i tiszt,

• Szirmai Fóris s más szomszédosok társaságában kiment, Déda fe-

ll a helység bírája a birtokos király nevében ellenmondott s igy

-a mködés félbeszakittatoti*).

", 1492. Burányi György beiktattatott a néhai Csarnavodai Kri-

sogon és Miklós bírta daróezi részekbe, s nádori parancs folytán

Daróezi Márton, Pál és István kérelmére a határ bejáratott, ügyan-

*) Lelesz, prot. mel. L 492.
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akkor ogyik birtokosul Dávídházi Kata eralittotik, kinek els ura
|

volt Tekei Jakab, mostani pedig Kisanarcsi Jakab.
[

és Barabás, ez utóbbiak az itteni részeket erszakkal elfoglalván s Da-
;

róczi Mártonra íratván, ki azokat késbb visszaadta*).

1511. Daróozi Gáspár lelkész elzálogositá itteni telkét 25 ,

írton Daróczi Mártonnak, s D. Szeráf tiltakozott Mái;fon s neje Bor-
;

bála ellen házeladás miatt.
'

1513. Idsb Lónyai Jánosné Szirmai Fóris Dorottya bevallja,

hogy Daróczi Márton tle a nagy és kis-daróczi elzálogosított bir-

tokot kiváltotta légyen.

1519. néhai Daróczi János hasonnev fia törvénykezett D.
;

István fiával Pállal, ki a panaszló néhai testvére tisztelend Gáspár

által elzálogosított részbirtokot kiadni vonakodott
,

királyi emberül

eljárván Homoki János. — Ugyanakkor D. János vett Guthi An-

nától, az eltt. Daróczi Nagy Pál özvegyétl részeket.

1522. Daróozi Anna és Kisvárdai Ferencz lépnek birtok iránt
j

egyezségre. 1523. beiktattatott Daróczi György zálogczimen Ho- ;

moki Lrincz királyi ember és Kapi Pál leleszi k. pap által a Da- i

rÓGzi János és Mihály nagy és kis-daróczi összes részeibe Daróczi

Erzsébet és fia Mihály, Fejér Lászlóné Dorottya és Pólyák Jánosné !

.

Ilöna ellenmondása mellett. '

1524. Daróczi Pál és Burányi Sebestyén elcserélik daróczi és '

fejércsoi némely részeiket, s ugyanakkor beiktattatott bélteki D rágffi
i

;

János a rozsali Kun Lászlótól hütlenségi bélyegen elkobzott itteni i:

birtokba.

l538. megvette Büdi Mihály Várdai Ambrus és Mihály tói ^

ezeknek mároki és daróczi birtokait 90 írtért. 1539-ben pedig Budi j

M. és neje Anna, fia Mihály és leánya Klára királyi adományul f

nyerik a kis-daróczi részjószágot s abba Guthi Benedek kir. í

ember által beiktattattak
;

e részeket késbb Melith Péter s vérro-

konai kapták.

1549. eltiltatta Daróczi Kata — Kisvárdai Mihályt és Istvánt é

Nagy és Kis-Darócz, Gát, Gut, és Kirva nev helységek elidegeni-
|

lésétl. 1

1552. perlekedtek Daróczi Mihály — Surányi .Jánossal é.s Mik- Í'j

lóssaj. Azon évi adóösszeirás szerint birtokoltak Kis-Daroczon : Vár-!.

*) Daróezi Márton mint berögmegyei követ jelen volt az 1505-ki
kosmezei gylésen.



dai Mihály és Budi Mihály, Nagy-Daróczon pedi^^ több ne-

mesek.

1569. Szigeti Vass János a zólyomi, pozsonyi és sopronyi tör-

vények alapján visszavétetni kérte Büdi Mihály és Farkastól a ke-

zökön levó itteni részeket. - •

1577. emlittetnek birtokosokul : Bilkei .Anna,
,
férje Giilácsi

István és Daróczi György. Ez évben Daróczi . Szeráf végrendeleti-

leg összes birtokát Perencz, Anna, Borbála és Zsófia nevti gyerme-

keinek hagyá. 1585-ben azonban e végrendeletét, megtoldotta. D.

Szeráf királyi táblabiró, valamint István és Miklós, idósb és iQabb

János és László beiktattattak D. János és György a nagy-daróczi

részekbe.

1583. birtokolt Kisvárdai Mihály itt, Jándon és a kis-daróezi

pusztán.

’ 1610-ben beiktattatott Daróczi Ferencz. 1652-ben eralittetik

Daróczi István, ki Lónyay Zsigmonddal perelt Darócz és Homok
iránt. 1661-ben Daróczi Magda, Kemecsei Perencz neje tiltakozott

Daróczi László ellen birtok eladási ügyben. — 1662-ben idsb pon-

gyeloki Gálapibos László és neje Kubinyi Borbála (Kubinyi László

és Daróczi Kata leánya) behelyeztetett Daróczi Lászlóval tett köl-

csönös bevallás folytán egy itteni nemesi kúriába és részbirtokba.

A Miskolczi István kir. ember által történt beiktatásnál ellenmon-

dóit Horthi Istvánná született Daróczi Anna és Eemecsei Ferenczné

szül. Daróczi Magda.

1656. D. László Tömösvári Borbákinak egy nemesi udvartel-

ket 156 frtban átirat.

1666. Lövei Miklós szabolcsi szolgabiró és Rákóczy Zsigmond

leleszi áldozár királyi adomány alapján beiktatták Barakonyi Fe-

renczet, Kemecsei P. és nejét Magdát és lekcsei Sulyok Borbálát

(Barakonyinét) egy nagy-daróczi kúria és kis-daróczi puszta birto-

kába. — 1667-ben pedig beiktattatott Daróczi Márton, utolsó kirl

említés történik.

1680-ban Károlyi László Darócz, Homok, Sonkád, Lázár,

Palád, Szigetfó és Bótpalád helységekben lev részbirtokokb'a beik-

tattatván, ez ellen az egész Csomaközi-család ünnepélyes óvást tett.

1743. osztozkodtak itt és Gnlács s Özekén Gulácsi Zsuzsanna,

.Kata, Márton, Gábor, Ferencz és Kristóf. 1756. tiltakozott és per-

lekedett Gulácsi Márton hasonnev rokonával a daróczi, dédai, ti-

vadari és szabolcsmegyei bökönyi, micskei, nagy-ari s száloki bir-

tokok elidegenítése iránt. Ez obnányban órdeklettekül emlittetnek:
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TliulahH'/i CiíUjor s iipje Soraosi Ivala. Cselei AtulrÚN s Icíínya Zsa-

zsánna Kálnáyi Miliály neje s ennek leánya Kata, más Cselei Zsn-

zsánna Outhi Zsigmond neje és ríiilácsi Márton gyermekei: Sán-

dor és Kata, kik zétényi Klobnsiczkv Borbálától születtek.

Jelenleg a Lónyai-család itt a fobirtokos, nevezetesen Lónyai

Gábor, kiknek birtokához tartozik a helység határát képez Pétién

és Kisasszony-erd nev erd puszták is. Továbbá: gróf Degenfeld

Imre, Horthy László, báró Uray Gyula. Csánk Nándor. Barkaszy

István. Keresztény János, Kötény. Kiss, Tari sat. családok. A la-

kosok Ábrány, Balási, Barkaszi, Benke, Csajko, Csók, Dénk, Filep,

Gál, Iski, Isák. Juhász, Kantor. Kelemen, Király, Kis, Kovács, Kö-

tény, Mester, Nagy, Orosz, Szólsi, Szernyi, Szcs és Tasi nevet

viselnek.

A helységben van a Lónyay-családnak csinos gazdasági ud-

vara é.s laka, azonkivül figyelemre méltó az egykori rk. ktemp-
lom, melyet a XVI. .század óta a protestánsok használnak. Ez a

XIV. század folyamában emeltetett, a Yárdai-csaiád által, mennyi-

ben egy 1436. évben kelt okmányban, melyben a Kisvárdai Miklós

és Pelbárt és Daróczi Miklós és I.stvánt illet birtok, ngyminf. 10

jobbágytelek, 2 ekényi erd, Vj^ ekényi Liget nev s G ekényi

cserjésrl történik intézkedés, felhozatik, hogy Darócz e déli fele-

részében találtatott egy száraz-malom, a falun átfolyó Kér neve ha-

lászó hely és egy torony nélküli ktemplom sírbolt-

tal és haranglábbal együtt aVárdaiak birtokában.

Volt pedig e templom keletelt fekvéssel akkép* építve, hogy a

hosz-négyszegü hajó tágas, ellenben a keleti szélén lev szentély

jóval kisebb s alacsonyabb vala, hosszúkás s alig arasznyi széles,

nyilásszerö ablakai csupán a keleti és déli oldalról hintettek némi

fényt a belül fresco-képekkel díszített egyszer sima falakra, p]

templom idófolytan többször átalakíttatott s igy hajdan régi ere-

deti alakjából a törzs falakon kirül alig bir már ma többet mutatni.

Az 1861-ki tzvész után pedig, melyben ez épület is megégett,

teljesen átidomittatott akkép, hogy az alacsonyabb szentély falai a

hajóval egyenl maga.sságra emeltettek s a keskeny ablakok meg-

bvittettek, a veres és feketésszinü falfestmények, melyek mint ma-

gam is láttam, életnagyságu szenteket és püspököket ábrázoltak, e

kijavítás alkalmával teljesen lekarczoltattak és beraeszeltettek. A
szentély egyébként a nyolczszög három oldalával záródik, mig a

hajó egykori boltozata helyett most lapos famennyzettel fedett. A
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kotorony 1838-ban raii-íisztatoll a Uni [‘lomhoz, ebhon van ejy ííI'Mi

régi felirat és Jegy nélküli harang, mig a másik László l>tva!!.

kis-gejöczi mves által öntetett. Elbbi folrecwsett paplakát 1830'beii

cserélte ki Lónyai Gábor a rriostaniért.

DáTidliáza.

Két egymás közelében lev ruthén helység a munkácsi járás-

I
bán; hajdan csak egy létezett, az mely a két falut elválasztó La-

torcza jobb partján állott s 0 Dávidházá-nak neveztetett; a Lator-

j

cza bal partján álló üj Dávidháza’ a 18. század elején alakult és

pedig, miként egy 1807. évben a megye által tétetett perbeli ta-

núvallomásból kitnik, oly módon,' hogy az ó dávidházi lakosok

j

a kuruczok és más portyázó hadaktól sokat szenvedvén, innen a

I

Latorczától es5 tölgy erd srségébe menekültek s ott elbb guny-

hókban tartózkodtak, mig idvel megszaporodván, rendes falut épí-

tettek. Vass György nev, akkor 78 eves ember eskü alatt vallá,

hogy pég az emlékezetére is egykor csak 32 lakosa volt az

-uj telepnek
;
most van üj Dávidházának 1293 lelke, 220 háza és

781 holdja; Ó Dávidházának ellenben csak 64 háza, 334 lakosa

és 416 holdnyi tértartaima. üj Dávidháza szélén még most is li-

getszerüleg áll a régi tölgyerd, melynek bámulatra méltó fái oly

I vastagok, hogy némelyike meilraagasságnyira majd két méter át-

[ mérójü. —
A XIV. században a Dávidházi nev nemes család birta e

helységet; 1364-ben királyi emberül emlittetik D á v id fa l v ai is>

névszerint Dávid fia László*). Egyik Dávidházi János királyi em-

berjelölt volt 1408-ban a Makariai családnak Makarján történt be-

.ktatása alkalmával; 1417-ben pedig Zsigmond király Budán, dec.

1. kelt rendeletében uj adomány folytán ismételve beiktaitatá a

*) Leleszi prot. A. A I. 97. sz.
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lele.szi koDvent illlal Dávidliázi János iomporthází mlndsiente^y*
i

házi plébánost, valaininl Demetert, Tamás fiát, Boldizsárt, Pált

és Jánost Domokos íiát, Jánost és Györgyöt, Mihály fiait, Antalt,

Lászlót és Miklóst, (iorgely fiát, Benedeket és Györgyöt, Tamás

fiát s osztályos rokonokat. ,A beiktatáshoz királyi emberekül ki-

jelölieitek Guthi Pál, András, Lukács, Márton és Mihály és Pó- . y

saházi Jakab. E szerint az Ó Dávidházáról elnevezett Dávidházi
|

család a 14. században már virágzó és népes volt.

1501. Dávidházi Gergely beiktattatott 16 telek birtokába;

zálogcziraen pedig Gulácsi Simon királyi ember által Dávidházi

Gáspár fia Mózses, mely alkalommal a bevezetésnek ellenraon-

dottak Klacsanói Horváth István és Dávidházi Albert és Gáspár.

1506-ban Dávidházi Imre eladott Posegai Kelemennek telket és

egy puszta harmadrészt. 1510-ben Dávidházi Ilona özvegy Alsó-

némethi Benedekné átadta birtokát itt s Alsónémetiben és Batván

leányának, Ilonának özvegy Tibai Miklósnénak; ez ellen azonban í

Dávidházi Gáspár tiltakozott, úgyszintén ’ D. Miklós és Márton

ellen is. — '

j

3542. megvett Budi Mihály Csapi Pál özvegyétl Dávid

Katától akkor férjezett Nagy Imrónétl 60 írtért egy telket.

1548. beiktattatott Kisguthi Benedek kir. ember és Nagyba-

jomi Gergely mester leleszi k. pap által Bödi Mihály özvegye Ar-

tándi Anna és fia Budi Mihály vétel utján nemes Györgyi Tamás

itteni összes részeibe, Újlaki Bertalan deák neje Zsófia és Técsi

Kristófué Ilona ellenmoodásai mellett.

1549. cseréltek birtokot Dávidházi Kata Nagy Bálintné és

Ártándi Anna s Büdy Mihály, László és Farkas. — Ekkor birto-

koltak itt még Tárczi Kristóf és Battyányi Mihály.

1550. Dávidházi Erzsébet és András, néhai D. Gáspár gyer-

mekei (kinek atyja volt szintén Gáspár, ennek pedig Albert,) Büdi

Mihály özvegyét Annát és fiát Mihályt megporló Dávidháza hely-
'

ség átengedése iránt, minthogy azt egykor néhai Dávidházi Mi-
|

hály, Gáspár testvére, leánya Katalin Bödi Mihálynak elzálogo- I

sitá vala*).' o

1552. Battyányi Mihály neje Magda beiktattatott egy bir-

tokrészbe; ugyanakkor hirt itt Nyilas Mihály is ; 1554-ben átíratta

birtokát Halábori Bornemisza Mihályra — Halábori Kata.' 1567-
j

ben birt itt Battányi M. 6, Balogh János 4, Possy János 4, Budi i

‘D Lelesz, prot A A; foso. 2. N. 45.
'
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3, Kerepec-zi Demeter 2, Tanmczi János t és Dávidházi

István 2 jobbágyhelyet; 1569-foen emlitteük még Bilkei Máié és

nejo Wessei Orsolya. Kerepeezi D. jobbágyául emliítetett Szarka

Mihály. 1570-ben pereltek Balogh János és neje Kata — Lónvay

Péterrel a felett, hogy az utóbbi Szilágyi Balázs tiszte által a Da-

vidházán átfolyó vizböl kenderét kivételé, szétszóratta s itteni ne-

mesi udvarába erszakosan berontott. Ib71-ben örökölt itt Battá-

nyi M. után Lónyay Péter; ugyanakkor behelyeztetett Kerepeezi

máskép Majthényi Demeter a Rosso Vincze cs. k. tüzérparancs-

' noknak Schvendi Lázár által adományozott, de attól visszabocsá-

tott részekbe Kerepeezi Gáspár ellenmondása mellett, ki állitá,

hogy e birtok öt anyai jogon illeti a Molnár Pál és Orosz Simon

lakta telkek kivételével.

1.582. beiktattattak Horváth MihaFovies Simon, Barkóczi Al-

bert özvegye Bégányi Dorotya, Horváth Miklós és Margit, vala-

mint királyi adomány alapján Lónyay Péter is egy birtokrészbe

;

1660-ban pedig Meiith Péter, Csapi Zsóíia s a többi rokonok a

Bödy-féle részekbe. Azon évben elfordulnak birtokosokul még

Eákóczy Zsigmond, Pacsot Ferenez, Nemesi Gáspár, Szórtéi Mik-

lós, Szabó Lukács, Gataly Miklós, Yessei Orsolya és Fornosi Já-

nos; 1612-ben még Sárközi Kelemen, Körösi Is ván deák ós Kla-

esanói Horváth Ferenez.

1647-ben birtak itt: Horváth F., Lövei Gergely, Kende Fe-

rencz özvegyé, Baliing György, Jékei Pál, Balogh János, Becsi

István, Séunyei Ferenez, Forgáth István, Desewify Adám, Bar-

kóczy Ferenez, Dávidházi András és Dobrosóczki' György.

1657. Kissennyei Sennyei Ferenez zálogba adta Tárkányi

Istvánnak 1500 arany forintért a Dávidháza, Medvegyócz, Bene-

dike, Knzmina, Zsukó, Patkanócz, Kálnik, Gajdos és Komoróez

helységekben levó birtokait.

1716. nov. 25. kelt okmányszerint, Komlósi Sándor (ki Írni

nem tudván, keresztvonást tett,)^a Komlósi-féle részeket Dávidhá-

zán, melyet Klobusiczki Gáspár Komlósi Ferenez özvegyétl 200

írtért szerzett és neki átengedett, ugyanannyi magyar forintban

elzálogitá.'
* • *

A Rákóczy György özvegye által 1649. évben készittetett urbér-

ben Ó DávidházárcI ez áll: „hogy régenten a várhoz tartozott, de

á földesur által elidegenittetett s akkor a lakosok a tözifáérf szin-

tén tettek némi adózást természetben, mit akkor Lövei Gergely

és Kende Ferenezné birt zálogképen.
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l73i. Kerekiiyei Kata Komlríji Tamáí^ ’

iV/v(*^yi‘ Dobióo.

Bálint deáknak két jobbágy telket elzálogitott itt 150 in. foriutoii.

— l8Öl-ben birtokolt itt a Miklós család is.

Jelenben bírnak Mikóék után Buzinkai Mihályné, gróf Scbön-
born, Szikszai, Komjátlii, Turcsánvi Gvörgyué, Bornemisza Lajos,

Gotteszrnann Adolf, Szenkovszki Lászlóné, Ewa László örökesei,

Tarnóczi Istvánná, Feuerslein Sámuel s mások.
.

*
,

Uj Dávidbázán van a görög katbolikus híveknek lelk^szségök

és ktemplomuk
; anyakönyvük 1780-tóI kezddik. Ó Dávidbázán van

szintén fiók kóegyházuk
;

ellenben a reformált lakosok a .rákosi

lelkészséghez tartoznak; üjdávidházi templomuk különben már

rég óta fennáll
;

1545. évben engedélyt kértek a megyétl arra,

hogy a templomuk kijavítására szükségelt "költséget adakozás ut-

ján gyiijtbessék
;

az 1826. elkészült templomuk helyét mint szin-

tén a tanítóét (levita) ajándékozta az egyház községnek Steft-
mann Ferencz nyugalmazott kapitány; ez eltt már két fatemp-

loiukája volt a Balla-család kertjében, melyek egyszeren szalmával

valának fedve. Els tanító' 1812-ben Lovas János volt.

líéda.

Szép magyar falu, termékeny síkságon, Beregszásztól nyu-

gatra egy órajárásnyira 134 házzal. 187Ó-ben 862, most csak 679

lélekkel és 2617 holdnyi területtel

Már a XÍY. században itt megye-gylések tartattak. így
j

1356-ban András apostol ünnepén Marochuk mester királyni
j

iovászmester és beregi fispán Sid birtokosai ügyében intézkedett*).
|

1367-ben pedig Beregvármegye négy szolgabirája bizonyságot tett

Dédán kiállilott okmányában arról, hogy Bogama fia Jánps mes-

ter • beregi alispán, Császlóczi László fiával, János mesterrel oly

*') Ziehy-Codex III. 36.
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egyezségre lépett, miszerint három átvett lóért becsszerint 12 fo-

rinttal (minden forinttól 28 garassal számítva) adósa maradván,

azokat jMária ünnep nyolczadán Jánosnak a leleszi konvent eltt

Icfizetendi
;
ha pedig ezt a kitzött helyen és idben nem tenné,

akkor kétszeresét megadni köteles legyen
;

továbbá János mester

pimaszára végeztetett : hogy ez a kitzött napon a leleszi konvent

eltt esküdjék meg arra, hogy jobbágyai László és Miklós Csász-

lóozi Jánostól 14 frtot fel nem vettek.

Décla hajdan királyi .birtok volt; késbb a királynék élvez-

ték jövedelmét, azonban már a XV. században egyes magánzók

is emlittetnek birtokosokul; majd a munkácsi vár tartozékául te-

kintvén, mint . ilyen .
György rácz despotának adományoziatott,

1440-ban azonban tle el vétetvén, Pálóczi Lászlhak s késbb Szi-

lágyi Erzsébetnek jutott birtokába.

1454-ben Hunyadi János kormányzó alatt vizsgálatot intéz-

tek a szomszéd daróczi birtokosok, Várdai ak' Kenderes János és

Szokoly Péter munkácsi várnagyok ellen azért, hogyi a Daróczhoz

tartozó erdk és kaszálók egy részét a munkácsi várhoz tartozott

Dédához csatolták. A vizsgálatot teljesité mint királyi ember Bor-

sovai Andorkö András. (Lelesz.)

1463. királyi adomány folytán beiklattattak a leleszi konvent

és Pósaházi Simon kir. ember által Kézi Balázs deák, munkácsi

királyi várnagy, B'^je Anaszta és testvére Vern a „munkácsi vár-

tól elszakított^ dédai jószág birtokába.

1469. törvénykeztek Kézi Bahizs és néhai Kézi Feresez fia

Ákos, Kisujlaki Balázs, Kalathazi Szupan Péter és Knsali Jakcsi

György özvegye Affra, valamint Jakcsi György fia László — Nagy-

Dégányi Miklóssal azért, mert ez a vádlók dédai és kaszonyi erde-

jökben legelészett sertéseket megöletett s Kézi Balázs dédai job-

bágyaitól száz aranynál Jobbét zsarolt és elfoglalt.

1477. Szilágyi Erzsébet Mátyás király anyja bírta Dédat a

munkácsi várral együtt, ekkor a leleszi konvent közbejöttével bejá-

ratta e helység határát is.

1484. Mátyás király Beatrix beleegyezésével Korvin Jánosnak

a munkácsiuradalmat adományozván, ahoz tartozó helységül era-

littetik a sorozatban Déda is, valamint 1495-ben is, midn az ura-

dalom Csáktornyái Zsigmond és testvére Ernnek adomán roztatolt.

1492. Déda ellenmondott azon alkalommal, midn Daróczi

István, Pál és Márton a szomszéd Darócz határát igazittatták.

1498. Bilkei Péterné szül. Matucsinai -Dorottya beiktattatott
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áédai részekbe Matucsinai Miklós neje Katalin és fiai Ferencz és

György s leányai Jereraia s Magda ellenmondása mellett.

1502. Halmaghi Magavajda Mihály és fiai pereitek Matucsi-

nai Miklóssal foglalás miatt.

1540. I. Ferdínánd raoghagyá a munkácsi várban kelt irattal

a leleszi konventnek, hogy a várhoz tartozó áédai részekbe iktassa

bo Büdi Mihályt, kinek azt hfi szolgálataiért adományozta azon igé*

rettei, hogy idvel azt más hasooló, legalább 16 jobbágytelekból •.

álló birtokért kioserélendi. A beiktatáshoz királyi emberekül kije-

löltettek : Gnthí András és Benedek, Ggrai István, bégányi Sárközi
.

(jergely deák és Klacsanói Oallis Jáno.s és István. A bevezetésnél

ellenmondott Kovászói Matuzuai Pál (Fercuvz íia), atyja s testvé-

rei György és Gábor nevében: késbb pedig biróilag eltiltatták Fer-

dioánd királyt és Szapolyai .Jánost attól, hogy Déda és Lougodár

helységeket eladoraányozbassák. (Lelesz. A. A. 22).

15G6-ban az erre átvormlt tatárok 16 házhelyet elpus/titottok

8 a népet fogságba biirczo!t:ik, az 15(>7-ki adóös.szeirásbun Büdi .

Mihály kezén hat kapu találtatott, az 1600-ki összoirásban pedig

emlittetnek birtokosokul : Büdi Erzsébet kisasszony, Kubiuyi István

és Dessewffy Ferencz. lGd2-ben Dessewííy gyermekei: László,

Ferencz, Adára, Klára Pernyesztei Gáborné és Kata Dóczi Meny-

hértné, kik ez évben Déda, Szeretva, Szbugya é.s a munkácsi bir-

•

tok iránt osztozkodtak. IGM. emlitletik birtokosul Kubinyi I.stvá- .

non kivüí még Károlyi. András is. lG48-han pedig: Dessewffy Adárá,

László és B'ei^ncz, Zavar kai Ferencz, a Fuió-család, Guthi Boldi-

zsár, Barkóczi István és Melitli Péter.

1636. junius 4-kén egyezségre léptek Fuló .Jánosné született

Barkács Katalin (Sziszeki Barkács István és* Budi Erzsébet leánya),

Barkács Gábor és Mihály és Krisztina kisasszony egy-, másrészrl

pedig Barkács István a néhai Budi Erzsébet és Barkács István va-

gyonának felosztása iránt. Az osztoztató bírák valának: bedeki

Nyári István ajtónálló és szabolcsi fispán, priberi idsb Melith

Péter és Gj^Örgy, osztopáni Pernessi Gábor és klacsanói Horváth

í'erencz é.s Simon. A leleszi konventiiél* letett egyezségi okmány
szerint Barkács Mihály kapta a hetyeni, ez és Gábor a dédai,

Krisztina a kerecsenyi birtokot sat.

1609. Perényi János és osztályos rokonai Székely, Pázinán és

Büdi utódok nélkül elhalván, deregnyi Daróczi Ferencz kapta azok

birtokait, valamint a dédai határban lev Kirva nev’ pusztát. A
beiktatást eszközlé Gulác.si Kristóf királyi ember.
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1651. Sáíji István és neje Fuló Zsuzsanna beiktattattak a

Büdy-féie részbe, úgy Váratka? Ferenez és neje Barkács Krisztina.

I

.
1652. Lényai Zsigmond öröklé Gntby Miklós végrendelete foiy-

[
tán annak itteni birtokát.

j

' 1660. Priberi Melith Péter s rokonai királyi nj adomány mel-

lett beiktattattak a Budi-féle birtokba, mely az atyai várhoz tarto-

zott egykor. A beiktatásnál Fuló János eilenmondott.
. ^

1695. évben is a megye itt többször tartott gylést.
‘

I

; 1830.vtáján építtetett Perényi Zsigmond itt egy timsógyárat,

melyet 1849. után .az osztrák kormány birtokaival együtt elkoboz-

tatott 8 késbb ifjabb Bay György megvett.

Mostani fbb birtokosok itt a Bay család, Bloksay István,

Szarka Kálmán, PásztéJyi János, Szunyogh-család, Yokurko József

;

f

a Perényi Zsigmond-féle részt mcgszerzé Leszkay Károly s ettl

Létai; bírnak még: Besenyey János, Kozák, Kosztyó^ Molnár sat.

A határ nyugoti oldalán posványos téren áll a Kirva nevö

[

puszta, melynek egyik emelkedettebb pontján egy régi íöJdvárnak

nyoma látszik. £ parányi erd csak 25 méter
;
átmérjö s hármas

sánczczal és töltéssel vala egykor körülvéve, hozzá észak és délfe-

]l az egykor kétségtelenül átgázolhatlan rnoeHáron át két 3-—4(K)

lépésnyi hosszú paliószerü hid vezetett, melynek a földbe vert

tölgyfa czölöpjei két sorban maigian gól látszanak. A várheiyen

I jegyíelen téglák és kövek hevernek s némi üregek, melyeket kincs-

keresk vájtak. A láp most . már kiszáradt e Jegelnek s részben

kaszálónak használfatik. A határban egyébiránt több régi halmot

vevék észre, melyeknek átkníatása kívánatos lenne.

A reformáta hitvallás itt, mint minden magyar vidéken a

protestantismus fejldése idején jókor honosodott, meg, az áttért

hívek a római katb. templomot s az annak szomszédságában álló

lelkész! telket magok részére foglalván él, melyet maigian birnak.

A beletelt, egy hajója s az ennél alacsonjabb, egjenes fallal zárolt

Rzentéiylyel bíró ktemplom a XV. század csúcsives ízlés szerinti

építmény, mely a S lépés hosszú szentéJylyel együtt 18. m, hosszú

és 13 m. széles, a hajóban V(^ m. magas. Korát a közvéleraény

alaptalanul bár aokkál régibbnek áliitja. Béli és keleti .nldalán kis

körivü ablakok iiintenek fényt a templomba, melynek falai egy-

kor festményekkel valának diszitve, a levakart mészréteg alatt,

különösen az északi oldalon vörös, sárga és fekete szinelésre akad^

lám. A hajó alatti sírboltban e. század elején több elkorhadt fa-

és egy rézkoporsó maradványái közt tiz arany gombot is AaJáiiak,
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A nyugati homlokzat közepén áll a téglából késbb hozzáépített l5

m. magas torony, mely egyszer négyág alakban száll fel és csonka

U'tejéu sátorfedüt visel; nyitott csarnokszerü alján szembeOtlik a

templom egykori díszes csúcsíves s három horonynyal díszített

kkeretü fsjtaja. Az északi oldalon a hajdani sekrestyének romjai

látszanak. Auyaköoyve különben csak 1770. éy óta vezettetik. A
község jelenlegi lelkésze Koncz Imre szives volt nekem 3 régi

templomi edényt mutatni, melyek 1620, 1634 és 1667. évekbl

valók. Az egyik; harangon e feliratot olvastam: .,Kz harangot
csináltatta Nemes Fl János uram dédavai ecval

edütt Isten dicsségére. Joannes Schraox cracovi-

ensis m e f udi t. A.' 1). ICho." A másikat 1810. öntette az

,ecclesia.“ Az oskolai telket az utczáról bejáró templom melletti

széles sikátorból alakilotla az egyház 1800-ban.

]>ci*c7.en.

Magyar helység a munkácsi járásban, X58 lakházzal, 1466 lé-

lekkel és Pudztakerepeczczel együtt 7805 boldnyi tértartalomraal

;

fekszik kellemes lapályon, a Szernye-tó északi szélén s az e fe-

lett emelked szlvel beültetett kerek hegy alján. A helység már

a 13. században népes volt; egy 1321-dik évi okmányban akkori

lelkészéül bizonyos Miklós eralittetik ;*) az 1333-diki pápai tized

rovata szerint, plébánosa 8 garast tartozott adóul fizetni, mi nagy

jövedelemre mutatott.

A helység elbb a fejedelmek birtoka vala, késbb, nevezete-

sen a 14. században a Széni-család ernlittetik birtokosául; 1389.

Mária királyné Derczent Szeén László fiának Istvánnak és testvé-

rei Teke, László és Jakabnak adományozta, kik 1392. táján tisztán

beiktattattak.**) Széni István azonban nem sokára a 15. század ele-

*) Zichy*Cv>dex í. 197.

Budai kain. lev. 745. C9. 35. sz.
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jen utódok nélkül elhalv<án, 1436-ban királyi adomány mellett De r-

czen falat Pálóczi György esztergomi érsek, teátvére Márton nádor,

s áltatok néhai Palóczi Imre fia László s a nádor fiai Péter, Simon

és János s örökösei nyerték
;

az ünnepélyes beiktatást Dávidházi

László kir. ember eíienmondás nélkül eszközölvén.

! 1450. Palóczi Simon bevádolta Csáholi Jánost, a rácz despota

;

tisztét, ki ura meghagyásából, a tle elvett Derczent felégette s a

I
jobbágyok szarvasmarháit és sertéseit erhatalommal elhajtatta , mely

.

I

erszakoskodásért Csaholi 1453. fej- és vagyonvesztésre Ítéltetett,

i

— 1459-ben Palóczi János Bégányi Benedek ellen tétetett vizsgá-

ji

latot, ki egyik derczeni jobbágyát elfogatta s elzáratta; ez ügyben

királyi emberül eljárt Dobronyi Miklós.

I

1552-ben Derczen a Dobó-család birtokában volt, mely az

1567-ki adóösszeirás szerint 1472 telket birt; 1571-ben emlittetiiek

^ birtokosaiul Dobó Ferencz barsi fispán és Dobó Jakab; ugyszin-

f
tén Kerepeczi István és János, Pósaházi Zay Mátyás és Pogány

Gergely.*)

1582. Horváth Mihalovics Simon és neje Bégányi Dorottya,

azeltt Barkóczi Albert özvegye, úgy Horváth Miklós és Margit s

utódaik beiktattattak egy derczeni udvarház s az összes részek bir-

tokába. 1588. birtak.itt Melit István és Pál; 1612-ben Meiif Pál

özvegye Csapi Krisztina, Perényi György és czoborszentmihályi

' Ozobor J^Iiliály, valamint Földvári Imre és Kakas Pál.

1647. emlittetnek : Forgács István, Melit Péter, Perényi Zsig-

•mond és Imre, Eszterházy László, "Melit György, Pet István, Bar-

kóczi László, Beniczki György, Nyári Zsigmond, Mezei, Lövei és

Es/itethizy Miklós gróf.

1754—64. birt itt Beniézky Péter özvegye Csató Klára egy

nemesi kúriát. A 17. század végén birtokolt itt B^orgács And-
rás is, ki a Rákóczy fölkelésben résztvevén, 1711 után vagyona el-

koboztatott és 1727-ben Szuhányi Mártonnak adományoztatott, kit

abba butykai Vi.czmándy Károly, királyi ember beiktatott; ennek

utódja vala Szuhányi János, 1798-ban birtokos. A XVIII. század-

ban még birtokolt itt a derczeni Munkácsy család is, nevezete-

sen István, ki si birtokait itt és a vidéken a Klobusiczky-csa-

ládnak elzálogosította; fia Munkácsy János azután innen Böször-.

menybe költözött s ennek népes utódai a hazában szétoszlottak;

egyik unokája Munkácsy Sándor (Dániel fia) jelenleg pák.'?! re f. lel-

*) A munjk4csi nagy ligeti erd iránti beiktatási okmány 1572.
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kész. Egyik mellékága Szatm áron lakik, névszerint Munkácsy László,
'

orvostudor. '

,

1793. Weisz János orvostudor s táblabiró királyi adományul
Derczeu, Barabás és Nagy-Bégányban némely fiskális részjószágo-

kat kapván^*) azokba 1794. évi május hó 12-én Nagy-Bégányban
Lúnyay Menyhért kir. ember és a nagyváradi káptalan küldötte ál-

lal beiktattatott, feBevén e helyrl a D e r c s é n yi nevet, E jeles

férfi nagy vagyont és érdemet szerzett magának a timsó-gyártás í

éleibe léptetése által; elébb PodheringcD; 1825-ben pedig itt állit-
;

látván timsó-fózdéket. (L. ezt.) Ilamvai az itteni' g3^önyörö kerek
|

hegy tetején lev sírboltban nyugszanak, mely feleit hat dóriai kó- t

oszlopon fekv kupolás emelvény áll. i

A múlt század végén birtak itt és a szomszéd Pusztake-
repeezen: llosvai László 9, Bóris J^ászló 1, Derczenyi János 8,

|

báró Perénji István 3, Haller jogán Péchy Antal 1, Szobányi Já-

nos 1, gróf Schönborn Jenó Ervin 9, Farkas András Buzinkai jo-
^

gán 1, Busák Ferencz 1 és Erdhegyi László 1 telket; késbb a

határban 46 telek és 2895 hold találtatván, ebbl bírt Bercsényi

23Vi, Schönborn 12, Bsz 4Vj, Perényi íVj, Bekné 1, Ruzsák 1,
|

Erdhegyi 1, Buzinkai 1 és Szuliányi Vs telket.

1815-ben birt itt Bercsényi J. 25, Kállay Antal IF/si Bér-
ij

csényi Ferencz 24%, Lévay László 1 és Bsz János özvegye Tan-
j

bér Jozefa 1 telket. 1824-ben emlittetnek birtokosokul: Bercsényi
j

Ferencz, báró Perényi Zsigmond, Kállay Antal és báró Vécsey
i

Miklós; 1827-ben pedig Bercsényi Károly és János,. gr. Schönborn
|

Ferencz Fülöp, Beok Pál királyi tanácsos özvegye Bárczay Anna é«
|Í

B’v/sák Ferencz. Ekkor emeltette a közbirtokosság .az országutnál '

álló ügy nevezett Vörös-korcsmát, melyet árlejtés utján 3993 frtéi-t I

Mandula György ungvári építmester épitolt a 1828-bau teljesénél- i

keszitelt. i

1853. április 26. megvette a Bercsényi-féle részeket gh Sebn*
i

born Károly; a szerzdés szerint Bercsényi János cs. k, tanácsos
j

báró Bcrcsóiiji Henrietté született báró Goymöller, úgyis mint <

kiskorú fia 6, Bercsényi Rudolf s leánya gyámja és nagykorú fia

6, D. Jakab Vs? Bercsényi László és Kálmán s neje született IIos-
j

vaj Krisztina szintén része.sek eladták 136,000 pengforintért aí i

ket néhai B. János mint szerz után az 1837. márczius 11-én
|

kelt végrendelete szerint alapított s eddig bilbizományilag kezelt
jj

Az 1793. évi kir. adománylevél szerint, kapta Bercsényi különösen 'a
j

Bay Mihálytól hütlenségi bélyegen élkooeiett nemesi birtokrószeket



következ birtokaikat: i. a pusztakerepöczi tinisógyár ftílerészét.
'

2 .

a munkácsi (podhering-kölcsini) timsógyár ket illetett részét,

3. a pusztakerepeczi egész birtokot s 4. a derczeDÍ, Dagjbégányi

és barabási részeket; — ezeket ázonbao késbb 8000 frtért áteü-

gedte vev Dercsényi Istvánnak.

Üerczen fbirtokosai most gróf Schönborn Ervin, Kállay Ottó,

Gotteszmann Adolf és Demeter Manó utáu a község, iJes EcheroO

ies Eruspór Sándor, Freyseysen Gyula utódai és Abonyi Emil, ki-

nek atyja István a Peréuyi Zsigmond-féle részt megvette
;
továbbá,:

. Bakos János, Frieder Simon, Dóka, Fodor, Iván, Nagy, Szabó sau

családok.

A derczeni község a reformatió kezdetén csatlakozván Kálvin

hittanához, régi auyagyülekezetet képez
;
1593. Carkai Mátyás volt

lelkésze; 1600-ban Ököriíói Sándor, oskolatanitója pedig Csaiouui

János. — 1765. május 30-án megengedte az akkor Pozsonyban

székelt magyar .kir. helytartótanács, hogy szk és elavult fatoinp-

lomát, hasonló anyagból szélességben egy, hosszában pedig két öl-

lel nagyobbitva megépíthesse; e kegyelmes intézvény a vármegye

által azon évi julius 9-én kihirdettetett és kiadatott. Példa arra,

.mily korlátok közt éltek alkotmányos országban eleink csak eoy

század eltt is ! 1777. decz. 12. ismét megengedte a megye, íiogy

eddigi haranglábja helyett, egy kis fatornyot épitbessen; 1784-ben

külön engedély kellett arra is, hogy a fatemplom és toronyroüia-

dásnak indult talpa alá kalapot tétethessen! 1799-ben megváltá a

község a királyi tizedet. 1835. szenteltetett fel mostani derék k-
temploma. Egyik harangján nincs felirat; nagyobb harangja öme-

tett 1796. Bán Miklós, gáti rektor által az egyház költségéi!. Anya-

könyve 1770. évben Szatmári Sámuel lelkész idejében kezdüiiik.

Sajátságos szokás, itt, hogy a fejfákra, mint azt az einliteUem

kerekhegy tetején lev temetben tapasztaltam, rimes versekben ró-

ják fel az elhunytra Tonatkozó emlékiraiot ily módon :

„Itt nyugszom már megpihenve,

Minden bajtól raenekedve,

Dóka Sámuel volt a nevem,

Mig a földön volt életem;

82 esztendt éltem,

Akkor jött a Jézus értem."

1875. május hó 2. a helység nagyobb része porrá égett.
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Orosz uradalmi falu a Hosszuhát keleti oldalán, a felvidéki járás- U

bán 47 házzal, 297 lakossal és 1501 holdnyi hegyes-völgyes ha-

tárral. Mágócsi Gáspár, Munkács birtokosa, 1581. Desko András- -

nak adott kenézséget a végbl, hogy itt a Sigo nev pataknál,
;

Sztrimtura hegy s a Cseresznyefa nev erd és Khegy közti al- -

kai más részen uj helységet alakítson, a megszállóknak 15 évi adó-
j

és 14 évi szolgálatmentességet ígérvén. E szerint a helység itt is a j,

telepít kenézrl Deskó-falvának neveztetett el. E kenézi kiváltsa-
(

got késbb 1611. aug. 18. Magócsi Ferenoz is megersít, a kenéz*
í

család pedig folyvást terjedett, úgy, hogy 1699-dik évben is Desko I

Lukács vezette a kenézséget..

1649-ben Lorántffi Zsuzsánna alatt még csak 6 jobbágy csa-

lád létezett itt, mely azóta tetemesen megszaporodott.

1636-ban, midn Rákóczy György és neje L. Zs. Kerepeczi

István királyi ember, Bégányi Tamás szolgabiró és Dobrai János

törvényszéki jegyz jelenlétében beiktattatott. Simái Mez Gáspár,

László és Péter, Deskofalvára nézve ellenmondottak, mint annak

volt zálogbirtokosai. Az 1672-ki úrbéri összeírás szerint, volt itt
|

akkor a batykó Pap László, ki egy nyesttel adózott. Szántóföldéi
|

leginkább a Szobatin nev mez felé feküdtek. A határban volt két ,i

pisztrangos és kövihalas tilalmazott patak
,
melyekben ma ily halak i

nem találtatnak. Fatempíomáról már 1699-ben történik említés s
|

akkor papja Tkésen lakott, melynek ma is fiókja.
|
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Diezkovieza.

Uradalmi orosz hel}^ség Polena közelében egy magasliUon 17

házzal, 109 lakossal és 1029. holdnyi hegyes határral. Az 1649-ki

urbér szeriüt Üjbisztrának s az I682-ki szerint pedig Zsitkoviezá-

nak is neveztetett; Bisztrának, mi magyarul Sebest jelent^ azért,

mert ily nev pataknál feküdt. Magócsi Fcreuez Munkác.sról 1611.

jiinius 8. kenézlevelet adott Lizaoecz Mihálynak a végbl, hogy e

helyen Bisztra nev helységet alakítson, Ígérvén az idegen megszál-

lóknak 6 évi adómentességet. Ez okmányt 1613. gróf Eszterházi

Miklós és neje Szerdahelyi Orsolya megersítették Lizanecz öcscsc;

Zicsko Hritz részére.

1649-ben találtatott itt 17 jobbágy 30 fiúval, mely alkalom-

mal volt a batykó Zicsko Prokóp. 1699-ben volt a kenéz Lebovics

Szimon, de a lakosság e közben annyira elpusztult^ hogy csupán

IVj telek vala megnépesitve s temploma is el lévén rongálva, a

csekély számú g. k. hívek Polenára jártak isteni tiszteletre. 1682-

ben még 17 jobbágyszemély volt s a kenéz Zitko András.

Ma a szolocsinai lelkészséghez tartozik.

KÍ8-l>obrony.

A Kis és Nagy melléknévvel megkülönböztetett két magyar

helység fekszik egymás közelében, a kaszonyi járásban üngmegye

határszélén, erdk- s ligetekkel körülvett gyönyör rónán, melyet
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távolról északfeíol a jó zamalu esi lelkesitó szeszó miatt méltáa el- ‘

hiresedtítt bort teriuo' s ze re d d y e i szlóbegyek s az azok mei'ott

tókoökinti magaslatban emelked hegységek környeznek. Egykor

rengeteg erdk borithatúk a most eke alatt álló részeit is, melye-

ken a vadak és vízi madarak ezrei tanyáztak, a nyomokból Ítélve,

e lapály áradásoknak lóvén nem kis mértékben kitéve.

Hogy itt a történelpiet megelzött korban is már tartózkod-
|

tak emberek, kétségtelenné teszik azon sir- és lakhelyek nyomai,
|

inolyek koronkint napfényre kerülnek
;
mint 1865. évben is, midn

|

egy bels kertben számos bronzkarikák, pereczek, füles gomb, kar-
|

véd, sarló, vés, lándzsacsucs s egyéb tárgyak; Nagy-Dobronyban
|

pedig 1o két centim, nagyságú, gömböly zöld üvegbl öntött vö-
;

r-'s és fehér babvonaiakkal diszitett gyöngy találtatott. •

|

Hogy a magyarok beköltözése eltt itt szlávok laktak, onnan
|

gyáuithatai, hogy e helyet tölgyerdirl „D ubro ny“-nak elnevez-
’

lék, mit a magyarok Dobronynak változtatták át. '
!

E helység most 189 lak házzal, 1101 lélekkel és 2430 holdnyi i

területtel bir.
i

Különben e faló a XlII-dik században „Os épén föl de“ és ;

„Csépántelek“-nek is mondatott s az erre átvonult tatárok ál-
j

tál elpusztittatott, birtokosaitól teljesen megfosztatott.

1248-ban ugyanis IV. Béla a pusztán és örökösök nélkül ma-

radt földet (terra vacua) Seneta fiának, Mátyásnak adományozta; e

birtok akkor az egri káptalan küldötte által körüljáratván, a határ-
|

járási okmányban határpontokul felsoroltainak e következ helyek,
|

u. m. : Dobrony (Diibrun, a mai Nagy-Dobrony), Szalóka, Eszeny,
j

Ignécz, az üng felé vezet nagy ut, Karachna, Zopocbmez, Ka- I

lucha domb, Hosszuraez s vizekül: a Latorcza, Mertvicze, Potok- •

szada, Remecb, Scserneve (Cserlenö ?) Határzamuga, Sdala, Sztara
;

Szada, Holt Latorcza, Üsztó mocsár, Sídmostó, Kirnicse stb.
|

Egy 1270-ki okmány szerint V. István, ifjabb király „Csé- ii

pántelek‘*' birtokot, mely 3 ekényi földbl (3 X 150 == 450 hold-

bül), erd és rétekbl állott s a királyra szállt, hú szolgálataik ju-

talmazásául Senete fiának, Mátyásnak s fiainak Hetének, Mihály és i

Lászlónak adományozta, feküdvén e hely Dobrony és Aggtelek közt. I

Ez okmányok átvétettek 1299. Mátyás fia László comes, testvére
\

Mihuly a Rutold és Hete fia Rudolf megyei fispán részére. i

1282-fcen IV, László király az uratlan Csépáuíbldet Mátyás

fiának Liiszlúiiak és általa testvérei Hete és Mihálynak jutalmazásul S

különösen azért adományozta, mert a „Scelencb* vár ostrománál a
|

i

'

il
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király szenoeláttára kvel míígsebesUtetett ; a leleszi koDTent által

történt beiktaíásrl- vezetett iratbap ily határok emlittetnek ! kezd-
dött az keletrl a Latorezáiiá], déirl állott BobroBy földe, Mertvi-

cza patak, Ütiese folyó, azentnl JÜaeha! Mies-patak,. Djugotról Zo-

pocs rét, Kalicaa domb; ezen ^tmen ve Span-tó nev mocsár, mely-

nek végén állott egy begyeeske; majd a nagjat, melynek mindkét

szélén emelkedett öt batárdomb
;
majd jött a Kerepecz-folyó és ti

„Ocok“ körül a mocsár és Szerb}^e-patak, hol Mihály fia Demeter
birtoka kezddit; Jeutebb a hely, hol e határfolyó a Csarna-vodába

ömlött; ezen átmenve batároltatott Eszeny által,; innen Kerepecz-

nek tartva a Hosszumezön lev patak, majd a Bemete mez és, a

Tamás egre nev mocsár, ismét a Kagyut s a Veczken túl a La-

toroza, hol a határ végzdött.*)

lS€4-ben Kisdobronyi Ratold fia János és Miklós fia János;

1373-ban pedig Dobronji Eupert fia János emlil tétnek királyi em-

berekül.**)

1374-ben Szécbi Pap István fia Gál panaszkodott, hogy ?á- '

mos Tamás fia János, Orosí^i Kofáio István/ Lrincz fia Beme-'

ler, Demeter fia Egyed, Beke fia János és Löránd, Borsrai Tamás

fia Miklós, Jakab Imre fia György és Miklós, szent Mihálynap elítt,

44 sertését erszakosan elhajtották Csépánfal várói, miért ellenök

vizsgálat intéztetett ***)

1379. Szepesi Jakab országbíró Széobi Tamás fia Imre ré-

szére IV. László királynak 1282-ben Csépánföldérl kiadott' okleve-

lét átirtaf), valamint 1384-ben István király 1270-ki okmányleve-

lét, minthogy Szécsi Imre, Kisdobronyi Ratold fiával Mihályijai

perbe bocsátkozótt ; ez országbírói kiboosátványbantt) Csépán-
fö 1 de más néven Kis-Dobronynak mondatván.

1380-ban kibasittatván a helység negyedrésze, mely Kisdob-
‘

ronyi Ratold fiai János éS'Mibályé volt, M i 1 o t a fia Lrincz (bereg)

szászi polgár é testvére ^András, nvére Annus és unokája Erzsébet

nagy Lajos leánya és Tamás leányai Ilona és Anna részére, á ba-

tárjárási okmányban emlittetnek határokul ; a templom melletti al-

makert, ennek szögletétl délrl kelet felé bárom vad, körtefa, in-

nen az Asztrag tava déli oldalán az erdei és tovább a közút, mely

*) Zichy-Codex I. 49. lap.

*) Lelesz, Prot A. L 97.. sz. és 12. ez.

***) Leleszi levötár.

t) Ziehy-Cod. IV. lOa
tr) ü. 0. 644.
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üngvárról Boreg íoíé hiizoíiik.*) 1381-ben Tjajos kiriily parancíára

\x fönebbi ükmúiiy kiadatott a leleszi kon\eiit, által Jánosnak és L-
ririczuek.**) 1383-bau pedig Eszenyi Tamás íia Iinie Gara ^Iiklós

nádor elé idéztette Kisdobronyi Pált, Tamást és Lászlót.***)

1393. beiktattattak királyi uj adomány folytán Kisdobronyi

Ratold fiának Jánosnak fiai Gergely mesterdeák, Tamás, Mátyiis és

Sebestyén, Kisdobronyi Miklós fia János és fiai László, Miklós és

Tamásnak összes és bárhol létez vagyonúiba testvérölés bne miatt,

mely alkalommal a Kisdobronyi János íia Bertalan kir. ember által

történt beiktatásnál ellenmondottak a vagyonvesztettekt).

1393. Kisdobronyi Ratold fia Gergely deák, János Miklós fia

3 László, Miklós és Tamás (János fiai) osztozkodnak.

1394. pereltek Gara nádor cdott Kisdobrony iránt Szécsi Si-

mon fiának Tamásnak fia Imre felperesül Kisdobronyi András el-

len, kinek atyja volt Miklós, Bertalan János fia, Miklós Loránd fia

és Mihály Ratold fia ellen
;

ezeknek atyjok volt Mihály, ennek

Mátyás és ennek Szente.tt)

Ugyanazon évben Kaplai János gróf országbíró rendeletére a

leleszi konvént Kisdobronyi Mátyás, János és Pál kérelmére a kis-

dobropyi határt megigazítani akarván, királyi emberül kijelöltettek:

Báth Jakab, Miklós fia, Ráth Balázs, Helraoczi István ós Domo-

kos fia
;
azonban mindjárt a kezdetén Antal nev nagjdobrouyi

lakos Doboruszkai Domokos mester (Miklós íia,) Báthori János (Ja-

kab fia) és Báthori Jakab és Péter (István fiai) nevében az eljárás

ellen tiltakozván, ae elmaradt s a felszólamlók a királyi szék elé

ntasittattak.ftt)
'

1396. tiltakoztak Kisdobronyi László és György — Kisdob-

ronyi Ruben fia Bertalan ellen foglalás miatt.§)

1311. Beiktattattak Dobronyi György és Antal a falu feleré-

szébe
; 1409-ben pedig Kisdobronyi . Pál és neje Obégáoyi Poten-

cziána itt és Fornoson.

1420. emlittetik birtokosul Kisdobronyi Barnabás, Tamás fia.

*) Leleszi tev. Prot. AA. 6. sz.

U. 0. 6.

U. 0 fj.

t) Egy 13íK)-ki okmányhan einlittetik még János fiúul Imre is; iig^'an-

akknr voltak Mihály fiai; Pál és Brigyes vagyis magyarosabban;
Bereezk; János volt Miklós fia, László s Miklós Loránd fiai,

Bertalan János fia, kinek atyja Rnbennek neveztetett (Bndaikam.
lev. 747.) •

tt) Budai k. 1. 747. ca. 68. sz.

ttt) Leleszi 1. Prot. Met. I. 501. .

Budai k. 1. 747. cs. 14. sz.
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; ügj'aaakkor Kisdobi’onyi Ger«:ely leánya Fruzsiaa Lengyel Jáiio^né

itteni összes részét negyedi- és hitbéri jogaival együtt anyja alsó

í^nempti Szocsik Jakab leánya Borbálának s gyermekei Szocsik Já-

•: DOS s . Annának átadja; egy külön okmányban a fornosi és iszkei

/részeit is azokra ruházván.

1429. Kisdobronyi Ratold János özvegye Szocsik Borbála,

leánya Fruzsina s gyermekei Miklós és Imre eladják itteni részo-

’ két, a kisdobronyi Szent Miklós hitvalló tiszteletére szentelt, fá-

I

b ó l épült templom kegyúri jogával együtt László mester ki-

ijl rályi alkoríátnoknak s Csapi máskép Eszenyi Imre fiának Ákos éus

i í Istvánnak és István fia Jánosnak 00 arany forintért.

!/ 1455. Kisdobronyi János elad egy rószbirtokot Szolnoki Já^

nos és Péternek.

I
1478. Dobronyi András vizsgálatot intéztet Kapolezi Simon

^ ellen, ki ennek érdekes állapotban volt nejét ^sajat hatalmával meg-

if támadta, bántalmazta s irományait erszakosan elvette. Királyi em-

bérül eljárt Homoki Balázs.

I 1487. Dobronyi Pál bátyja Yinczének és neje Krisztinának

rószbirtokot átenged.

' 1492. Ulászló Budán (sabato post fest. exalt. s. criieis) Kis-

dobronyi Brigyes kérelmére e helység Nagydobrony felöli határá-

nak megujitását a leleszi káptalannak megrendelvéu, midn e vég-

• bi Gutlii Balázs kir. ember megjelent. Nagy Tamás, Dobóriiszkai

Domokos és Hetei János deák nevében tiltakozott s így a további

.
eljárás ’ftílfüggesztatett

;
s mivel Gnthi • betegsége" miatt el járásának

; eladása végett a leleszi káptalan elé nem meheteit, nyllatkozatá-

i

- nak felvétele végett Gergely áldozár küldetett ki annak giiti laká-

^ sára, hol bevallása megtörténvén, az a királynak bejelerif etett. 1494.

I

.
(Budán féri 4. post. fest. parif. beatae Y. Máriáé) ismét megren-

delte a határjárást, kijelölvén kir. emberekül: Giithi Balázst, Od-

vani Mihályt, Orosz! Istvánt, Daróczi Mártont és Surányi Györgyöt :

azonban ennek Dobó és János lelkész ismét ellen momiottuk/'^)

1504. Kisdobronyi Mátyás özvegye Margit elzálogosít Huszár

Balázsnak egy telket 1(3 arany forinton.

1509. K Brigyes itteni részeit testvérei Magda, Njáradi Já-

• nosné, Margit Pazooi Cseres Mihályné és Zsófia jékoi Buly János-

néra íratja 30 írtban azon kikötéssel, hogy utódai becsért ékben

á majdan visaaaváithassák. 15Í6. Magda és Margit kielégittettek ne

*) Lelesa. Prot. Met I. 428. és 493.



tryodi jo<^^aikni n*‘r.vo K. Pintér álta!. 1519. Na^ydobronyi Kata itleDi i|

birtokréhzét Dobó Fereuczuek áteügodi. 1523. K. Péter egyik tcb [\

két 6 frton Csapi Gergelyuek elzúlogosit; kisdobronyi Nagy SimoD
j

pedig Kassai Jánosnak egy másikat 4 írton.
i

1524. Beke Márton és Süt Gergely egy-egy telket szerez-
|j

nek zálogczimen 16 forinton. 1530. emlitietik birtokosul Deseö
1

János. —
1548-ban beiktatlattak hetei Vadas István és Kisdobronyi

Erzsébet fia Simon, Nyáradi János és neje, gyermekei András

Miklós és Katalin; Hetei György fia László, kinek anyja volt Kis-

dobronyi Erzsébet (ennek pedig K. Loráud János leánya Dorottya ;)

Huszár György és neje Huszár Boldizsár leánya Dorottya, férje-

zett Kürtösi Gáspárné (H. György született Kisdobronyi Mátyás

leányától Erzsébettl;) néhai Jobbágy, Mihály és Kisdobronyi Ka-

talin fia Dobronyi István, Nagy Simon fia Menyhért, ki született

Kisdobronyi Borbálától, Márton és Potencziána leányától
;
Dobro-

nyi Benedek, Kisdobronyi Pál és Krisztina fia, végre Budaházi

György, néhai Kisdobronyi Boldizsár és Krisztana fia, — az összes

itteni részekbe királyi uj adomány czimen, mely alkalommal az

ünnepélyes beikUtást eszközlé Obégányi Sebestyén királyi ember.

1560. Tiltakozott Hetei Cseszi Gergely, Hetei László özve-

gye Erzsébet, Kántor Máté özvegye Dorottya, Hetei Percneznó

Czili, besenyi Lénárli Gáspárné Klára, Csaszi Gergelynó Kata-

lin és Danes Ferenezné Borbála nevében is az ellen, hogy He^ei

Ferencz és Lasztóczi Mályásné Erzsébet a kisdobronyi birtokot

nemes radvánczi Budaházi Györgynek eladják.

1570. emlittetik birtokosul Sárvégi Péter is. 1580. beiktattatott

Budaházi, máskép Vitéz Péter királyi ember és Gálffi Lrincz lele-

szi k, pap által Nyáradi Ferencz a nyáradi és Kisdobronyban

egy nemesi Tidvarházból és 3 jobbágytelekbl álló birtokrészbe, mely

Nyáradi, máskép Dese Miklóstól hütlenségi bélyegen elkoboztatott

s neki a királyi joggal együtt adományoztatott.

1586. Dobronyi máskép Hetei Gergely egyik telkét Szlsi

Mihálynak 32 írtért eladja. 1593. tiltakozott Hetei Anna Pinkóczi

György ellen birtokelidegenités miatt.

Az 1600-ki adóösszeirás szerint*) birtokoltak itt: Dobó Fe-

rencz, Budaházi Kristóf, Móritz Gáspár, Nagy Sebestyján, Hetei

Gergely, Fejes János, Vid László, Pinkóczy György, Nagy Albert

) Budai kam. lev. Lib«r IV. Tóm. VH.
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és Haldborí PéterMJgyaaakkor Kerepeczi Fereacz és Margit elad-

ván Telegdi Borbálának és Csapi Zsuzsánna hajadonnak 135 írtért

egy telket : ez éllen Pinkóezy György, Dobronyi Kata és Kürtössi

János tiltakoztak. 1603-bao Körtössi István elzálogositotta birtokré-

szét Kádas Andrásnak 60 írtért; és Kürtössi János egy kúriáját

Keregszegi Ábrán Istvánnak 104. írtért.

1604. Kisdobronyi Huszár Balázs tiltakozott Huszár Ilona

ellen egy nemesi ház és udvar elidegenítése miatt.

1610 Deregnyi Daróezi Perencz beiktattatott egy birtok-

részbe Dobó Perencz után; 1611-ben pedig serkei Lorántfíi Mi-

hály Kis Dobrony, Szörnye, Újfalu és Nagy Muzsaj birtokába*

késbb Lorántfíi Zsuzsanna kezével Rákóczy Györgyre esett, ki

itteui részét uradalmi igazgatója Debreezeni Tamásnak eizálogo-

sitotta 600 írtban. 1611-beu emlittetnek birtokosokul: ür Gergely

és András, Kürtössi János, Huszár Gy., Tincze Mihály és Miklós,

Budaházi Kristóí és Telegdi Borbála Rákóczy Zsigraond özvegye.

1638. Fejes János özvegye Budaházi Eufrozina egy részbirtokot

Íratott Vedányi János és neje Fejes Katának 400 írtban.

1640. Kisdobronyi Ur Erzsébet néhai Viktorin János özve-

gye és Kápolnás ragyóczi Ragyóczy Zsigmond birtokaikat elcse-

rélik.

—

1643. Vincze Krisztina nagydobrouyi Kovács Mátyás özve-

gye Kisdobronyban egy házat és kúriát elzálogositott Móricz Mar-

gitnak 202 írtért; valamint

1646. Kürtössi Kristóf -— Jánoki * Borbálának egy telket 110

ftért; és 1665. Hetei István egyet Harangi Borbálának Andor Ist-

vánnénak 20 írtért. —
1700-ban Görgei Imre és neje Kárászt Horváth Mária vétel

utján és királyi adomány mellett behelyezkeduek a kisdoronyi For-

gács Endrétl hütlenségi bélyegen elfoglalt részekbe.

1754. Gerzsenyi Éva Vályi István özvegye birtokát itt és

ügornyán, Gergelyiben s Gerzsenn fia Vályi Sándor és leányai

Éva és Katalinra hagyományozta.

A múlt század vegén birtokoltak itt : Medn jáoszky, Ragyóczi,

Csoraonyai, Nagy, ür ós Munkácsi nev családok, . kiknek utódai

maiglan élnek itt, ezeken kivül birnak még itt a Morvay, Izsák,

Huszár s más családbéliek, névszerint: id. ür Albert, Ragyóczy Antal

és József, id. ‘Nagy Lajos, Nagy Miklós, Veisz Farkas, Groszfeld

József, Jakab Istvánnó, Komonyi István és Jánosné, Lebovics Ja-
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kab, n mIi•^var ludomiiDyos akadémia, Nagy Pétemé; Nagy Miklós

JáDO.% Szücö József, Várady József sat. ' •

agy-l>obroiiy.

Most 299 (1870-ben 334) lakbázzal, 2Ö9G (1870-beu 2319)

magyar lakossal és G886 holdnji teriiloitel bíró falu az elbbi szom-

szédságában.

Már az 1272. V, Istyán királytól a Rusdi Mihály részére ki-

adott okmánylevélben úgy eralitlelik e helység „Dobruu“, mini ki-

rályi birtok
; s hogy már e században népesnek kellett lennie, ki-

tnik onnan, hogy az 1333-dik évi pápai tizedek lajstromában plé-

bániával ellátott helyül emlittetik, melynek lelkésze 4 garast fizetett

és nem a borsovai, hanem az iingi fesperesség kerületébe tartozott.

1340. Dobronyi. Ruben itteni birtokos Csapi Tamás részére

bizonyos 24 malacz iránt fenforgott ügyben megbirságoltatott az

^
egri káptalan eltt folyt eljárásnál Csapit törvényesen vallott ügy-

véde Balogh János képviselvén.*) .

1385. volt itt lelkész György, (Sacerdos et reetor), kitol

Báthi Miklós és Botfalvai Miklós egy lovat elsajátítván, e miatt el-

lenök a leleszi konvent kiküldötte vizsgálatot tett.**)

1389. tiltakozott Kisdobronyi Gergely deák több nemes nevé-

ben az ellen, .hogy a fele részben ket illet itteni latorczai vám-

jogot szeretvai Romocsa Péter és Császlcczi Péter Balázs fia és Mik-

lós János fia a királytól felkérjék.***)

A XVL végén a ruszkai Dobó család bírta Nagy-Dobronyt

;

ugyanis 1394. királyi parancs mellett Ráth
,
Balázs • királyi ember

itt határjárást tevén a szomszéd Kisdobronyi János fia Mátyás és

Mihály fia Pál részére : ez alkalommal ellenmondottak-Ruszkai Dobó

fiai István, Balázs és László; de 1400-ban azok, valamint tiszte-

lend Turóezi prépost panaszára a leleszi konvent Kisdobronyi Ger-
«

*) Zichy-Codex I. 569.
T.a1aci7Í Iav

*) Budai kam. lev. 747; cb. 50. bz. .
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gely deák ellen, ki két nagydobronyi jobbágyokat letartóztatta Kis-

I

Dobronyban, vizsgálatot tett.

1394. emliUetnek itteni birtokosokul: Dobóruszkai Domokos

mester (Miklós fia), Báthori János (Jakab fia) és Báthori Jakab és

Péter (István fiai); 14(X)-'ban pedig még: Dobóruszkai Jakab fia

László és István és Ruszkai Báthor János fia András.

1420-ban perlekedtek Dobó István és Kisdobronyi Mihály

(Brigyes fia), János (Tamás fia) Mátyás és Tamás (János fiai) fog-

lalás miatt.
.

A XIV. század végén s a következ elején Tódor podoliai

herczeg is birtokolt itt, kétségtelenül Nag}^-Dobrony akkor részben

;

már a munkácsi vár uradalmához tartozván; 1410-ben egyezséget

kötött a nevezett herezeg — Dobronyi István, László és Balázszsal

bizonyos foglalási perben, raelylyel a herczeg vádoltatott.*)

1

1412. Garai Miklós nádor mint Beregmegye fispánja intéz-

kedik azon perben, melyet Kisdobronyi Eatold fiának Jánosnak fia’

Gergely deák neje és leánya Frusina — Dobóruszkai Jakab fiai Ba-

• lazs és László ellen hitbér és hozomány iránt folytatott.**)
’

1494. Dobó Domokos birtokolt itt

;

lelkészül pedig emlittetik

Hetei János,

1508. a leleszi konvent a Nyáradi János részére hozott bírói

Ítéletet Dobó Domokos ellenében nagj-dobronyi és panyóki (abauj-

megyei) részeit illetleg végrehajtá.

1521. beiktattatott Hetei Simon kir. ember által Dobó Domo-

kos fia Ferenez nagy-dobrónyi nemes Jobbágy Mibályné siííületett

Fisdobronyi Katalin kisdobronyi részeibe Huszár Balázs fia György

ellenmendása mellett.

I

• 1599. Perényí Péter Somogyi Pálra íratta nagy-dobix)Dyi ko-

^
riáját és egyik jobbágy telkét, hová Újhelyi. Miklós kir. ember által

I
be is iktattatott.

u.
:

^1610. Deregnyói Daróczi Ferencz beiktattatott az egykor Dobó

Ferenc? által birt « közönségesen Dobóruszkai uradalomnak neve-

zett jószágok féle birtokába; ez uradalomhoz tartozott Beregvárrae-

gyében : Kis- és Nagy^Dobrony, Szernye, R.-üjfalu és l!5agy-Mu-

zsaly; ezenkívül Dobóruszka nemesi udvarházzal, Bartafalva, Ra-

dics. Bezó, Zahar, Pinkóczon az üng vizén egy hat kerek malom

;

Pan^k, Pérben nemesi kúria és a péri részjós/ághoz tartozó bL

iíLhari, szabolcsi, krasznai és középszolnoki birtokok. Daróczi e tete-

I *) Budai t luT. 747. cs. 73. es.

-•) 0. 0. 69. ís.
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mes bírtokhos részint Lorántffí Mihálynak, agy is mint néhai neje
]

Zeiemérí Borbálától született hajadon leányai Erzsébet, Zsnzsánna

és Mária term. gyámjának, Kassán a királyi tábla eltt tett tinoe-

pélyes bevallása, részint a kassai kamara tanácsosa és a bethlen-
|

falvai gróf Thurzó György nádornak a király nevében tett adoma- '

nya folytán jutott. A Pinkóczi Ferencz kir, ember által teljesített

beiktatásnár azonban többen ellenmondottak.

A rákövetkezett 1611. évi julius 17*én Kassán uj egyezség

jött létre, mely szerint az utódok nélkül elhunyt ruszkai Dobó Fe-

rencz a kincstárra jutott fentebb nevezett birtok 33 ezer naagyar

forintban Perényi Zsóliának adatván, most 20 ezer tallér ráfizetése

mellett Daróczi Fereuczre s Lorántfíi Mihályra, mint annak egy-

kori birtokosai utódaira királyi adomány mellett egyenl részekben

rukázeatott.

A gróf Thurzó György nádor által kiadott beiktatást rendel

parancsban királyi emberekül kijelöltettek: Kisbégányi Gergely,

András és Sebestyén; Kerepeczi Ferencz, Priberi Melith, Tompa
József, Horgai Imre sat. Szomszédos birtokosokul emlittetnek : a

kisdobronyi nemesek, s üngból: Borneraibsza Jósa huszti várkapi-

tány, Homonnai Drugeth István, Magócsi Ferencz, Lónyai István s

mások, kik a beiktatásnál ellenmondottak.
;

1619. Kishartyai Harthyay Gábor és neje Mikolai Ilona, egyez-

séget kötöttek Rákóczy György és Lorántfü Zsuzsánnával az itteni

birtok iránt; 1629-ben pedig ez utóbbi végleg átvette Nagy-Dob-

ronyt.

1638. Melith György törvéuykezett a csomonyai és n^gydoU-

ronyi erdk határa iránt, a minthogy Rákóczy György is az erdk
használata iránt vizsgálatot tétetett. (L. Csomonya.)

Ez idtl fogva a Rákóczyak bírták Dobrouyt. A XVII. szá- !

zad végén U. Rákóczy Ferencz bírván, 169.9-ben, midn a bereg-
|

megyei közgylés némely károkat okozó vizi malom elhányatását
j

elrendelte, azon évi sept. 29. Munkácsról a nagy-dobronyi malomra
j

nézve ekkep válaszol: „Esett értésünkre, hogy Ispán uram eö kegme !

szándékoznék némely malmaink elrontására, a mit is az elmúlt na-

pokban bizonyos számú népeket összegyüjtetvén, már épen dobro-

nyi malinunkiioz elmentek volt, mivel penig az, mint iuformálfa-

tunk, a nemes vármegyének nem ott jár az elméje, hogy teljesség-
|

gél mindenütt a malmok elhányattassanak, hanem a melyek kár

nélkül lehetnek, mégmaradhassanak és rektifíkáltassanak : azért ha
i

ezen dobronyi malmunk károsnak Ítéltetik lenni, lészen nekünk is



,
tonyíra való emberünk^ hogy efféle malmainkat megorvosoltathat'

jak, csak a ns vármegye is mi^^a részérl hoc in
.
passu malmait

1 vizsgálja meg.

“

H Most is gróf Sehönború'Család birja az uradalomhoz tartozó

B részeket, ezen kivöl a fbb birtokos Róth Benjámin
;
a többiek pe-

ír dig: a község, Benedek, Braun, Badó, Bara, Deák, ‘Eperjesi, Fogá-

ig rasi, Katona, Molnár, Nyomó, Nagy, Szanyl, Szilvási, Sehvarz, Tóth,

Vinda s más családok.

I

'
,

1769. több egy kenyéren lev ruthén család ide és Nagy-

Lucskára helyeztetett ál. A nagy-dobronyi reí. hitközség 1776-ban

nyert hatósági engedélyt arra, hogy templomát kijavíthassa; azóta

ji; szép k-templomot épített; a királyi tizedet pedig még 1779-ben

I

megválté.

j,
1879. márcziusban szerveztetett itt a gyalogposta.

i;í'

l^obrdka.

(Dubrnvka.)

^
Orosz fala a megye keleti szélén Büké közelében, a felvidéki

járásban, 112 házzal, 587 lakossal és 1563 holdnyi határral. Régi

okmányokban Dub ró kán ak ‘mondatván, kétségtelen, hogy ne-

vét a tölgyfákkal (dub) borított egykori rengeteg erdktl vette;

fekszik pedig e helység egy kellemes domb keleti oldalán, mely-

nek ormáról szép a kilátás a beregi, máramarosi és ugoesai he-

gyekkel környezett borzsai völgyszerü vidékre, melyen 16 falunak

fehérlö templomai és csillogó tornyai látszanak.

1447. beiktattatott Ilosvai Tivadar István a zálogul neki ju-

^ tott dubrókai, bükéi, rákóczi s a többi a bükéi uradalamhoe tar-

tozott részekbe.
,

'

-1457. Bükéi Péter fiai Miklós, István és Mihály Mván fia

Illés és bükéi Balicza János iktattattak be itt
;
1460-ban pedig Ilos-

vai László és Bükéi Sándor leányai Anna és Verona ez utóbbinak
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vagyonába
f
három óv múlva pedig a fentebbieken kivül még Vö-

rösmarthi Palkó fiának Ivaskónak neje is azon öt jobbágytalek bír

tokába, melyeket; valamint Herincsén is ötöt Bilkei Irasko még

1457-ben Vdrösmarthi Palkó fiai Péter és Jánosnak 50 arany fo-

rinton elzálogitott, 1462. Bilkei András elzálogitott Ivasko Péter-

nek 12 frtért itt és Lukován egy egy telket.

1475. Ilosv-ai László tiszte és jobbágya dobrókai Palkó Pétert

megölvén, ez iránt királyi parancs folytán a megyei hatóság vizs-

gálatot tett.

1476. királyi parancs mellett osztály eszközöltetett Lipcsei

Bilkei Mihály és Lázár és másrészrl Bilkei István s rokonai közt

Dobrókának egyharmada iránt.

1480. Perényi János kapta zálogul Bilkei András részeit.

1491. Perényi Uábor s osztályos atyaüai királyi adományt

nyertek a néhai Bilkei Oyörgy után maradt részekre nézve, Bil-

kei János, György s ennek gyermekei elloninondása mellett. 1.530-

ban voltak birtokosai: Vitkai Tamás, Falusi András, Karácsony

István és Petrovics Péter 1552. Palkó Ferencz, Lipcsei János s

Horváth Pál. 1548-óía a Kun család is, mely a szomszéd Karász-

ion is birt.
,

'

1562, Krösbányai Móré Gáspár királyi adományul kapta a

Bilkei Mátétól hütlenségi bélyegen elkobzott részeket. 1567-ben

birták Palkó Péter özvegye, llosvai. György, Konilósi Gáspár, Lip-

csei György özvegye, Gáspár Elek és Ferencz. 1572-ben beiktatta-

tott Taruóczi István a néhai llosvai Jánostól zálogba vett részekbe;

fS74-ben Dobrókai Palkó Jánosnak eladott Iliikéi Máté itt és Misz-

ticzén telkeket; 1575. emlittetik birtokosul Dolhai György és Kom-
lósi Gáspár. 1576. királyi uj adomány levelet nyertek Bilkei 'Máté,

Ferencz, Miklós s többi atyafiak si birtokaikról; 1580-ban Daró-

czi Szeráf kapta adományul Ivasko. András uratlan birto’.íát.

1595. Komlósi Albert iktattatott be egy paraszt-telek birto-

kába, melyet Rákóczy Zsigmond és Ferencz Bilkei Mátétól vettek.

1599. volt itt Rákóczy Zsigmondnak 19 a munkácsi várhoz

tartozott jobbágy háza.

1600. elófordnluak birtokosokul: Lipcsei, Almási János, Tlos-

vai, Bilkei, Literáti, Gorzó, Rákóczy és Bisi Ferencz özvegye. —
16;5l. Lipcsei Gergely kapta adományul a Lipcsei Pál fiától elkob-

zott részeket, 1641.- Korlátli Borbála és férj'' Mokcsai Ferencz el-

zálogiták Lipcsei Györgynek itteni részöket 400 frtért.

1648-ról emlittetnek mint birtokosok: Lipcsei András, Sán-
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dór és Gergely; Zavatkai András, Bornemisza Mátyás, Kisfaliisi

György, Putnoki István, Komlósi Benedek, Gorzó István és Si-

mon, Almási Józsa és Bálint, Kállai István, Mez Gáspár és László,

Bégányi Perencz özvegye, Hunyadi János és Szani György.

A közelebbi idben voltak birokosai a Bilkei, Lipcsei, Gorzó,

Ilosvai, Fogarasi és Parte csics-családbeliek.

1798-ban a kiküldött vegyes bizottság a dobrókai g. k. lel-

készséget Rosztokára áttétetni véleményezte, állítván, hogy az itt kije-

lölt papitelek vízhiányban szenvedne, Rosztokán pedig már elbb

vala templom és papiak, holott a dobrókai faterapiora szk és tel-

jesen elavult, czélszerütlen épület Mindamellett a lelkész itt tele-

pedett le s most szép ktemplommal és tágas, lakályos lelkészséggel

dicsekszik. Anyakönyve csupán 1826. évtl vezettetik.

l^ragabartfalTtt.

(D 0 r 0 b r á 1 0 V 0.)

A Háterd nyugoti alján a felvidéki járásban fekv népes, volt

uradalmi orosz falu 186 házzal, 1032 lakossal és 6000 holdnyi

hegyes határral. Hajdan a kiváltságolt beregi krajnához tartozott.

Nevét oláhoktól nyerte, kik egykor nem csak itt, hanem a krajna

(végvidék) több nyolez helységeiben is laktak s kikrl a 16. szá-

zadbeli okmányok még mint ilyenekrl emlékeznek; egyik 16.

századbeli adórovatban a falu Barátfalvának is iratik, mj

azonban valószínen csupán az illet tiszt magyaritási buzgóságá-

nak tulajdonítandó. t

1378-ban Erzsébet királyné az itteni oláhokat különös szaba-

dalmakkal ruházta fel. (L. Sztánfalva).

1504-ben beiktattatott Hetei Boldizsár királyi ember által ,, Drá-

ga bárt fal va“, birtokába bélteki Drágfü György.

1523-ban már orosz papok mködtek itt lelkészekül.

1648-ban Rákóczy György megersité Munkácson, Juiius 27.

kelt levelében a vidék szolgálati viszonyaira vonatkozó régi gja-

,
korlatot; 1640-ben pedig találtatott itt: 58 jobbáary 102 nu. 2.0
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ló, 148 ökör, 78 tinó, 130 tehén, 127 juh, 312 sertés és 17 méh-
kas. A kenézséget viselte Kenéz László hat atyafiaival, kik évról-

évre felváltíik egymást a tisztségben. Papok (batykók) valónak:

Juszko Mihály, Juszko Lázár és Roszpopa Lázár, kik 1— 1 nyestet

adlak évenkiut a munkácsi várhoz
;

itt lakott akkor a várhoz tar-

tozott két lovas szabados: Fekete és Ganczi és 5 hetes-drabant,

u. m.: Buezko Mihály és András, Fejér, Kovács, Sarkadi és Hol-

cza; székelydrabant pedig vala Korajáthi János; tányércsináló Muzga*

A 31 marhás és 4 gyalogszeres közt elfordultak ily magyar ne-

vüek: Karácsony (fóbiró;) Martinczai, Szép, Jancsi, Fejér, Kovács,

Drága, Sarkadi, Komjáthi, Kis, György, Máramarosi, Nagy, Szabó,

Kobza, Bankó, Vizniczki stb. 19 hely pnszta vala.

1672-ben voltak itt batykók : Juszko Lörincz, László és fia

Lukács; a kenéz pedig Kis Lukács.

A népes s tehets helység most a gróf Schönborn család

birtokához tartozik.

1709. okt. 27. itt töltött II. Rákóczy Ferencz egy éjszakát

midn a huszti gylésrl visszatérvén, Medenczén ebédelt s 28-kán

Munkácsra érkezett.

A falu határában, st magában a helységben sós források

lakadnák, jeléül annak, hogy a földgyomrában sórétegek léteznek.

A küls források magas palánkkal kerittetnek be s az itt'áilomá-

sozó sólovag által riztetnek. 1729. kérdést tett az uradalmi igaz-

gatóság a fclsbbségnél, az iránt, hogy szabad-e a jobbágyoknak

a sósvizet használniok, mire válaszul a máramarosi kincstári igaz-

gatóság a forrásokat beté^mette. Egy itteni domb cárszki horb-nak

(császári halom) neveztetik
;

valószínen a tilalmazott források

miatt. —
A régi g. k. hitközség saját régi lelkészséggel bir, melynek

kényelmes laka nehány év eltt épült; 1783. évben megengedte

az uradalom, hogy a község a temploma építéséhez szükséges

mészkövet törhesse.

A Bztariláz^ Gerbesovicza és Vorocsánszki nev, uradalmi

majorok és gazdasági tanyák Dragabartfalva környékén fekszenek.
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Ü^raiiasöcz.

Oroszfalü Felsó-V’ereczke közelében
;
hajdan a munkácsi ura

dalomhoz tartozott, találtatik benne 21 ház, 142 lakos és 76 hold-

nyi terület. A 17. század elején Telegdiékhez került zálogjogon,

mely család akkor a szentmiklósi uradalmat bírta, késbb azonban

ismét a munkácsi várhoz csatoltatott és 1649-ben Loráritffi Zsu-

zsánna alatt az erdség kizárólag Miinkácshoz tarrozván, a nagy

távolság okozta, hogy azok e környéken teljesen kiirtattak, mi an-

,
nál inkább elnézetett, mert az idegen jobbágyság is a várbeli er-

j

Idkben irtott földön termesztett zab után és a tzifáért „Kemen-
ffcze-zab“ cziraen kilenczedet adott. Akkor volt itt 67^ jobbágy-

fjhely, melyek azonban 1689. körül elpusztultak, annyira, hogy

1691-ben, midn I. Rákóczy Ferencz és Júlia árvák javára a jó-

7 szág összeiratott, itt egyetlen egy jobbágy sem találtatott, st még

a kenéz-telek is üresen, elhagyatva állott s csak késbb már a

t| gróf Schönborn-család alatt kezdett ismét népesedni.

Iftubi*

A hátmegi uradalmi erd Dubi nev területén 1861-ben ke^

letkezett e telep, az els fávágók Hontmegyébl kerültek ide, ki-

I két cseh és németek váltottak fel és 13 házban laknak, melyek-

V. hez 4—4 holdnyi szántóföld jár. 1870-ben 85 lélekböl állott a fa-

^ vágók telepe, most saját zenekarral és iskolával bir a község.
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l>iibina-

Oroszfalii a munkácsi járásban 29 házzál éa 193 lakossal a

zimbrilovai völgyben, hegyes vidéken, a munkácsi uradalmi 1649-ki

urbér szerint találtatott itt 10 jobbágy, 8V2 házhelyen, 6 íiu, 32

ökör, 28 tehén, 85 juh és 38 sertés. A kenéz volt Lucskai Dienes,

lakott itt akkor 2 hetes és 2 hópénzes drabant, névszerint Sopodi,

Jancsa és Túri, a jobbágyok többnyire magyar nevüek valának, u.

m. Illés, Eoczák, Drogár és Vereczkei, kiknek ma nyomuk sem

létezik. A kenézeknek volt egy malmuk az Obava patakon, mely-

nek bére fejében tartoztak a munkácsi várhoz a szükséghez képest

ácsot állitani. 1699-ben adtak a jobbágyok egyéb szolgálaton ki-

vül konyhaélésül 16 tyúkot, 4 ludat, 32 tojást, 4-/2 font vajat s

vágó helyett 1 frt 20 kr.

A g. k, községnek, mely Dunkófalva fiókja, van saját ktemp-

loma s 1785 óta anyakönyve.

l>ubroTÍeza.

A XVII.. században Nagy melléknevet viselt ezen uradalmi

rnthen helység, mely Szentmikióson túl Repede mellett egy ma-

gaslaton fekszik a Nagy-Dobrovicza nev patak partjain. Az 1570.

nrbérben Tódor falvának mondatik.

Az 1649-ki munkácsi uradalmi összeirás alkalmaval találta-

tott itt 10 jobbágyszemély, 4 */í telken és 21 fiú, a kenézsóg vala

a Moh u ez- családnál, melynek kenézlevele annakelötte megégett, mi-

uii a villám meggyujtá a házat. 1699-ben Mohuez Sándor viselte
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r a keDézséget s volt a 20 házból és 112 iakobból álló község, rai-

f ként ma is, Repede fiókja.

ÍkP~

^
DunkofalTa.

P
(Obava).

il A munkácsi járásban, hegyes vidéken fekv uradalmi község

ii/ 29 házzal és 207 lakossal. Ez oroszíalu a XVI. század közepén
^ ' keletkezett akképen, hogy Szentjánosi Lajos beregi fispán és a

i munkácsi uradalom igazgatója, 1568. febr. 4. kenézi meghatalma-

zást adott Koczán Bankónak arra, hogy az Obava máskép Ubava

nev patak mentén a kijelölt erdöirtáson falut alakítson, s mivel

Koczán Bankó (Bániéi) utódai a Bankó majd Bumko nevet vették

fel: róluk a helység is igy elneveztetett; oroszul pedig Obavának

azért hivatik, mert a kövi halas patak, mely e völgyön végig foly-

dogál s egykor két kenéz-malmot is forgatott, ily nevet visel. Az 1649-ki

urbérben Bumko Máté eralittetik kenézül, lévén akkor itt 24 jobb-

ágy 12V2
telken 33 fiúval, batyko volt Pap László, a lakosok közt

j

7 közdrabant, 1 hetes és 1 székely drabant tartózkodott. 1672-ben

I volta batyko Pap Gergely; 1671-ben Glagola János lett uj kenéz.

1699-ben viselték a kenézséget Bunkofalvi János és Glagola

Mihály, Bunkofalnsi Mátyás pedig lovas szolgálatot tett, ek-

kor temploma elpusztult volt s a pap is elköltözött. A község tar-

tozott a szerjáráson kívül a várhoz 26 tyúkot, 6V2 ludat, 52 tojást

6V2 font vajat s vágóért 1 írt 95 dénárt adni. A kenézek egy ser-

föz kazánért fizettek a várhoz 2 frtots ugyanannyit a pálinka üstért.

Ma g. k. lelkószségi állomás fatemplommal, anyakönyve 1785.

I
kezddik.



Daszlna.

Oroszhelység a vereczkei járásban a sztrojnai völgyben, a

munkácsi várhoz tartozott. \"an 97 háza és 563 lakosa. A 17. szá-

zadban gelsei Balling János munkácsi fkapitánynak elzálogosit-

tatván, róla 1649. Lövei Gergelyre szállott. Az 1672-ik évben Bá-

thory Zsófia alatt készített úrbéri összeírás szerint, volt. ezen Pau-

lovának is mondott helységben Melles Péter, a kenéz s találtatott

27 Jobbágy 10 telken, 30 fiú, 6 ló, 40 ökör, 37 tehén, 144 juh és

16 sertés. A kenéznek volt egy malma a Duszina nev patakon, a

kcnézlevelet LorántíTi Zsuzsánna állította ki. — 1682-ben volt 39

jobbágy, a fökenóz Jaszulics Szimkó, a batyko pedig Mihovics Pap .

György* 1699-ben a kenéz Melles Vaszil, kit igen szegénynek mond
az összeírás, batyko Mihovics Pap Danko, mig öcsese Miklós

„orosz-deák“ czimen éneklészül mködött. Zajacz Vaszilról megje-

gyeztetett, hogy a „mostani veszedelemben elpusztult," a mint-

hogy a falu sorsa is hanyatlott, nem találtatván akkor több mint

4V2 népes telek, 10 ló, 10 ökör, 15 tehén, 5 juh és 11 sertés. —
Már 1597-ben volt papja. Most a lelkésznek van kólaka s a k-
templom is csinos építmény. Anyakönyve 1785. kezddik. Határá-

ban vas-kéneg-rótegek találtatnak.

Hgereske*

(Vúly hchovicza.)

Orosz íalu a munkácsi járásban 25 lakházzal és 117 lakossal;

egykor a munkácsi uradalomhoz tartozott. Fekszik Szentmikiós kö*
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zelében meredek hegylejtön. A 17-dik században Tus ni k falvi-

nak is hivatott, azért, mert ily nev pataknál épült. A Tusnik

patak az 1649-ki urbér szerint az uradalom állal pisztrángjai mi-

att tilalomban tartatott. Akkor a kenézség itt sorban járt, jóllehet

1613. január 1-jén gróf Eszterházi Miklós Bosznik Sándornak ado-

mányozta azt, s 1649. utódai a Kopcza-esaládbeliek magoknak kö-

vetelték* Ekkor találtatott itt 3Vs telken 10 jobbágy, 10 fiúval.

1699-ben már Egerecskónek mondatott, a mikor annyira el volt

pusztulva, hogy csupán IV2 népes telke volt s abban Kopcsa László

volt a kenéz.

A határában fekv Derenova erdben 1832. évben az esvíz

hat bronzkardot s egyéb tárgyakat mosott ki.

[Falucska.

(Bogerevicza.)

Eulhen helység Komlós közelében a felvidéki járásban 103

házzal, 533 lakossal és g. k. ktemplommal. Egykor a Komlósi
család és uradalomhoz tartozott, jóllehet idközben zálogjogon a

gróf Károlyi és Hankus család kezén is volt. 1821 óta g. k. lei-

készsiég székhelye, a pap azonban Kövesden tartózkodik.

Fedelef»lalva.

(P e d e 1 e s ú V c z i.)

Orosz falu a munkácsi járásban 19 házzal, 107 lakossal és

774 hegyes-völgyes határral. 1581-ben aug 29. Jcejt okmány sze-

rint, Mágóeei G^pár Munkács birtokosa a Fedeles nev család-
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urtk adott keiiézi kiválUigüt arid nézve, hogy Olenyova nev falut

htíiiépe^:iiüe : e iielyett azonban c családbeliek itt telepedtek le s

az irtott erdteriileten idegen jobbágyokat megszállitván, a falut

a kenézcsalád nevérl Fedelesfalvának nevezték el.

Most naint a puznyákfalvi g. k. lelkészség tartozéka mind-

inkább növekedik; 1649-bon Lorántffi Zsuzsanna idején, nem ta-

láltatik itt csupán telken 15 jobbágy, 13 fiú, 18 ökör, 6 ló,

IS tinó, 21 tehén, 25 sertés. 116 juh és 23 méhkas. Az Olenyova

ne\ii patak akkor jó pisztrángja miatt tilalmasban tartatott,

melyeket a vár számára halásztak. — 1711-ben a svédek itt is

nagy pusztítást tettek.

Fatemploma igénytelen építmény.

Fejércs®.

Magyar falu a Tisza jobb partján Csaroda és Hete közt 49

lakházzal, 206 lélekkel és 703 holdnyi terjedelemmel. Mint a sik

határán koronkint felmerül skori régiségek igazolják, itt már a

történelmet megelz idben tanyáztak emberek; 1825-ben, midn
a reform, tanitó földjét szántották a hívek, az eke egy durva anyag-

edényt vetett ki, melyben különféle súlyos, durván kalapáesolt

nagyraenyisógü aranykarikák és ékszerek rejlettek, melyeket

a jelenvoltak magok közt elosztván, késbb a kincstári ügyész ál-

tal indított vizsgálat folytán, már csak kevés darab került el. Ez

ékszerek maradványai s néhány bronz vés a bécsi cs. gyjte-

ményben kerülvén, az ottani jegyzékbe 317. és 345. sz. a. mint

barbárkor müvei bevezetvék.

A helység nevét különben a határában volt Fehér nev tó-

tól vette, mely egy 1353. határjárási okmányban Fejé rés e falu-

val együtt emlittetik, a mikor a Csarnavodai és Burányi nemes

családok bírták.

A 13. században a Gutkeled nemzetségbl eredt Várdai s
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Csarnavodai családok birtokában volt; 1323-ban Csarnavodai Gá-

borján unokáinak jutott osztályrészül.*)

1447. Siirányi Zsigmond fia János és Antalnak özvegye, Er-

zsébet visszavonta ellemondását, melyet intézett azon alkalommal,

midn Szepesi László Csarnavodai Jakab fia Miklós és Egyed itteni

fél és Surányi János egész részbirtokába beiktatiatott

1449. Szepesi János fiának Lászlónak fia, István beiktatiatott

a néhai CFarnavcdai Kun György részébe. 1453. Csarnavodai Ja-

kab fia, Egyed eladta birtokát Szepesi Lászlónak
;
a következett év-

ben azonban pereltek együtt az itteni, vásári és keszii biharme-

gyei zálogbirtokok felett.

1466. Szepesi Miklós és Demeter s ennek neje Matucsinai

Margit vizsgálatot kértek rosáli Kun Jakab fiai ellen erszakos-

kodás, Csarnavodai Egyed ellen pedig a miatt, hogy fejércsei

jobbágyaikat Csarcdan (Csarnavoda) elfogatta.

1493. beiktattattak Szepesi Péter, Miklós és Kölesei Mártonná

Csarnavodai Anna, a néhai Csarnavodai Domokos János és Krizo-

gon itteni részeibe.

1510. Megintette Szepesi Péter özvegye, Zsófia, Tákosi Lász-

lót és Mátyást az iránt, hogy az örökösödési jogon ót illet fe-

jórosei, tákosi és ugornyai részeket a beruházási összeg felvétele

mellett bocsássák neki vissza.

1520. beiktattatott Surányi Zsigmond fiának Jánosnak fia,

György és Csarnavodai Gábor fia Sebestyén Fejércse összes birto-

kába; a bevezetést eszközlé Hetei László királyi ember és késbb

Gulácsi Zsigmond, Tarnóczy Mátyás leleszi k. pappal együtt.

1530. emlittotnek birtokosokül : Szepesi István és Surányi Zsig-

mond. 1549’ben Surányi György fia János és Surányi Sebestyén fia

Miklós elcserélnek Kissurányi Györgytl Surányban 1 és itt 2 job-

bágytelket
;
a beiktatást eszközle Bulcsúi Farkas kir. ember ; ugyan-

azok megidóztették endrédi Szepesi Istvánt Fehérese és Lázár hely-

ségeknek kiadatása végett.

1551. Kisvárdai Mihály Marok, Papi és Surány nev birto-

kaira nézve a határokat megujittatván, ez ellen Surányi Miklós és

János Fejércsére nézve tiltakoztak, késbb azonban megengedték;

az eljárást eszközlék Hetei Pál kir. ember és Gyöngyösi Ferencz

leleszi pap. ,

1552. birtokolt itt még Kerepeozi Pelbárt is; 1567-ben pedig

Surányi László, Szalay Benedek óz Mathuznai Györgynó.

) Ziehy-Codex I. 248.
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1559. Szilíígyi Báliüt nyerte királyi adományul a Szelendi Já-

nos, Bozzási István és János és Beregi Fercncz és Jánostól hiUleu-

ségökért elkobozott részeket. 1600. emlittetuek birtokosokul: Surá-

nyi György. Daróczi Fcrencz, Hetei Miklós, Pál és István
;
Fornosi

János és Kosik Ferencz. 1609. beiktattatott Surányi Eufrozina test-

véreivel együtt si birtokába.

1648. bírtak itt: Telegdi István, Pc-rneszi Gábor, Vass Már-

ton, Perényi Gábor, Ujfalusi Zsigmond és Lónyay Menyhért özve-

gye. 1651. Bornemisza Kata beiktattatván, általa a Perényi és Kál-

lai családok jöttek itt birtoklásba; késbb a Bay és Rédai család-

beliek. Most föbirto kosai Horváth István és Kanizsai Ferencz és

Ignácz, Bakó Gáborné, Szalay Ferencz, László és Antónia, Kulcsár

Pál sat-

A hitújítás idejében lakosai a helvét hitvallást fogadták el s

1648-ig a csarodai anyaegyházhoz tartoztak; késbb, 1778-ban a

heteihez csatlakoztak, mig végre 1793. a község anyagyülekezet lé

váll; els lelkészéül Komiéi Mihály választatott, ki, valamint utódai

1805-ig tanítással is foglalkoztak. Ktemplomát 1802-ben kezdé épít-

tetni, ahoz 1836-ban ktornyot ragasztván. Anyakönyve a heteibl

átvéve 1770-ben kezddik s 1793 óta rendesen folytattatik.

Fekete-patak.

(Csórni pútok).

A felvidéki járásban s a Hátbegyeníul fekv munkácsi ura-

dalmi helység 64 házzal, 431 lakossal és 3365 holdnyi hegyes ha-

tárral. 1649-ben bírta a kenézséget a Ealogli-család, mely évenkint

I nyeslet, 1 karolyi, 1 zet és 3 frtnyi kenéz pénzt tartozott a

várhoz beadni. A 13. jobbágy közt volt a batyko Pap László, he-

tes drubaut Bródi János s a többi jobbágy is ily nev m.agyar

volt: Maszárfídusi. Keliczki, Mitz. Czibely. Bojís, Tróján, Lengyel

és Fattyú. 1699-ben volt a kenéz Balogh János s a balykó Len-
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gyei Pap Demeter, még 1690-ben rendeltetvén lelkész! illetségül

az Ábránkai Illés-féle elpusztult telek.

A XVII. század elején alakított Tróján nev csakhamar

elpusztult helység földeit a feketepataki kenézek használták. E ha-

tárban van a gróf Sehönborn-családnak egy a szomszéd helységek

határaiból alakított gazdasági udvara az úgynevezett P o h o 1 o d ü-

lázon, mely 1844-ben keletkezett s gróf Sohönborn Károly neje

gróf Bolza Annáról A n n a-u d v a r n a k (németül Aunahof, oroszul

Anna Pohlodova) neveztetik.

Van az itteni g. k. hitközségnek saját lelkészsége s ktemp-

loma, anyakönyve 1774-tl kezddik.

JPogaras.

Uradalmi orosz falu a felvidéki járásban 44 lakházzal és 326

lakossal. Dombos határában skori szántások nyomai látszanak, kü-

lönösen a százados tölgyfákkal bentt Baranóka nev kerekhe-

gyen. —
1649-bcn volt itt 36 jobbágy, 41 fiúval, 9 ló, 80 ökör, 26

tinó, 58 tehén, 107 sertés és 8 méhkas, a kenézséget vitte Kenéz

István, batykok voltak egyszerre. Pap Mihály és Pap András. Fel-

tn, hogy a 17. században minden lelkész e megyében, az alsó

tájakon, úgymint a Verchovinában, elhagyván a családi eluevezést, a

„Pap“ nevet vette fel, mi arra mutat, hogy a magyar elem itt ak-

kor túlnyomó volt, igy az itteni jobbágyok is akkor kizárólag ma-

gyar nevet viseltek, u. m. : Boris, Csikó, Borda, Sztánfalusi, Ke-

pics, Szalagon, Sipos, Dragabartfalvi, Pisztraházi, Kovács, Oláh, Ké-

pes, Bárány, Szarvas, Lukács és Tróján. Ezek közt volt 2 székely,

5 hetes és 1 hópéuzes drabant, Boris pedig lovas szabados, ki t.

i., posta és köldönez gyanánt használtatott. 1672'ben volt a batyko

Pap András s a fkenéz Toiyocsko István.
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A gróf ScliöDbor-CKRláclnak van itt csinos éjtfiletckkel

szeszgyárral ellátott majorja. Utolsó posta Kis-Almás.

Az uj 1868. fülszentelt ktemplommal ellátott g. k. község

UeáDj falva fiókja.

Fornos.

Magyarfalu Munkácstól délre egy órajárásnyira fekv domb-

liáton, a munkácsi járéisban, 111 lakházzal, 524. lélekkel és 4886

lioldnyi határral. Hajdan ily nev család bírta ezen egy 1392-diki

okmány szerint; Parnos, Fornus és Fornas-nak nevezett helységet.

Azonban e korban a mostani íalu nem itt, hanem beljebb délnek

feküdt 8 Ó-Fornos-nak hivatoU, ez a Szernye mocsártól elborit-

tatván, végkép elpusztult s belle lakosai a jelenlegi emelkedettebb

helyre költözvén, azért ez Uj-For n o s-nak' is neveztetik. A nép-

nél él monda szerint a régi helység a tóba elsülyedvén, aszály

idején a^orony keresztének csúcsa még most is kilátszanék.

A XIV. században már saját lelkészségével biró népes falu

volt*), s ekkor a Fornosi-család már virágzott itt. 1378-ban For-

nosi Márton fiai János, László és Mihály perbe idézték Bégányi

Csók Jánost itteni birtok iránt, ez ügyben királyi emberekül kije-

löltettek: Kerepeczi Miklós fiai Mátyás, János és Péter, Ketik L-
rincz, Krisanói Miklós fia Imre és Uriiszton Demeter fiai László és

Miklós**).

1398. 'Barlabási Barna fia János beiktattatott zálog czimén

egy részbirtokba. 1409-ben pedig Kisdobronyi Pál neje Óbégányi

Cseh Potenciána. 1420-ban Lengyel János neje Kisdobronyi Fru-

zsina átruházta itteni és iszkei birtokát Szocsik Jánosra és Annára.

1455. Kirsanói Tamás királyi ember által beiktattatott Bégá-

nyi István két telekbe, melyek egyikében Fornosi János, másiká-

ban pedig Fornosi Pap Mátyás leánya Kata lakott.

) 1333. pápai tizedrovat

*) Leleszi iev. Prot. AA. 29. az.



1530. birtokoltak itt Bégányi Mátyás Perényi Péter b a szent-

miklósi uradalom.

1546. Ferdinánd, Pozsony, (in fest beat Mathiae Ap.) meg-

hagyta a leleszi konveotnek, hogy óbégányi Bálint, Lorinez és

István kérelmére a fornosi határt Munkács és Újfalu (ma Alsó-

Schönborn) közt igazittassa meg, kijelöltetvén kir. emberekül Kis-

guti Benedek éa Péter, Kerepeczi András, „Maythyni" Demeter

deák, Borsovai Benedek és Bertalan és Hetei István és László, a

leleszi kon vént részérl Czeglédi Péter pap megjelent, azonban már

az els határpontnál Mangóch Pál és Kozma Demeter ^ Mária ki-

rályné nevében Munkács részérl útját állván, a bizottság a to-

vábbi eljárást beszüntette.

1552. bírtak itt a Bégányí-családbeliek. 1567-ben a Csáki Mi-

há’y serege által elpusztittatott*).

1571. Miksa király midn a Fornost környez Nagylíget és

Bolona erdket uj adomány levél mellett Munkács városának áten-

gedé, a beiktatásnál Bégányi Gergely összes rokonai nevében el-

lenmondott, állitván, hogy ez erdk Fornoshoz tartoznak, mi az-

után perre nyújtván alkalmat, ez 1573-ban egyezségileg akkép be-

fejeztetett, hogy Óbégányi Sebestyén és Gergely s a munkáesiak

közösöknek nyilvániták a peres téreket. — 1600. emlittetnek itt

Bégányi, Fornosi János, Halábori Miklós és Posgai István.

1643. megosztozkodtak Fornosi Zsigmond gyermeke; Péter,

Gergely, János és Péczeli Mária Eszenyi Albertné.

1647-ben éltek itt : Bégányi János, Miklós, Gergely, Péter,

Gerzsenyi Sándor és Fornosi János, mint birtókosok. — 1660-ban

beiktattattak Bégányi György és Ferencz királyi uj adomány czi-

món. 1661-ben pedig B. Gergely.

1649. Rákóczy György özvegyének 2 marhás jobbágya volt

itt, melyet néhai fejedelmi férje Bégányi Tamástól 1646-ban erre

veje, Kuti András tartozása fejében, kötelezvénye alapján elfoglal-

tatott. E két uradalmi jobbágy tartozott karácsonykor 2—2 kalá-

csot és 1

—

1 tyúkot adni a várhoz s a szokott szerjárást teljesí-

teni, azonban B. Lorántffi Zsuzsánna 1650. május 9. e birtokot a

Bégányiaknak visszabocsátotta^*).

A 18. század végén Bégányi Péter özvegye Hartyányi Anna
és leánya Zsuzsánna Fancsikai Lázárné elzálogosították fornosi a

•) Badai kam. lev. Llber IV. Tóm. VIL
*) Mnk. arad. arbkiam.
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más birtokait Földesí Istvánnak, Szegedi Istvánnak és neje Bégá- ti
nji Máriának. II

1765. Joó István neje Dancs Éva maga és érdekeltjei névé- ?l,

ben tiltakozott Újvári Samu azon tette ellen, hogy magtalan ha-

lála közeledése daczára, az elzálogosított ósi birtokokra „auctiot“

(pótlékot) felvett.

1844. Nemes Bégányi Sándor és József, Guthi Gedeon, Imre $

és Ilona, özv. Fiileki Jozsefné; Bégányi Mária, néhai Balogh László i

özvegye, Dancs Zsólia Tüzes Jozsefné és Dancs Erzsébet Nánási

Audrásnü, vésre Dancs Zsuzsanna Balassi István hitvese Fornoson

lev liat ejiész és négy foglár jobbágy-telkeiket, mint melyeket 1819 .

óta Munkács városa zálogcziiuen bir, azon városnak Dancs Pál tör- -

vényes meghatalmazottjuk által 3840 peng forintért örök áron el-

adták s bevallották.

A folyó század közepén birtokoltak itt a Bégányi, Nánási, Ba-

logh, Galgóczi, Bsz, Létai és Mez családok is; jelenleg a fóbb^

birtokosok: Munkács városa, a Freyseysen család, gróf Schönborn/
'

Joó Lajos, Cs. Darcsi József, Barta János, és József, Horváth Ist-

ván, Somán Ferencz hagyományosai (Szenkovszky Mária s a' vá-

rományos; a Magyar tud. akadémia), az egyház, Haluskay, Pecz

örökösei, Géressy Istv., gróf Degenfeld Imre, Pogány Ferencz, Mei- .

sels Baruch s a Szarka, Létay, Mez, Buday és Jobszty családok.

A protestantismus fejldése kezdetén reformált község 1645-ig

Derczennék volt fiókegyháza, akkor anyagyülekezetté vált, azonban

1703—1719-ig a dögvész s más bajok a lakosok számát leapaszt-

ván, ismét Derczen fiókjává lett; 1740-ben azonban már megint

saját papja volt. Az utolsó pestis, mely 1738—1745. dühöngött^

ismét roppantul lekaszabolván a helység lakosait, megmaradt hívei -

j

újra Derezenbe jártak templomba, sót ott temetkeztek is. 1746-ban :

elpusztulván a fornosi fatemplom és papiak, 1758-ban az egyház

Ujfornoson a Balogh, Nánási s más birtokosok ajándékozásából ;•

parochiális telket nyert, melyre paplakot építvén, újra anyává IeLt»

Piczer Pál nev prédikátort hozván Viskról, ki itt el is temettetett -

s akkor Ujfornoson egy kis fatemplomot is építtetett, mely 1782.
;

helytartótanácsi engedély mellett megnagyobbittatott, Lehotai István

papságában. 1780-ban ugyanis helytartótanácsi intézvény folytán ki-

küldetvén Bárdosi József, munkácsi r. k. plébános a szolgabirákkal,

ez jeieuté, hogy junius 6-ác megszemlélvén az itteni 472 öl hosszú

és 2 Y2
® széles, magas fairnolát, minthogy a 200 lélekre men

hitközség abba be nem fér, megengedhetnek találták, hogy 2 öllel



megbovittessék. 1822. évben azután ez épület északi része is kitól-

datott. Fatornyát még 1794-ben közadakozásból épitteté a község,

melyet 1844-ben a villám lesújtván, teteje alacsonyabbra vétetett.

1798-ban egy zálogba vett földön épité a tanitó-lakot.

A balárbeli lejt segeken s erdkön régi kova és obsidian raü-

eszközöket és szilánkokat s durva cserepeket tartalmazó helyek for-

duinak el, melyeket a lakosok Kovács-gödröknek neveznek,

aezek valamint a hasoíjtartalmu lialinok skori lak- és temetkezhelvek.

8
"

FrigyeMialva.

I

» A vizniczei regényes völgy szélén terjednek el a gróf Sehön-

born család vasgyár-telepei
;
melyeknek 3807. a Szepességrl beköltö-

zött munkásai és bányászaiból alakult e helység, mely nevét gróf

Schönboru Frigyesrl nyerte; a mostani 52 ház és 321 (1870-ben

volt 537) lakosból álló község alatta szerveztetvén. E völgyben már

két század eltt voltak hámorok, st régebben kezdetlegesen földbe

vájt gödrökben termeltek vasat, mint a környéken találtató nyo-

mokból kitnik. A helységnek ma jói rendezett népiskolája van, s

a lielységlíez Obiáz s a- völgyön fekv vasgyári munkások telepei is

száinittatnak.

fGíajAoHé

(Gojdos.)

A megye északnyugati szélén fekv orosz helységé, melyet egy

patak választ el oly módon, hogy éjszaki része Ung-, a déli pedig

Beregmegyéhez tartozik, mely sajátlagos állapot mind az egyes la-
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kosokra, mind hatóságokra nézve hátránjos. A ÍV. században ege- 1

szén 0 megyéhez tartozott, akkor azt az Agárdi család bírván. — I

1455-ben tiltakozott Agárdi István, fiai Miklós, János, Mihály és i

László ellen a birtok eladása s Keszi Balázs ellen annak megvétele i

miatt. 1501-ben Vassa István kapta zálogul a Tarkanyi családtól,

1503. Kenderes Péter, 1507, Kerccsényi István s igy az folyvást

más-más családra jutott. IGOO. bírták Paczott Ferencz és Borsi Já-

nos. A múlt században a Vécsei, Turánszki, Ghilányi, majd Béhraer

s más családok bírták s most is küzbirtokosságí helység 37 házzal,

515 lakossal és 71)9 holdnyi dombos határral.

A fatemplommai ellátott g. k. hitközség Köblér fiókja, U. p.

Szcreduye.

Oálfalva.

(Kobaly pvicza.)

.
Monkácsi nradalmi nithén helység a felvidéki járásban, a Hát-

vidéken, 11 házzal és 74 lakossal.

1649. Lorántífi Zsuzsánna idejében találtatott itt összesen 3

család,^ u.' m. Gál István és két Gál Ferencz, kik a családot illetett

kenézségben akkép válták fel egymást, hogy míg az egyik a ke-

nézséget vitte s azért csupán' 1 nyestet, 1 karoly
t, 1 özet és 3

frtot adott a munkácsi várhoz, addig a másik az rét végzé. A
harmadik család volt az Asztalos nev, melynek feje Demeter csak-

ugyan mint asztalos mester dolgozott a várhoz s akkori szokás sze-

rint möipara után nyerte nevét. 1672-ben volt a kenéz Gálfalusi

Gergely, mig a többi 3 jobbágy 17a telken lakott. 1699. vitte a

kenézséget Gálfalusi Fedor, s e szerint a fala is e családtól, mint

els megszállójától vette fel nevét.

A helység Nagy-Ábránka fiókja.



Gát.

Magyar helység a Munkács-beregszászi útvonalon s a Ször-

nye máskép gáti-tó nyugati szélén. E tó — Stagnurn — okmá-

ny ilag már egy 1272. V. István király által kiadott adó mányié vei-

ben cmlittetik. az 1374. beregszász végardói hatarjárási okm.iny-

l)an pedig a falu mint Jánosival szomszédos és határos érintetik.

Nevét valósziuüleg onnan vette, hogy a Szeruye-mocsár, mely haj-

dan áthatolhatlan áradásokat okozott, e falunál mint torkolatánál,

gáttal volt ellátva. Ily gátakról a 13. században gyakran történik

ernlités. így az 1293. határjárási okmányban, mely Marok és Sii-

rácyról szól, em ültetik a Szipa patakon András gátja
(
,.Ciau>nra

Andreae'’*), valamint a Mitz vizén is volt akkor egy ily gát :''•)
s

bizonyos, hogy már századok eltt e tájon vitt a köziekedési iit

az ország délkeleti részeibe. Egy 1482-ki okmányban eniiiitmnek

Gát, Derozen, ísnétc és M. Újfalu közt határpontokul: Liget erd.

Galatya, Kleiicsentisza, Mocsárerdó, Hidaspatak, Molnosinocsár o-.

Határosér.**^)

Gát, mely most 133 házból, 8GO lakosból és G3 Í.0 boidnyi sík

határból áll, a legrégibb idk óta folyvást a inunkáe.'íi várhoz tar-

tozott. Az 1649-ki összeírás szerint találtatott itt 4G jobl}ái;y, 51

fin, 1 ló, 147 ökör, 31 tinó, 9G telién, 453 sértés é.s nieiíka.s.

Ekkor volt a fbíró Lorincz János, esküdt Márton Andn'is, iieüís-

drabautos Anda, Járó, Horváth, Hó, Bak és Bakos, vári pin-kii'; Ba-

kos Mihály
; a jobbágyok közt volt két csorépcsináló, 21 marhas

és 4 gyalogszeres, 4 Özvegy és 5 pusztahely; a jegyzék szerint:

„a pap háza és templom szintén az eltt paraszt-fiindiisok-' voiiak.

szegény Gábriel fejedelem engedte volt paphaznak és [.níp-

Íorának.“ Az itt kifolyó Szörnye vizen állott egy malom, m'üvDek

7g a molnár s ^/g a vár használta
;
a malinou felói volt a idd. me_

lyet a derczeni lakosok tartoztak építeni; idegen jobbé e-y, ha maeM

dolgában járt, tartozott vámul fizetni 4 pénzt, az évi jövedeime föl-

ment 7, egész 8 forintra. A Szernye vize halászó volt, mit-rr. is a

*) Lelesz, Met. 2.

ü, 0 . Prot. AA. IG.
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jobbágyoknak csupán kasokkal engedtetett a halászat, hálókkal nem a

gáti tó is Így tilalmaztatott. A vetésekbl a király számára tizedet

adtak, a földesurat illetett kilenced helyett tartoztak annak számára
ji

minden pénteken 60 fél-félsinges csukát a várba felvinni
; de mi-

vel nem mindig szolgáltatták azt be, azért a pénteki' halakért ké- i.

sbb évenkint 52 frtot fizettek. A beregszászi Bocskor nev szlt
j!

a gátiak is raivelték a többi ,,orosz jobbágyokkal együtt." A három .-i

fóünnepen három hordó urasági bort tartoztak kimérni
;
karácsonyi |i

ajándékul pedig egész helyek 1, félhelyes fél' köböl zabot volt kö- -

teles adni, sat. A lakosok többnyire magyar nevüek valának, úgy-

mint: Király, Lrincz, Gara, Túri, Botos, Pál sat. .A kerepeczi er-

dség, melynek ma kevés a nyoma, akkor makkja miatt tilalmasban

tartatott.

Gát, valamint a szomszéd Jánosi a XYÍ. század közepén az

erre átvonuló hadak által sokat szenvedvén, az 1552. évi adóösz-
j

szeirás szerint,*) teljesen elpusztult; aminthogy az 156ö-ban erre j

Tokaj alól elvonult tatárok is IIV2 telket elpusztítottak s róla a i

népséget elhurczolták.**)

1672. Báthori Zsófia alatt volt a fbíró H György s Balázs 1

Máténé a falusi bába. Az 1699-ki urbérben az áll: hogy Ba- '

kos Mihály telkét országúinak fordították. Akkor adott a
;

jobbágyság konyha élésül a várhoz 67 7a tyúkot, 17 ludat, 136
'

tojást, 17 font vajat, 17 kita kendert, s a vágó helyett 5 írt 10
'

krt. A Szernjevizi két köre forgott malom kijavíttatván, éven- '

kint mintegy 20 köböl gabonát jövedelmezett. A gutiaknak a re-
,

kesztés 24 frt birság alatt volt megtiltva. A kerepeczközi makkos >

erdben száz sertés hízhatott meg. A méhrajokból a magyar Ja-
:

kosok a király, az oroszok pedig a földesur számára adtak tizedet.

A magyar jelz alatt a reformált hitüeket kell érteni, kik a ki-

rályi tized alól magokat a 18. században megváltották.

A gáti malom 1752. évben hatósági intézkedés folytán elhor-

datván, szárazmalommal pótoltatott.

Az e helység határát is elborító Szernyetó, gátinak is nevez-

tetik : itt-ott régi okmányokban szörnyei lápnak is monda-

tott (L. e.)
i

A 57 g. k. lélekbl álló csekély hitközség a szomszéd jánosii
|

anjaegyházhoz tartozik; ellenben a reformált községnek már a

XVII. század elején rendes papja volt s most is virágzó anyagyü-

Rudíki kam lev. Liber IV. Tóm. VII.

> U. u.
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tWkezetet képez. Anyakönyve 17í9-töl kezddik. A régi templom

Bhelyére 1828. tétetett a mostani szép ktemplom alapja és fölszen-

Í

teltetett 1834. május 4-kén Tóth Mihály prédikál or idejében. Els

tanítója a községnek 1796. Bán Miklós volt; 1874-ben tágas isko-

lát épített a helység.

|K A volt foldesur, gróf Schönhorn-családnak a helység északi

S oldalán szép gazdasági udvara, tagositott birtoka s gzmalma és

szeszgyára van.

1

Í

Magyar helység Vári és Muzsaj közt termékeny síkságon, 58

lakházzal, 241 lélekkel és 816 holdnyi határral. si fészke a Ge-

csey-családnak, mely ismét nevét a Gecse keresztnévtl vévé, mi

annyit jelent mint Gejza. A Geosey-család már a XIV. században

népes és virágzó vala
;
igy 1319. a jászói konvent igazolja, hogy

, János fispán Ítélete s meghagyása szerint, Geesey János

fia Simon 30 nemessel együtt letette az esküt a Lyppolochi

Sándor mester elleni ügyben, ki helyett megjelent Dock mester

nevtiszte**). 1369-ben királyi emberül eralittetik Geesey István

fia János**). 1378-ban beiktattatott .Macsolai János fia Rudolf egy

itteni részbe, 1423-ban pedig Geesey Albert és Mihály.

1434. Geesey György volt itt birtokos. 1464-ben Mátyás ki-

rálytól nyert adomány alapján beiktattattak a leleszi konvent által

Geesey Gergely, Márton, György, Máté és Bálint Gecse birtokába

az összes királyi joggal együtt. — 1504. Geesey István birtokolt.

1520. néhai Geesey Lrineffi Lrincz fia András várii plébános és

testvére Gergely törvény elébe idéztették geosei Kun Gergely fiait,

György és Miklóst a néhai Kun Gergely után maradt gecsei rész-

jószág negyedének visszaadása iránt, ez ügyben eljárt királyi em-

berül halábori Munkácsy Péter és Tarnóczi Mátyás leleszi pap.

*) Leleszi lev. Prot. AA. II. 1. ss.
• **) ü. 0, I. 9. 8Z
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1554. Ferdinánd királj Bécsben, márczius 4. kelt rendeletében

me^hagvá a leleszi káptalannak, hogy Geesey János deák kérel-

mére a gecsei határt igazittassa meg, e végbl királyi emberekül

kijelöltettek : Halábori István. Guláesi Ambrus és György, Hetei

Ferencz. Koinocsai György, Bessenyei Lampert, Daróezi István és

György és Búcsúi Farkas, a szerzet részérl Várkonyi Albert je-

lent meg, érdekelt határosokul pedig: Bulcsúi Farkas, Bor-

nemissza Mihály és Nagy Boldizsár Haláborról, Halábori György

özvegye férjezett Szeniegyedi Vass Mátéué és Petrovics Péter. A
hutárjárás megkezdetett keletrl a Szipa folyónál, hol Thoboly Ist-

ván szolgabiró, Oroszi Lázár, Borsovai Lrincz és Benedek elllen-

niondottak, innen átinenve az északi oldalra, a Borsova felé vezet

utón át, egy balomra akadtak, melyen egy raesgyejegv állott, in-

nen Melmoesár (Mélymocsár?) nev parlag helyre értek, hol Miké

Péter, kis-miizsaji bíró ura, Oroszi Máté és Péter nevében tiltako-

zását uyilváuitá: majd nyugat felé haladva, Gáboros vagy Gáboru

nev berek közelében egy azeltt Bakta felé vezetett, most elhagya-

tott sáros útra értek, hol Bakóföldnél egy halmot emeltek ; innen a

Vásáros-utra, majd a Balacsa nev helyre .jöttek, hol egy régi ut

hnzódott, itt ismét Tibai Ferencz és Újhelyi Ferencz macsolai bir-

tokosok mondottak ellent; tovább menve jöttek a Balacsa erdeje

nev térre, majd a liget erdre, Hosszúméi, Reketye és Füsteling

nev erdre, mely az irás szerint, azeltt „Füstheling Arth-

j
a n u s“-erdnek mondatott, végre a Szipa vizénél berekesztók a

határt.*^) A határvillongási pert végre 1560-ban kiegyenlitók Borso-

vai Imre, Geesey János, Oroszi Lázár, Thoboly István és Nagy-

ráthy Magda.

1570. bírtak itt

:

gecsei Kisfaludy János, Geesey János özve-

gye Kata most Kerepeczy Lukács neje, Geesey Gergely és Ti vádari

Miklós**). 1604-ben emliitetnek : Geesey István és Ferencz, nemes

Peres László, Nagy Gergely és Ti vad ári Miklós, ki • 1647-ben

is élt.

1631. beiktattatott Tivadar! Péter a Geesey Miklós magtalan

elhunyta után maradt Geesey részjószág és nemesi kúria birtokába.

A Nagy János királyi ember által eszközölt bevezetésnél ellenmon-

dott Kürtössi György. Péter azonban nem sokáig bírhatta e részt,

mert már 1664. Tivadari Lászlóban a fiág megsznvén, a birtok a

tivadarl, ugornyai és jándival együtt -Vass Mártonnak ádományóz-

*) Leiesi. Prot Metál. L 420. lap.
**) Beregmegyei lev.
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taloU; végezvén a beiktatást Pócsy István királyi ember és Pinkó-

czi Zsigmond leleszi pap.

1652. birtokoltak itt : Geesey Kata és István, Károlyi Mihályné

született Geesey Margit, Geesey Miklós és neje Eördögb Zsófia.

—

1660-ban Tivadar! Miklós és Varró András. A derék Geesey esalád

sarjadékai most is élnek még s mivelik az aseik-szerezte birtokot.

A múlt 6 jelen században a csornai Kajdy nemes család is

birt itt részeket, valamint a Bényey. így 1822. Kajdy Lajos vala

egyik birtokos, kinek részét késbb megszerzé a Gotteszmann-csa-

lád Bay György utódaitól, kitol azt ismét 1874. C. János Üand-

riai gróf vette meg. Jelenben Geesey Ferenez a fbirtokos, vala-

mint: Horváth István, Szarka Lajos, Karábélyos Istvánj Rácz Pé-

ter utódai, Kézi Jánosné stb.

A reformált község, mely azeltt Macsolának volt fiókja, 1714.

lett anyagyülekezetté. Anyakönyve 1777. kezddött Gseresznyés Samu
papságában. A hajdani fateraplom helyett 1805. junius 25. kelt ki-

rályi engedélynél fogva, Kajdy Lajos és neje Liidányi Bay Teréz

buzgalmuk a mostani ktemplomot és paplakot emelte az egyház

számára, a fölszentelés 1817.' sept. 21. Fazekas János lelkész ide-

jében történvén. A jelenlegi papileiket 1826. aug. 1. csere míján

szerezte a község Bényey Károly tói, a régi Kajdy István által aján-

dékozottért, fizetvén toldalékul 300 váltó (120 oszt. ért.) forintot.

E telken 1828. készült el az uj lak, melyhez szintén sokat áldozott

Bay Péter urhölgy. Nagyobb harangját 1826. önteté a nevezett há-

zaspár Szatmári Pál mester által és nyom 331 fontot (185 kilót)

;

a másikat 1777-ben készítteté a község Geesey Miklós gondnoksága

alatt, ez 172 fontot nyom, és öntötte Fogarasi Lrincz rettegi (er-

délyi) lakos 132 frt 48 krajezárért váltó pénzben. Egyik eíösí ál-

dozó poharát 1779. Görgey Kata adományozta. Az iskola a régi fa.

templom és torony helyére 1813. építtetett.



262

f

Gelénes,

Magyar falu á kaszonyi járásban 106 lakházzal, 645 lélekkel

és 2067 boldnyi területtel
;

sik határát hajdan viz járta s rengeteg

erdség boritá.

1327. Balkán LÖrinoz fia Jánosnak fiai László és Sebestyén

Gelénes felét 50 márkáért, melyeket Agcsai Detre fiának Pálnak

özvegye részére kifizetend hitbére fejében szükségeltek, Piliskei

Pál fia Dezsnek elzálogosították.’^) Ugyanazon évben raegersité

Károly király István fia Drauch János bevallását, mely szerint it-

teni birtokát Detre fia Mátyás comesnek 55 márkáért a váradi káp-

talan eltt eladja.*’*')

Ez idben Gelénes, mely nevét Gál névrl vette, már népes

hitközséget képezett; temploma szent Gál tiszteletére vala építve és

saját lelkésze 1333-ban pápai tized fejében 3 garast fizetett.***)

Azonkoru okmányokban a helység Gellyanus, Gellenus, Gelvénus,

Gyljenus és Gellienesnek íratott. Hajdan a Csaroda és Micz pata-

kok okozta mocsároktól körülvett téren földvára is volt, mely ár-

kokkal s földtöltésekkel vala megersítve, a hozzávaló járás hidakon

és pallókon történvén.

A 14. század elején De^s bírta, kinek fiai Domokos és Pé-

ter késbb a szomszéd Síd birtokosával Yárdai Jánossal viszálykod-

tak.f) 1342. az egri káptalan eltt Várdai János Atyai Detrik fiát

Mátyás eomest és ennek rokonait Balkán János fiait, Lászlót és Fá-

biánt Gelénes eladásától, Dezs fispán fiait pedig megvételétl el-

tiltjaft) ; hasonlóul az 1347. évben Kárászon tartott bereg- és sza-

bolcsmegyei közgylésen Miklós nádor és kunok bírája eltt Várdai

János Gelénes és Szálkának Balkán János fiai által néhai Beregi

Dezs fiai Miklós, János és Domokos és Magyar Pál részére való

elidegenítése ellen tiItakozott.f|f)

) Budai kam. lev. 744. ca, 35. sa.

**) ü. 0 . 40. az.

***) Azon kom pápai tuedlwstrom,

t) Ziehy-Cod. lí. 584.

tt) ü. 0. U. 6.

ttt) ü. 0. 264. :
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1356-baü Várdai János még' einlltielik, valamint 1360-ban it-

teni lelkészül és igazgatóul bizonyos Gergely.*)

1366-ban Laczkffi vagy Apor, máskép Opor (Upor) Pál bereg-

raegyei fispán birta az itteni várat.

1399. eloserélék gelénesi, csornai és bulcsui birtokukat Pilis-

kei István fiai Miklós, György és István az UporPál fiának, Imré-

nek fia István titeli prépost és testvérei János és László, úgy Gál

fia Mihálynak fiai Miklós és Péter által birtokolt biharmegyei Ecz,

Bédsok, Tar máskép Csapzug helységekért Zsigraond király jóváha-

gyásával.**)

1399-ben az Atyai és Daróczi nemes családok óvást és tilta*

zást intéztek Hagymás! János és Beregszoni Homokos ellen az iránt,

hogy k gelénesi birtokrészöket Csák Miklósnak, Csák István te-

mesi fispán fiának eladták; valamint a Csákiak ellen, kik itten

birtokukat Domokos gyri kanonok és Imre s László testvéreinek

elárusiták, perlekedvén egyszersmind az atyai vám és Osztró nev
halastó iránt is.

1401-ben Tipor János és László elismerik, hogy Daróczi Máté

fiainak 50 frttal tartoznak s feljogosítják ket, hogy a gelénesi bir-

tok iránt megkezdett pert folytassák.

1420. zálogbirtokosnak emlittetik Miklézi Márton, 1416-ban

pedig Haraszti Eraszmus. 1417. a váradi káptalan beiktatja uj ado-

mány cziméü [Jpor Imre fiát Lászlót, ennek fiát Balázst, János fiát

Istvánt erdélyi püspököt Geiénes és Csorna puszta birtokába.***)

1439. beiktattattak zálogczimen V^árdai Miklós, Domokos (Mi-

hály fia) és István (Pelbárt fia) az* Albert vinnai perjel fiai birta

tarpai részbirtokok felébe, valamint a Tolcsvai István által birtokolt

gelénesi részjószág egyharmadába az itteni vámjoggal együtt. A
beiktatást eszközlé Óbégányi Márton, kir. ember.

1447. bírt itt Bulcsui Benedek. 1451. beiktattatott Báthori

István ítélet alapján a Jakcsi András és Lászlótól elperelt itteni

birtokba; 1454-ben pedig Atyai László.

1458-ban pereltek kusali Jakcsi György és János, üpor János

és Lászlóval foglalás miatt'; Kirsanói Tamás királyi ember tevén a

vizsgálatot.

1464. üpor János, László és Pál itteni jobbágyaikkal Szócsi

Mihály és Simon somi birtokát megrohanván, ezek jebbágyait ke-

) Zichy-Ood. Wu és 177.
*=*0 Budtó k. 1. 744. cs. 41 n
**) ü. 0. aa 8*.



^yetlenül bántalmazták s kirabolták, mely erszakoskodást késbb

íiégányi Benedek kir. ember nyomozta.

1469. Kisvárdai András, Miklós és Simon és a Daróczi csa-

líidbeliek perlekedtek Upor I.ászlóval, ki a Várdaiak itteni birtokát

fegyveres ervel jogtalanul elfoglalta; e viszálykodás folytán ismét

Daróczi Brigyes Upor Lászlónak gelénesi udvarházát megrohanta s

tisztét kegyetlenül megölvén, e miatt ellene késbb bünvizsgálat in-

díttatott*), melynek következtében Mátyás király 1474-ben meg-

hagyta, hogy az erszakoskodó Upor Lászlónak gelénesi vára

25 nap alatt hilenségi bélyeg terhe alatt leró utas sók és telje-

sen elpiisztíltassék**), mi foganatosittatoLt, ó maga csupán tízezer

arany forinton válthatta meg fejét, miért is, hogy a tetemes ösz-

szc'jet a kell idre kiálüthussa, 1475*ben geléuesi s más birtokait

leánya Borbála Gzékei Jánosnénak, nvére Zsóíia hodosi Jákó özve-

gyének és Jusztina Nyárasapáti Györgynéuek, unokahuga Katának,

Zsóíia gyermekei Jakab, György és Jánosnak, Jusztina leánya Klá-

rának elzálogosította. E birtokhoz tartoztak: Csorna, Gelénes, Papi-

falu, Gercsel, Tolcsva, Abara, Jákófalva, Som, Kápolna egészen, s

Nagytoronya, Csörg, Váraosujfalii, Szabolcs és Bolsa felerésze. A
zálogbaadási bevallás történt a váczi káptalan eltt, honnan késbb

1506. Kaponyai Benedek részére áliratoti a leleszi konventhez.

Egy 1486-ki okmányban Apor István székelyek grófja gelé-

nesi és altorjai elönévvel iratik.

1513. Daróczi György deák és István, Simon, Pál és János

tiltakoznak a Perényi Gábor és Imre által tett itteni birtokuk el-

foglalása miatt; 1524-ben pedig riiszkai Dobó Ferencz perlekedett

Perényi Imre nádor- fiaival, Péter, Ferencz . és Gáborral és Szepesi

Jánossal itteni birtoka jogtalan elvétele miatt; 1546. birtokolt itt

Perényi János; kinek itt szabadosai is voltak, névszerint Ben-

cze Lukács és Mihály. 0 1567-ben megi'ovatott adóval 7Vj kapu

után; ez évben az erre átvonult tatárok nagy rablást tettek itt, de

a fült a tüztl megkiraélték.***)
‘

1560. Ferdinánd Gelénes és Papi s egyéb helységben! birto-

kot Perényi János és Pázmán Farkastól hútlenségi bélyegen eBog-

lalván, Büdi Mihálynak adományozta; e király ugyanakkor Csékei

Márton magtalan kimultával ennek itteni, barabási és papii birtokát

Do’uóruszkai István és Domokosnak adományoztat). 1562-ben pedig

*) Löieszi lev. Prot A.A. L G41. lap. 41
**) Corpua Joria L 224. lap. 1474. 29. t o*. 8. rend.
**) Budai k. lov.

t) ü. <x 744. C3. 26. 8z.



Báthory András országbíró a Dobó .1. és D. javára Perényi (iábor

és István ellen a birtok harmadrésze iránt hozott Ítéletét a leleszi

konvent vcgrehajtani akarván: ez utóbbiak fegyveresen ellenáilottak,

iz ellenök alkalmazott katonai karhatalomnak azonban meghó-

doltak.*)

1600-ban eralittetnek birtokosokul: a fentobbieken kivül Szé-

kely György özvegye is; 1602. Pcrényi János utódok nélkül el-

hunyván, birtokát Daróczi Perencz felkéré.

1611. Lónyai László itéletileg beiktattatik Gelénes, Papi

Petlend puszta birtokába; megitéltetvén birtokrészek Perényi Gá-

bor, Daró''zi FerencZ; DessewtTy Ferencz és Thurzó Zsuzsáuiiámik

is; hiába tiltakozván Dessewffy Ferenczné Katalin (palocsai Hor-

váth György és Budi Klára leánya) a Perényiek és Daróczi Ferenc

ellen a birtokok bitorlása miatt.

1647-ben elfordulnak birtokosokul: Czobor Imre, Pet íst-

É.ván és Galambos László.

1661. Szalai Barkóczi István volt e hely fbirtokosa, mint az

következ levelébl is kitetszik: „Eu Szalai Barkóczi István, min-

den rendbeli kapitányoknak, hadnagyoknak és minden vitézl rend-

nek, kik ezen levelemet látnák és olvasnák, szolgálatra való kész-

ségemet ajánlom. Itt Gellénesben lakozó szegény embereim találá-

nak meg, panaszolkodván, hogy nyavalyásokon a sok itt alá s fel-

járó vitézlö rend, mindenkor megszokott volna szállani, ki miatt

szegény nyavalyások nem is kevés kárral vágynak, st hovatovább

mind magok, barmok élet nélkül maradnak. Kérek azért minden

rendbeli embereket, kik ezen levelemet látnák vagy olvasnák, cse-

lekedjenek érettem szegény embereimmel annyi barátságot: hogy

itt való megszállásokat inkább rendeljék más közeliévé szomszéd

faluba, kit én is azoknak minden alkalmatossággal megigyekezem

szolgálnom. Dátum Gellénes, sept. 80. 1661. Idem qui supra. P. H.**)

1667. bírtak itt Barkóczin kivül, Perényi Ádám, Forgács Mik-

lós ós Barkóczi Zsigmondné.

Késbb a Haller grófi család is bírt itt; 1822-ben a Józsa,

Bárczai, Péchy és Guthi családok is; most gróf Degenfeld Imre a

fbirtokos; valamint: Veres Miklós, íd. Simon Károly, Kósa Mik-

lós sat.

1672. megszerezték a Gelényesiek a Síd pusztát.

A hitújítás itt termékeny talajt találván, a hitközség csakba-

*) Budai k. 1. 83. sx.

**) Eredetije a község birtokábai,
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mar raegbódoU az uj tanokuak, jóllehet csupÚD 1631. évben lei*

önálló anyagyülekezetté. 1604-ben készült egyik ezüst áldozó po-

hara, 1712-ben pedig Portöró Erzsébet ajándékozott egy diszesen

kivarrt kendt az egyháznak. Anyakönyve 1765. kezddik, Létai

Ferencz papságában. 1769-ben kért a község engedélyt arra. hogy
a régi ktemplom mellé egy fatornyot építhessen, melyet elleges

vizsgálat után 1777-ben felépített
;
1774-ben a templom javítása iránt

is kért hatósági jóváhagyást. Egyik harangja 1776., a másik pedig

1789-ben öntetett. — 1790. adta gróf Haller József az iskolának

való telket; a papiak építéséhez pedig Beck Pálné született Bár-

czai Anna tett áltozatokat.

©ergelyi.

Magyar helység a Tisza jobb partján a naményi országúinál

102 lakházzal, 573 lélekkel és Ugornyával együtt 2860 hold föld-

del. Hajdan Gergeri- és Geregeli-nek is Íratott. 1425. Csarnavo-
dai Krisogon pap (kinek atyja volt György, ennek pedig István)

átenged itteni, tákosi és ugornyai részeit anyja részérl való test-

vérének Júliának, Miskei (Mikai) Miklós özvegyének Klárának, Sze-

pessi János (László fia) és Borbálának, Csabi Orosz László (Mihály

fia) nejének.

1468. Pálóczi László országbíró mint kiküldött királyi biró ál-

tal beiktaiiatott Hetei Gábor a paposi Eördögh László bírta ger-

gelyii, tákosi, paposi és ugornyai részjószágok egyenl felerészébe

zálogczimen.

1488. és 89-ben beiktattattak Oroszi István (Tamás fia) és

Miklós (Fölöp fia) a néhai Pósaházy Miklós fia hirta részek % bir-

tokába ni jogon. A Hetei Gábor és Tákosi Antal királyi emberek

által történt bevezetésnél elléömondott paposi líyiri Benedek; ké-

sbb 1493. hasonló czimen kapták' a vagyon más harmadrészét is,

mely azeltt Pósaházy Mihály fia* Jánosé vsla; a beiktatást eszközlé

Halábori Barnabás királyi enaber.*
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1497. felkérte Szepessy János a Tákosi Mátyástól htlenségi

bélyegen elkobzott gergelyii, ugornyai, tákosi és paposi részeket s

azokba királyi adomány folytán jándi Beregi László kir. ember ál-

tal tisztán be is iktattatott.

1503. Hikaji Beregi Miklós fia Gergely törvénykezik Helme-

I czi István, Gálócsi Péter, Daróczi Bertalan deák és fia Györgygycl,

valamint Margit Helraeczi Jánosnó (azeltt Barlabási Miklós özve-

gye) ellen gergelyii, mikaji, kis-surányi, ugornyal, tákosi, jándi,

barlabási, paposi, paraznyai és szálkai részek jogtalaj^ elfoglalása

s erszakoskodás miatt.

1546. Szegedi Koppány Mihály beiktattatott á Tákosi István

magtalan kimúlta után maradt gergelyii, tákosi és ugornyai részekbe,

melyek neki az összes királyi jogokkal együtt adományoztattak ; a

Hetei István királyi ember és Czeglédi Péter leleszi pap által tett

I

bevezetésnél ellenmondottak Szalmady Imre és Horváth Ferencz,

néhai Tákosi Miklós neje Kata és Tákosi Antal leányának fiai.

1550. királyi adományt nyert Murgay János, kit Szalmádi Imre

kir. ember beiktatott. 1567-ben birt itt még Görbedi László is 3Va

J.kapu után; 1570-ben Pósaházy Ábrahám és Eördögh Borbála, ki

akkor perelt Horváth Gosztovics György özvegyével Margittal, Pó-

' saházy Tamás özvegye Dobronyi Annával, Posgai Mátyással és neje

Orsóiéval.

1594. beiktattatott királyi uj adomány folytán néhai Murgai

János leánya Borbála, Ányos Boldizsár özvegye az atyai birtokré-

szekbe Hetei Miklós kir. ember és Ványai Mózses leleszi pap által.

. 1600. birtak itt Kereki János és Bégányi Ferencz is.

1 1633. beiktattatott Yhittevios Péter és György az itteni, ugor-

^nyai, tákosi, barabási, nagy-muzsalyi és bogáti összes részekbe Gu-

láesi Ferencz beregi és Szomor András szabolcsi királyi emberek

által. —
Fbirtokosok most itt Degenfeld gróf után üray Miklós, Hor-

váth István, Lónyay György, Freyseysen és Demjén István örökö-

sei, Kozma János, liosvay Ágoston, Vladár Ervin és üllmann-család.

E helység Ugornyáuak fiók egyháza. A fatemplomában lev
korona Huszti Miklós és többek által készíttetett 1752., a szószék

I

pedig 1762. — Ers fatornya 1816

—

17 években épült. A község

i775-ben vett egy 93 fontos harangot 91 német frtért; 1823'baü

pedig öntetett egy másikat; a harmadik legkisebb 1834. készült-



268

Az iskolu helye 1824. vétetett be az uj temet véj<ébol s 1828-ban

a Kis-szekereseu lakó Domaliidi családnak az itteni templom iiyu-

goli végénél lev lelkeért elcseréHeteit,

Cíerzjseuyö.

Jelenleg puszta Csomonja, Szernye, Barkaszó és a Haracsina

erd közt, mely adósorozatilag Barkaszóhoz tartozik. Hajdan, a 13.

században falu volt, mely Krisanó és Kirsanó-nak is monda-

dott 8 mely az egykor a megyében yirágzott Krisanói család si

fészke vala. A XIV. században birtokosaiul emlittetnek Kirsanói Mik-

lós fiai György és Kozma és Imre fiai Mihály és János, kik a szom-

széd csomonyai birtokos Koriathovics Tódor herczeggel viszálykod-

ván^ egymásnak kölcsönösen károkat okoztak, mi 1401-ben hatósági

vizsgálatra is nyújtott alkalmat.*)

1364-ben emlittetik királyi emberül Kirsani Miklós fia Miklós

és 1738. Imre.**)

1432. Kirsanói Tamás, — kinek atyja volt Dénes és ennek

István — és testvérei Gergely és Jusztin — hajadon — átengedtek

itt egy jobbágytelket Gecsei Benedeknek; ennek nagyatyja volt Ge-

csei Imre, atyja László és anyja Krisanói Dorottya.

1481. Gersanói (igy) Tamás fia Sándor gersanói nemesi ud-

varházát Erdélyi Zsófiának bevallja; 1541-ben pedig Bödi Mihály

aiegvette Polj Gergelytl 300 frtért annak gersanói birtokát. 1505.

és 1513-ban mködött királyi emberül Gersanói János.

1545. beiktattatott Huszár György királyi ember és Megyesi

György áldozár által „Kirsani “ Mihálj’, a Kirsani István, Gergely

és Simon, valamint Gergely hasonnev fia bírta itteni részekbe,

melyek tólük hütlenségi bélyegen eikoboztattak s a lolkérónek ado-

mánjoztattak a volt birtokosok ellenmondása mellett.

1570. emlittetnek itteni birtokosokul Gerzsanói Simon ésOzi-

*) Lelesz, Prot BB. I. pag. Öá. N.’2.

**) U, 0 . Prot A. L 29.



gány Boldizsár fiával Jánossal. — 1575. perelt Budi Farkas Gersa.

nói Katával birtoklás miatt. Ugyanakkor beiktattattak ellenmondás

nélkül Kirsanói Gergely és János, (Kiknek atyjok volt Balázs, en-

nek Mihály, ennek Gergely és ennek Tamás) úgyszintén Péter és

Tamás (kiknek atyjok volt Simon, ennek János és ennek Lrinc), vala-

mint Mátyás és István (kiknek atyjuk volt Péter, ennek János és ennek

Lrincz)
;
egy másik Tamás, ki fia volt Gergelynek, ez pedig a fentebb

említett Tamásnak. Nem különben beiktattattak az itteni kúriába kirá-

lyi uj adomány mellett Bihari János királyi ember és Gálffi Lrincz

leleszi pap által Kirsanói Csucsva (Chwchwa) Mátyás és Mihály,

kiknek atyjok volt Csucsva Miklós, ennek András és ennek Miklós.

1594. pereltek Girsanói Mihály és Dorottya Thunyoginé, Thu-

nyogi János és Péterrel.

Az 1599-ki adóüsszeirás szerint volt itt Rákóczy Zsigmondnak

tiz a munkácsi várhoz tartozott jobbágytelke.

1600-ban beiktattattak a Büdi-fele részekbe a Priberi Meiith

családbeliek és rokonai. 1607-ben osztozkodtak Gerzsenji Kuírozina,

Anna és György. 1610-ban bírt itt G. Mihály, kinek Bégányi György

1614-ben egy telket 150 írtért elzálogosított
;
1638. birt G. István.

1660-ban Gerzsányi Ferencz mködött mint királyi ember a

bégányi beiktatásnál.

Mikor pusztult el Gerzseny, bizonytalan; de valószín, hogy

a XVIII. század elején, jóllehet a barkaszói egyházi emlékkönyv

szerint még 1705-ben is Teremi István esperes idejében Gerzseny

fiók-faluja volt Barkaszónak; különben régi templomának és teme-

tjének nyomai maiglan látszanak.

A Gerzsenyi család innen Szernyére és Barkaszóra vonult

lakni; a Szernyérl 1730-ban Kaszonyba Szántó Jánoshoz nsült

nemes Gerzsenyi Panda, ez alkalommal magával vitte oda az egy-

kori gerzsenói szentegyház urasztalát és ládáját.

1754. Vályi István özvegye Gerzsenyi Éva vagyonát fia Vályi

Sándornak és leánya Évának üjfalusi Györgynének és Katának Szabó

Ferencz özvegyének hagyományozta; 1758-ban pedig végrendelke-

zett Gerzsenyi Zsigmond Baghi Erzsitl született fia, József javára,

kinek magtalan elhunyta esetére várományosokká tette Krisztinát

Lipcsei György nét, Máriát Pataki Mihálynét, Annát Herezeg Fe-

rencznéi, Júliát Herczeg Jánosnét és Klárát Nagy-Gjörgjnét.

1761-ben emliítetik Gerzsenyi Gábor.

A pusztát jelenleg is & Gerzsenyi, Süt, Hadar s más csalá-

dok biriák.



m
Hogy Kirsanó e GerzsenyÖvel azonos, kitnik egy a leleszi

levéltárban lev6 1417-ki okmányból*), mely szerint azon évben Be-

regi Helele Kirsanói máskép Grizsanói Tamás beregi szolga-

bíró ellen vizsgálatot intéztetett a miatt, mivel ez bizonyos Ítéletet

végrehajtani vonakodott s vádold ót azzal, hogy azon száz forintot,

melyet Helele tisztei az utón elvesztettek, visszaadni nem akarta.

OéTénfalva.

(Genyuvczi.)

Mnnkácsi uradalmi orosz helység a vizniczei völgyön a mun-

kácsi járásban 14 házzal, 66 lakossal és 165 holdnyi hegyes ha-

tárral. Nevét vette a XVI. században ott megszállott Góvén nev
kenézcsaládtól; ugyanis 1608. febr, 5. Mágócsi Ferenoz a munká-

csi vár és uradalom birtokosa Gévén László nev ott lakott job-

bágyának kenézi jogosítványt adott a végbl, hogy a kijelölt hely-

séget idegen jobbágyokkal meguópesitse ; 1649-ben volt már Po-

roskai, Tokár, Szolyvai és Fazekas nev hat lakosa. 1672. volt a

kenéz Gévén Sándor. Most a csskély g. k. hitközség Felsvizni-

oze fiókegyháza.

Gorand.

Orosz falu Nagy Lucska és Sztrabicsó közt a munkácsi já-

rásban 189 házzal, 904 lakossal és 2464 holdnyi .sik határral,

LolíiPz. Prot. BB. 15t>. lap. 17. sz.
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melyen szép tölgyerdk is találtatnak. G o r o n d annyit jelent orosz

nyeWen, mint kimagasló hely e innen vette nevét, a falu területe

egykor vizzel lévén körülvéve. A község a munkácsi uradalomhoz

tartozván, annak sorsában részesült. A XVII. században Eákóczy

György fejedelem Balling János nev fkapitányának adta zálo-

gul; 1636. évben, midn Rákóczynak az uradalom átadatott, a be-

iktatásnál Baliing György, Erzsébet és Anna itteni birtoklási jo-

guk alapján ellenmondottak. Balling 1645. április 25. elhunyván,

róla Lövei Gergely és testvére Erzsébet, Kende Ferencznére szál-

lott Gorond, kiknél azt Rákóczy újabb sommában meghagyta, mit

1649. Loráutffi Zsuzsánna is helybenhagyott, ki azt 1652-ben visz-

szaváltotta. (L. Isnyéte.)

1672. Báthori Zsófia idejében Gorond teljesen a várhoz tar-

tozott s az akkor eszközölt úrbéri összeírás szerint találtatott itt

28 jobbágy család, 16 fiú, 2 ló, 63 ökör, 33 tehén, 70 tinó és 31

sertés. Batykok voltak Pap György és Pap János. 1699-ben pedig

Pap János és veje Deák Péter, kik nyest pénzül szintén 4 irtot

fizettek
;
akkor 67s népes és • 26Vg elpusztult telek találtatott. A

határbeii hídon az idegen utazók vámot fizettek.

1703-ban a német katonák a falut meggyujtván, számos gaz-

dát tönkre tettek ;*) II. Rákóczy Ferencz hadjárata után a falu

legnagyobb részt pusztán állott; késbb 8 orosz család szállt oda

s 1753. évben, midn a gróf Schönborn-család német családokat

akart az üres házhelyekre teiepiteni, ezek ott az oroszok közt meg-

szállani nem akartak; ennek folytán 1763-ban ismét több.ruthen

család hozatott ide, kik a helységet csakhamar megnépesiték.

1834. évben építtetett a falu nyugoti szélén álló jól berende-

zett uradalmi major; 1873-ban pedig „E isler Ezsaiássfiai"
nev czég a helység keleti szélén épített gzfürész gyárt és 1879.

gzmalmot. A g. k. lelkészség 1862. alakíttatott; temploma
fából készült régi építmény. Ütólsó posta Sztrabicsó, mely-

nek hatái’ánál a „Go rond-Sz tr abics ó“ nev északkeleti vasúti

állomás fekszik.

*) 1704, urbárium.



Galács.

Magyar helység a tiszaháti járásban, a Tisza jobb partján

237 házzal, 1064 lakossal és 3914 hoMnyi határral. Sik határában s-
kori urnákban gyakran találtatnak aranykarikák nagy mennyiségben. A
Gulácsi családnak si helye, mely már a XIV. században virágzott. így

1380-ban kijelelt királyi emberekül emlittetnek Gulácsi Tiba fiai:

András, Fábián és Sebestyén,*) és Fábián, 1417-ben mint királyi

kiküldött mködött Báthori István s testvérei ünnepélyes beikta-

tásánál Tarpáü s igy a megye elkel családai közt foglalt helyet,

1428-ban kölcsönös bevallás történt a Gulácsi Mihály fia Fer-

bald, Férencz fia János, ennek testvérei : Barnabás és László, —
valamint néhai G. Sebestyén leányától Verontól született testvér

gyermek Petneházi Mihály (kinek atyja volt Jakab s ennek

László) közt létesült egyezség folytán Gulács, Tivadar és Pétién

d

negyedrészét illetleg.

1435. Jármi Miklós fiai László és Miklós és Hetei László

fia András beiktattattak zálogezimen Hetei Miklós kir ember ál-

tal a G. Fereneznek fia Barnabástól birtokolt gulácsi és tivadari ré-

szekbe. —
1467. G. Ambrus és István saját és László s András, vala-

mint László fiai János, Benedek és Ferencz nevében tiltakoznak

Báthori András. Náményi Pócsai Antal, Vadas Mihály, Kérési De-

meter, Hetei Fóris stb. ellen, a gulácsi és' tivadari határban lev

szántó és kaszáló földeik, erdik és rétjeik elfoglalása miatt.

1495. elfordulnak határpontokul: Ecsed oldal-erdó, kisrét

mocsara s Tarpai berek. Míg egy 1552. évi határjárásnál emiit-

tetnek: Nagyszeg, Ecsedszeg, Korospalaj, Csán-mocsara, Danárius

foka és Duóin palaka**).

1509. G. István óvást tett az ellen, hogy jóllehet az osz-

tály alkalmával Szerémi Gulácsi Bertalannak itt é.s Tivadaron négy
jobbágyot átengedett és 32 frtot fizetett, errl nyugtát nem kapott.

1.518. Szerémi Gulácsi István és Egyed pereltek Vitkay Ist-

*) liélesa, Prot. A. I. 30, sz,

ü. 0 . AA. 30 se.
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van, llosvai Tamás és fetri Miklóssal, kik Sz. Gulácsinak itteni ne-

I mes udvarházát fegyveresen megtámadták, valamint G. Benedek fia

[ Mátéval, ki Egyedet bántalmazta.

1520. G. Am'brustól és Nagybegányi Margittól született G.

= Mihály beiktattatott néhai Nagybegányi Miklós nagy-bégányi és

" maszárfalvi birtokába.

1525, Sz. G. Orsolya tiltakozik G. Ferenczné ellen az itteni

I

és tivadari vagyon elidegenitése miatt.

1545. kir. uj adomány folytán beiktattattak Oroszi Péter öz-

vegye Sz. Gulácsi István leányai Kata és Anna, Oroszi Demeter

neje az összes itteni és tivadari részekbe a királyi jogokkal együtt.

Kir. emberül eljárt Hetei László s a leleszi konvent küldöttéül Nyá-

}[

radi János. Ezeknek kérelmére Ferdinánd király 1546. a gulácsi és

tivadari határokat bejáratni rendelvén, kir. emberekül e czélra ki-

jelöltettek : Borsovai Benedek és Bertalan, Kerepeczi András, Máj-

thyny Demeter deák, Kisguti Benedek, Hetei László és Óbégányi

Mátyás; mködött Kisgiiti s a leleszi konv. részérói Czeglédi Péter

áldozár, kiknek felhívására jelentkeztek érdekelt szomszédosokul:

Surányi János, bogdani Farkas György, Hetei István alispán, Va-

das Simon, Kisdobronyi, Kosik Márton és Pál, Olasz István és Gás-

pár, Demjén Ferencz, Hetei Ferencz, Tamáspál András, Fóris Já-

nos, Hetei Tamás, Kosik Albert és Kántor Máté Hetébl, Óbé*

gányi Bálint és Kirsanói György, A határjárás megkezdetett a déli

oldalról Porgaua Patakánál és folytattatott Taplós gorondja, nyugat-

nak Dési-rét, Csonokosapatak, Csonokosa egróje és Kalodás-rét felé,

hol egy nyillövésnyire észak felé menve, állittatott egy ha-

lom, két nyillövésnyire egy másik és igy tovább még négy, hol az-

j
után még Gulács és Tivadar határai a heteitl elválasztattak.*)

I
1550. G. Orsolya visszavonta az Oroszi Demeter javára a ti

4 vadari és itteni birtok iránt tett bevallást.

I 1552. emlittetnek birtokosokul ; Oroszi Demeter, G. János és

I
Hartyányi György s a többi Guláosi családbeliek.

Í

1553. G. Ambrus, Boldizsár, János és György beiktattattak

kir. uj adomány czimén az itteni birtokba Hetei László kir. ember

által. Ugyanakkor Hetei Pál kir. ember és Várkonyi Albert leleszi

:
pap beiktatták Oroszi Dem. és Szerómi ^Annától született Fruzsinát

; és Krisztinát, és a Kürtösi Annától született Sárát és Katát itt 3

és Tivadaron 2 jobbágytelek birtokába, melyeket egykor néhai G.

Mihály fia János Oroszi Demeternek zálogul lekötött, késbb a fen-

*) Prot. Met í. 477.
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tebb nevezett négy Gnlácsi és Zsigmond reá és leányaira egyezed

gileg örökösen Írattak. A beiktatásnak ellenmondottak G. Péter öz-

vegye Hartyányi Györgyné, Szigeti Vass Antalné szül. Oroszi Kata

és Oroszi János és István.

G. János magtalanul elhunyván, 1561. kir. adomány folytán

kapták az összes királyi jogokkal együtt a gulácsi és tivadari ré-

szeit beregszászi Nagy László és keresztesi Gombos András; a be-

iktatásnál, melyet Lónyai János mint kir. ember és Beregszászi Mi-

hály mint a leleszi konvent küldötte végezett, ellenmondottak : Gu-

láesi Ambrus hasonnev fia, István és Ferencz, valamint G. Máté,

János, László és György. .

•

Az 1567-ki adórovat szerint 9V2 porta után megadóztattak

Oroszi István és Gulácsi Ambrus
;

s megjegyeztetik, hogy Schvendi

Lázár császári seregei itt és Tivadaron tanyáztak s hogy elébb a

tatárok e helységet elpusztították.

- 1575. Daróczi Szeráf vett itt egy kúriát G. Hartyányi Gáspár-

tól 7Ö írtért; mi ellen Oroszi István és Tass Márton tiltakoztak;

kik még 1580-ban is. perlekedtek
;

1581-ben pedig G. fí. Gáspár

egyik fél udvartelkét Báthori Miklósnak 50 írtért eladta; valamint

1582. Gulácsi Gáspár egy kúriát és házat G. Boldizsárnak 108 írton

elzálogosította.

1594-ben Gulácsi Kovács Klára és férje Szabó, máskép Fe-

renczffi Gáspár G. Hartyányi Györgytl itt és Tákoson birtokot eb

cseréltek s a nevezett no férjének egy telket ad.

1600. emlittetnek birtokosokul: a Guláesiak, Yass Gábor, Har^

tyányi Ferencz, Kende Miklós, Daróczi János, Somosi Miklós, Szu^

hai István özvegye. Egresi János, Pócsi János, Dobóczi Ferencz és

Garázda Gáspár (Grazda).*)

1602. G. Mihály egy kúriát és 2 telket ráírat nejére ügrai

Annára 250 írtban.

1603. pedig Gulácsi Eufrozina itteni és ugornyai s tákosi ösz-

szes részeit 500 írtban férje Csornai Pálra. 1612. Daróczi Mag-

dának átengedi Yass Gábor itteni birtokát élte fogytaiglani haszná-

latul. IG 16-ban G, Mihály egy házat és telket, ráírat Geesei -Fe-

rencznek 200 írtban. 1634-beu Gulácsi Orosz Ferencz oroszíi, bor-

sóval, kis-muzsalyi, tivadari és itteni,valamint madai részeit Pallagi

Istvánnak eladja, nemkülönben 1638-ban G. Ambrus elad Kisbégá-

nyi Andrásnak itt és Tivadaron részbírtokokat. E tájban birtokoltak

Budai kam. lev. Liber. IV. Tóm. VII.



még itt Oroszi János és tamás és Halábori Istváa és Vass György,

kinek V. Gábor még 1632-ben egy telket 50 írtért átíratott. 1642^

ben bírt itt G. Ambrus és Mihály.

1643. G. Ambrus beiktattatott a néhai G. Mihálytól hútlen-

ségi bélyegen a korona részére elfoglalt gulácsi kúria és ahoz tar-

tozó részek birtokába. A G. Zsigmond kir. ember által történt be-

iktatásnál ellenraondottak : Izsák Benedekné szül. Gulácsi Zsófia, G.

Mihály és hajadon testvérei Rebeka^ Erzsébet és Zsuzsánna
;
G. Pé-

ter özvegye Széki Zsófia, Medgyesi Mihály és G. István, Ferencz

és Gulácsi máskép Szerémi István.

1648. einlittetnek birtokosokul: Gulácsi Ferencz, Ambrus,

tZsigmond, Márton és Simon; Yass Márton, Homoki Pál, Somosi

llstván és Miklós, Szerémi István, üray Gáspár, a Bárczi család,

iHartyányi család, Póesi István, Kun László, üray György özvegye

tszül. Raduli Mihály, Halábori György, Ercsi Zsigmond, Oroszi Tamás

özvegye, Szendi István, Oroszi Ferencz, Homoki Pál és Bégányi

Gergely.

1650. osztozkodtak itt és Tákos, ügornya, Papos s Ököritói

birtokokon Hartyányi Fereácz, Gáspár, György, János, Kata Nagy

Imréné, Judit Bégányi Tamásné és Anna Bégányi Péterné.

,
1654-ben itt több ízben tartattak megyei gylések.

1696-ban osztályra léptek: Bori Kata Zoltai Zsigmondné, Bori

Erzsébet, Bori Ferencz özvegye, Zsófia Almási Gáborné és Somosi

László, Ferencz és Anna.

1736. gulácsi Horváth László, Hétéi Klára fia elienmondott a

testvérei Horváth Klára, Gábor, Krisztina és Éva közt létesült osz-

tálynak, különösen a Tiszaparton fekv Szilvásszeg nev kert miatt.

1743, G. Zsuzsánna, Kata, Márton,' Gábor, Ferencz és Kris-

tóf kigyezkedtek a gulácsi, daróczi és czellel birtokok iránt.

Jelenlegi fbb birtokosai a Gulácsi családon kívül: Uray ^íik-

lós, Péchy, Dancs Menyhért, Szarka László, Albert és Vincze, Frey-

seysen Gyula utódai s özvegye Uray Ida, Gulácsi Dezs, Farkas

Albertné, Somosy László, Vass Lajos, Nánássy Vincze. stb.

Gulács lakói jókor térvén át a reformált hitre, 1595-ben már
virágzó anyagyülekezetet képeztek, melyhez Tivadar fiókul tartozott.

1600-ban volt papja Szentmiklósi Demeter, tanítója pedig Be-

regszászi Márton. Anyakönyve 1776. óta vezettetik. — 1766-ban

kért a hitközség hatósági engedélyt egy harang felállítására. — A
régi és sírbolttal ellátott temploma helyett 1818-ban kezdett újat
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építeni, melynek azon évi aug. 3-án tétetett le alapköve a közös ul-

czából szakasztott téren, hol a pap- és iskolalakok is állanak.

A kaszonyi járásban, Gát és Isnyéte közt lapályos erdterüle-

ten fekszik a két Kis és Nagy jelzvel megkülönböztetett magyar-

helység egymás közelében, találtatván Kis-Guton 48 lakház, 268

lélek és a rafajnai uradalmi majorral együtt, 3663 holdnyi terület.

Kis-Gut a XV. századbeli okmányokban N agy-S z e rny é

n

ek is

iratik.

E helynek volt régen földvára is, mely a Szernye tóból kiszakadó

Jaszino és gáti nagy viz nev folyók egyesülésénél, földtöltésekkel

erdítve mintegy két hoMnyi területen feküdt; e várat, mely a két

helység közötti vízzel körülvett szigeten maiglan is némi nyomok-

ban látszik; a nép állítása szerint, egykor „Kis-M un kács“-nak is

nevezték s a népmonda raeseszerüleg azt tartja róla, hogy a vár-

hely közepén, hol némi épület nyoma is szemlélhet, hat arany

ökör, ugyanannyi arany eke és arany béres lenne eltemetve (lásd

1552.) Azt is állítják; hogy e helységet az István és Péter királyok

idejében beköltözött Gut Keled-család alapította volna, e családból ered-

tek a Butykai; Kaskai, Drágffi; Gilet, Eamocsa, Szeretvai és Bá-

thory-családok, melyeknek e vármegyében kétségtelenül sok nyo-

muk és emlékük van.

Azt is állíthatni, hogy Kis-Gut elejétl fogva közbirtokosságot

képezett, mig Nagy-Gut a munkácsi várhoz tartozott.

Kis-Gut birtokviszonyait illetleg megjegyzem e következket

:

1349. Guti Sopron fia Pál megyénkben királyi ember jelöl-

tül emlittetik*), valamint 1368- Guti ‘Simon fiai Zoard és János.

1383-ban Guti Pál fia István és János fia Mihály, ugyanakkor

Guthi Lukács, Kálmán és János, 1384-ben pedig Guti Péter^és PAl.

1465. Kisguti Barnabás Miklós fia, Obégányi máskép Kisguti

György fia Márton és Orbán fia Benedek bírtak Kis-Guton, ekkor

*) Ziohy-Oodez II. 3í^íí.
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reszökre a leleszi konTent és Barlabási János királyi ember meg-

K állapitani akarták Kis-Gnt és a szomszéd Nagy-Gnt határait, mely

utóbbi helységet akkor Szilágyi Erzsébet, Mátyás király anyja bírta,

ff Ugyanis 1465. Mátyás király Budán (feria 3. post fest. Sacri eorp.

ff Christi) mégrendelte a nevezett konveDtnek"^), hogy a határjárást

B eszközölje, kijelölvén királyi emberekül az alkalmazott Barlabásin

K kivöl, Guláesi Lászlót, Bégányi Eles Györgyöt és Burányi Istvánt,

m Szilágyinét annak munkácsi várnagya Keszi Balázs képviselvén. A
határjárás kezddött a Szernye folyón lev hídnál s tartott Nagy-

B Gut körül a Szernye foiyónál kelt felé, hol valamint a Eerepeez

ff partján a határjegyek megujittattak, daezára annak, hogy Keszi el-

ff lenraondott, innen észak felé egy erdn á^menve Tiszaberekhez ért

B a bizottság, hol egy halom emeltetett; majd a nagyuton át nygöt

B felé tartva ütiho nev foiyónál haladva, egy másik nagy úthoz ért,

B hol midn az óbégányiak halmot akartak emelni, a gis-guti máskép

B nagy-szernyei határ bejárását folytatnia nem lehetett, mert a nagy-

B guti uradalmi jobbágyok és lakosok nyilakkal és neki szegzett vas

B villákkal megrohanták a bizottságot, mely eltávozni kényszerült.

B 1470. királyi adomány folytán beiktattatott Kis-Gut birtokába

B Gnlácsi László kir. ember által Guti Márton s általa Barnabás fiai

B Miklós, Balázs és László s néhai Jakab fiai János, Máté és Barna-

I bás s ezek utódai.

B 1478. Óbégányi Benedek néhai Orbán fia és üjfalusi Mihály,

B Sebestyén, László és Péter birtokaikat rendezik.

I 1493. Oroszi István néhai Tamásnak fiai és Miklós, néhai

Fülöpnek fia béiktattatnak Halábori Barnabás kir. ember által a

B néhai Pósaházi Mihály fia János kis-guti, pósaházi, tákosi, gergelyii,

8 ugornyai ket ni jogon illet harmadrész birtokába. -

1504. Udvari Mihály és Anna, Udvari Gáspár neje beiktat-

tatnak egy nagy-guti kúriába s utóbbiak a kis-guti Nyíri Jakab és

Tamás összes részeibe.

: : 1509. Kisguti Csépán János eltiltatta Guti János fiát Feren-

8 czet az egykor Guti Márton birta itteni kúria elzálogositásátói, Do-

mahidi Simont pedig annak átvételétl.

1519. ^uti László tiltakozott szászi Csépán Balázs ellen kis-

lí guti vagyona elfoglalása miatt, Óbégányi Mátyás neje Kisguti Csé-

I pán Klára és Óbégányi Péter özvegye Katalin pedig törvénykeznek

Kisguti. Lászlóval az itteni határban a Szernye folyón lev maloia

^ Leleszi lev. Prot Met L 499.
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haszoálaia íráat é» Domahidi Fereaczczel a kisguti kúria s abban

lev ingóvagyon és bútor elfoglalása miatt. Ugyanakkor vizsgálatot

indított Hetei János mester királyi . táblai jegyz és BL László neje

Borbála, néhai Kisguti Balázs leánya, Kisguti György, László és

Miklós ellen a miatt, hogy rétjeit erszakosan lekaszáltatta.

1522. Domahidi Guti Ferencz és Bérei Gersin Gáspár perle-

kedtek Kisguti László és Miklóssal, Kisguti Abonyi Imre és Meny-

hért, Bérei Csépi Péter, György és László, valamint Bérei Mind-

szenti Istvánnal erszakoskodás s bántalmazás miatt, úgy az itteni

határon lev Berkes nev Makkos erd jövedelmének önkényes bi-

torlása s a pósaházi részbirtokot illet záloglevél elsikkasztása

miatt. —
1524. Mária királyné D. Guthi Ferencz és Imrét és Kisguti

László, Bencze és Miklóst a Eafajna és Nagyszeg nev erdk ügyé-

ben a munkácsi várnagyok ellen védeti.

1546. Fornosi Mihály beiktattatik a néhai Guti Pál fiát Mik-

lóst illetett Kis-Gut felerészének birtokába ennek örökbevallása foly-

tán, G. Benedek és Mihály ellenmondása mellett.

1552. Artándi Pál özvegye Anna és fia Büdi Mihály vissza-

vonják tiltakozásukat, melyet Fornosi Mihály ellen intéztek, midn
Ö a Nagy és Kis-Gut között fekv kúriába beiktattatott, mely

udvarház valószínen a fennt említett vár területén állott.

Az 1567rki adóösszeirás szerint bírt itt Kisguti Balázs, s az

mondatik abban, hogy a múlt télen erre átvonult tatárok a falut

feldúlván, egynek kivételével valamennyi jobbágyot rabokul elhur-

czolták*).

1571. Kerepeczi máskép Majthényi Demeter beiktattatott Kis-

Guton bizonyos általa és fia Gáspár által már elébb birt részekbe,

melyeket Sohvendi Lázár cs. hadvezér tle hütlenségi bélyegen el-

koboztatott és Rosso Vincze tüzérparancsnoknak adományozott, ez

pedig ismét bizonyos díjért visszaengedett.

1588. birt itt Fornosi Gergely
;

1600-ban pedig : Fornosi

Zsigmond, János, Guti Imre és Gerzsenyi Mihály, ugyanakkor Guti

Ferencz elzálogosított Fornosi Jánosnak és Lászlónak 100 írtban

egy kúriát és jobbágytelket. 1612-ben emlittetik még Guti Miklós

és Ferencz és 1638-ban Fornosi László és Yid András; 1647-ben

Guláesi Ferencz, Keresi János és Balliog György özvegye. — 1651,

Guthi László 1653. Fornosi Péter.

1

i

1
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j

*) Budai kaja. lev. Liber. IV. Toia. VII.
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A helységtl nyugotra fekv úgynevezett rafajnai major
a gróf Schönborn-család birtoka, itt egyszersmind Klinkhart Fri-

gyes is aiakitott egy tanya-birtokot, melyet 1877-ben Kroó Hermann
megYasárolt, fbb birtokosok még Kis-Guton : a Berzsenyi, Pogány,

Morvay-csaiádokon kívül: Kroó Hermatín (Kiinkárt ntán), Balogh

Ignácz, Joo Lajos, Góresy Istváonó; Tóth András, Pócsay Sámuel

és Pál, Simon Ferencz stb.

BTagy Gnt.

62 lakházzal, 392 magyar lakossal és 974 hoidnyi területtel

biró község az elbbi helység tszomszédságában.

Mint a munkácsi várhoz tartozott helységet 1465. Szilágyi

Erzsébet birta: ó 1466. Demeternap körül (okt. 24.) üdyary An-

tal nev tisztének hü szolgálatai jutalmazásául a Nagy és Kis Gut

területén' folyó Szernye és Jaszeuo nev patakok közt lev szige-

ten egy nemesi udvarnak (Curia) való telket s ez utáni iUetséget

örök idkre adományozott.*) 1484-ben pedig Mátyás király kedvelt

fiának, Jánosnak adományozta Gutot, s a király, a nép állítása

szerint, akkor ajándékozta volna a lakosoknak az Észt rom nev,

most is birtokukban lev, határbeli erdt.

Az 1495-ki Csáktornyái Ernuszt-féle adománylevélben Gut

színién a munkácsi uradalom tartozékául em littelik.

1499-ben Guti Miklós bírt itt némi részt.

Az 1566-ki tartárduláskor Nagygut teljesen elpusztittatott

;

lakói rablókul elhurczoltattak.

1645. beiktattatott Nagygut, Isnyéte, Gorond és Tímsor bir-

tokába zálogczimen gelsei Balling János, várbeli fkapitány. 1649-

ben pedig Lövei Gergely és Kendéné bírtak itt mintegy 9 részt,

Kikre azok Ballingról szállottak s Eákóczy^Lorándffi Zsuzsánna ál-

*) Az errl szóló eredeti hártya-okmány Hnnyady Béla nagy-muz«a-
lyi birtokosnál van.
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lal bizoDyos pénzért azokban megerÖsiitettek. Ugyanakkor bírt itt.
|

a Földvári család is, kitl azt késbb Marin Péter váltotta ki s
|

ennek neje után szállott a birtok 1682 körül Ráti Istvánra. !

Az 1649-ki munkácsi uradalmi urbáriumban feljegyeztetett: !

hogy Nagyguton mindegy 12 külön kenyeres ember, Ökrös jobbágy )

és gyalogszeres van, a többi pusztahelyekrl a szegénység elbujdo-
|

sott. Az 1682-ki urbér szerint pedig találtatott itt akkor 25 job-

bágy hely és 13 telek; a lakosok közt volt 3 ács, 2 cserepez
; jj

találtatott a községben 34 fiú, 1 ló, 48 ökör, 29 tehén, 50 sertés
j

és 19 méhkas. Az itteni uradalmi hidvára behozott jó idben 22 |

frtot és 12 ksót. A barkaszóiak fizetlek együttesen évenkint vám
j

váltságul két forintot.
I

A községben legtöbbet bir most Paksi János, lelkész. A köz- 1

seg 1877-ben megvette a góf Schönborn családtól az itteni korcs-
j

mát s ahoz tartozott földeket 3500 frtért.
j

A vallási ügyeket illetleg megjegyzem, hogy Nagy és Kis-
j

gut község a kalvin tanait elfogadván, 1645-ig Isnyétének képezte
;

fiókegyházát s akkor nagy gyülekezetté vált. A Nagyguton szé-
j

kel lelkészség 1774-ben kezdé Váradi Samu pap idejében anya- í

könyvét vezetni. Eredeti fatemploma helyett 1830-ban kezdett k-
templomot építeni, melyet a toronynyal együtt 1844-ben bevég-

j

zett, ehez gróf Schönborn Fülöp Ferencz az anyagot ingyen adó- í

mányozván, e nemes tettéért az egyház jótevjéül emlittetik, annál-
|

inkább, mert a szabályozás alkalmával a pap és éneklész részére 26
\

hold szántó- és 16 h. kaszáló földet méretett ki. !

í

1

t

i

Halábor.

i

Ezen most 77 lakházzal, 364 magyar ajkú lakossal és 908

holdnyi tértartalommal bíró s a Tisza jobb partján fekv helység

régi okmányokban Hrabor, majd HaraW, végre a VI. század ele- I

jétCl Halabornak mondatott, hajdan egy a megyében sokáig élt



családnak kölcsönözvén családnevet. A XV. században egy „P ó k-

János Harabor^" ne?ü helység is emlittetik, mely az itteni hai-

ványontul északra, most „Puszta“ nevet visel helyen, Badalóbol

Váriba vezet útnál feküdt, honnan id múltán a lakosok azon tó-

nak keleti és nyugati partjaira egyszer kis templomukkal együtt

átköltözködtek.

1332-ben Ipsa fiának Moysnak fiai Pál és Balázs, harabori ne-

mes birtokosok és a beregi vár jobbágyai (jobbagiones castri Bereg,

nobiles de Harabor), e helység három részét mint si birtokukat,

mely keletrb a Tisza és a király birtokában lev Vári, valamint)

nyugatról Csató Miklós, László és Tamás Pouka-Harab.or nev hely-

sége közt feküdt, örökáron Pál fiának Dezsnek, beregi fispán-

nak és munkácsi várnagynak 20 márkányi garasokért, melyek a

.Kassa városi érték szerint számítandók voltak, eladák, a negyedik

irész István fiának Jánosnak fen maradván.*)

í 1398. beiktattatott Csarnavodai István fia György minden el-

lenmondás nélkül egy halábori részbirtokba. 1400-ban pedig egy

Harabori János királyi emberül emlittetik **)

1422. Tolesz-Harábori Benedek fia János a zálogul nyert H a-

rábor és Pók János Harábor nev két helységben szerzett rész-

jószágba beiktattatott Gecsey Mihály királyi ember által.

1427. Csarnavodai Krisogon áldozár s rokonai Péter és László

Fornosi Nagy Andrásnak átiratnak három a Tisza ineílett feküdt

jobbágytelket hü szolgálataiért.

1432. beiktattattak zálog czimen Sini Sebestyén királyi em-

ber által Baktai Gergely fiai Balázs, János és Gergely Harabor bir-

tokába.

1459. harabori Bód István özvegye Márta, Tussá I/iszló íia

János és Imre fiai Mátyás és Miklós tiltakoznak Bód ístváti íia Víq-

cze ellen a miatt, hogy birtokát Beregi Andrásnak eladja. 1472-ben

beiktattatott Tholeszhalabor (igy) János Halabor és Fóka János Ha-

labor birtokába.***)

1505. vizsgálatot indított Kölesei László, Kölesei Jakal) özve-

gye és Halábori Péter és Barnabás ellen, Halábor és Kölese hoiy-

ségekbeli birtokán elkövetett erszakoskodás miatt. A vizsgálatot

teljesítek Beregmegyében Halábori János deák, Szatraarraegytibeu

pedig Borsovai Kopó Pál királyi emberek.

‘ Zichy-Cod. I. 386.
**) Leleaí, Prot. B. I. 13. sz.) Leleszi levéltár.
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1523. belktaUalQtt Bethlen János a halábori és urai részekbe.
|

«

Ugyanakkor Halábori Zsófia hajadon tiltakozott Verbcczi Fereucz

és Halábori György ellen foglalás miatt; 1524-ben pedig Betleu Já-

nosnak azért, mert ót a foglalások ellen védelmezte, Haláborou egy ;!

rószbirtokot és Nagy-Muzsalyon egy szólót ajándékozott. — 1536. i

Halábori Euszták Halábori Györgynek eladott egy részt az itteni

Szülóslázi és Szegszurdoki pusztákkal együtt. 1564. Hetei Pál és »

Szalay Simon kiegyezkedtek a halábori, borsovai és nagy-muzsalyi i

birtokok felett. — 1567-ben birtokoltak itt Gecsei János, Borsovai

Mihály és Szalai Simon; 1600-ban pedig: Halábori János, Mik-

lós és István, Kende István és üray Mátyás; és 1604-ben: Nagy
Gergely, Tarnóczy Simon és Halábori Pál, Erzsi és Budai Dánielné,

Halábori Raxonia, nemkülönben Tordai Zsigmond. 1612-ben emlit-

tetnek birtokosokul: erdtelki Szentraáriásy György, Peres László, .

Felesdi András deák, Szentmártoni Nagy Bálint, Kölesei Kende De-

meter özvegye, Rakomazi János özvegye, Gecsei Ferencz és Nagy

János.

1646* Halábori Pál, figyermekei nem létében, három leánya

után birtoka a Budai, Matólcsi és Tordai családokra szállott, kiknek

a falu közepén fekv három telkeik végén az utcza és tó közötti

hely rendeltetett templom helyéül és paplaki telkük Az ide áthozott

kis fatemplora több Ízben mégtoldatott s bóvittetett, mint a rajta ,

látható feliratok igazolják. — A fenyfából való szószéket 1646-ban-

készittette Halábori Pál.

1665. Budai Dánielné özvegyül emlittetik, ki Kun Istvánná.

Gecsei Erzsébettel itteni birtoka iránt egyezségre lép. 1822. bírtak

a Farkas s Bay családok.

Jelenben birtokos lakosai: a Balog, Baké, Bányai, Bozsár,

Csobi, Fiié, Hegyi, Halábori, Kerekes, Király, Kocsis, Komáromi,

Kelemen, Kszegi, Márton, Tar, Tói, Vass és Veres családbeliek* '

A 17. századbeli fatemplom 1753. a lángok martalékává vál-

ván a helység nagy részével együtt, Viski Mihály nev papja el-

hagyta a községet
;
késbb 1760-ban épitieíatt a televényes halvány »

partján az uj fatemplom, mint azt a mennyezeten lév felirat iga-
|

zolja, lévén e szerint azon idben a lelkész Pap MiMly, gondnok

Matólcsi János és fbíró Fiié Mihály
;
ez épitménj azonbah késbb

,

keletre dlvén, 1835-ben helyre nyilaltatott s kóalapra tétetett. Ha-
|

rangjai 1784-bl valók, a kisebbet Kszegi György adományozta.
|

Anyakönyve 1777-ben kezddik.
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1801-ben megvette a község Kszegi Fereucztöl 30 vúlt fo-

rintért (12 frt GO kr.) az oskola telket.

A Haláboron volt tó a Tiszaszabáljozás eltt gyakran kiszorí-

totta a lakosokat házaikból.

Utolsó földesurai voltak a Bay és Budai családok, most leg-

többet bir özvegy Budai Lázárné, Balogh István, Komáromy Lajos,

Matolay József sat.

A Halábori Bertalan pap által 1508-ban irt Magyar Codex az

1819. évi tudományos gyjtemény III. kötete, 75—81. lapjain ös-

raertetik. Ez foglalja magában elöl Szent Dávid zsoltárait magyarul

a római breviárium szerint, azután jön néhány ének, egész évi lecz-

kék és evangéliumok, egy beszéd a szent szz tiszteletére. Krisztus

beszéde a végvacsora után. Krisztus szenvedésének története, éne-

kek éneke, nehány nagybójti evangélium s végre Jób hat els s

utolsó része. A zsoltárok fordítása rósz, sót nevetséges. E nyolcad-

rétben irt könyv a károlyfehérvári püspöki könyvtárban tartatik s

itt csupán azért hoztam említésbe, mert alaptalanul bár, sokan a

helyly el hozzák összeköttetésbe.

Harangláb.

Magyar helység Bátyú és Bóírágy közt, 39 lakházzal és 279

lélekkel. Nevét, mely már a XIV. századbeli okmányokban igy em-

littetik, valószínen valamely magános kápoloá, vagy a rengeteg er-

dségben hajdan elrejtve volt remetelaknál állott haranglábtól nyeré.

A helységet már a 14. században a Lónyal család birtar mely

1419-ben királyi uj adomány czimén iktattatott be
;

s minthogy e

jeles család maiglan fóbirtokosa s az a feudális korban a nagy-ló-

nyai uradalomhoz tartozott; birtoklati viszonyai Nagy-Lónya leírá-

sánál közöltetnek, azzal egyeniek lévén.

A reformált lakosokból álló község 1645-ig Bótrágynak volt

leányegybáza, 1795-ben azonban lett anyává, megvevén Lónyaj Fe-

rehczti a mostani paplaki telket száz váltó forintért.
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Birtokosai most Lónjaj Menyhért gróf és L. József utódjai;

Izsák József, Baranyi György, Geró Zsuzsánna; Szabó Ferencz és

Dániel, Baranyi István sat.

HankoTieza.

A Szolyvától nyugatra s a pudpolóczi szorostól délnek nyiló

vad regényes Latorcza-völgy meredek balpartján, lombos erdk közt

fekszik ez uradalmi orosz helység, mely 33 házból és 280 lakosból

áll, mig hozzá 10,340 holdnyi leginkább uradalmi erdségbl álló

határ csatlakozik. A falu a XVll. századig a szentmiklósi urada-

dalomhoz tartozott. Az itteni lakosok közt is él a hagyomány ar-

ról, hogy e völgyön át vonultak be, a népszava szerint „kutyafejü

tatárok“
;
st a Jajl^un-Popovics nev család házában mutatnak

maiglan egy 1*89 méter hosszú, 95 cm. széles IG cm. vastag, egy

darab kröstörzsbl durván kifaragott asztaltáblát, melyen Batu kán

tatárai arasznyi széles bárddal vágást ejtettek volna.

1691-ben volt a kenézség a Fennenics családnál, lakossága

azonban elpusztult, mert az elbbi 14 jobbágycsalád közül már csak

öt élt, a többi részint kiveszett, részint elbujdosott. Batyko azon-

ban kett is volt, u. m. Pap Fedor évS Pap János, kik testvéreik'

István* és Péterrel V4 telken laktak. Ma a gróf Schönborn család

birtoka, kinek itt vadászlaka van.

A sajátságos szerkezet régi fatemplom ott áll a völgy felett,

egy magaslaton
;
a mull század els felében, úgy látszik, nem volt

az itteni g. k. népségnek lelkésze, mert azért 1757-ben folyamodott

s azt késbb meg kapta, tekintve, hogy már az 1691-ki urbér,

az itteni lelkészséget és templomot réginek mondá. Anyakönyve

azonban csak 1834. kezddik. A helység határa 1877-ben rendez-

letett.

A Hankoviezát környez uradalmi rengeteg erdk vaddusak s

e miatt a vadászat kedvelk által leikerestetnek. Ily alkalommal

1875. február hó 24-én történt, hogy gróf Schönborn Ervin,
Hoyos József és Colloredo Mansfeld Ferencz grófokkal szánkán

Hankovicza felé haladván, a völgy déli részén a fogát egy 30 mé-

ternyi magas meredekségrl lezuhant, a nélkül, hogy nagyobb baj
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történt Tolna. Énnek emlékezetére azután e helyen gróf Schönborn

yasból öntött feliratos feszületet emeltetett.

HársfalTa*

(Nelipina).

Oroszfalu a vereczkei járásban, Szolyvától keletre félórajárás-

nyíra, a Latorcza és Vicsa nev völgyek torkolatánál, háttérben az

innen emelked szolyvai és huklivai havasokkal, hajdan a 18. szá-

zadig a szentmiklósi uradalomhoz tartozott s 1726. óta a gróf Sebön-

born -család birtoka. Az 1641. évi urbérben „Nollipenná^-nak Íra-

tott, holott oroszul „Nelipina" hársat jelent. A Rákóczy és Thö-

köly-féle hadjáratok s egyéb beállott viszontagságok folytán lakosai

annyira elpusztultak, hogy az 1691. évben eszközölt összeírás al-

kalmával a régi 38 házhely s illetleg jobbágytelekbl nem találta-

tott csupán 13 népes, a többi elpusztult. A kenézség akkor a Eo-

manovics. Falesz és Bogus-családoknál volt, kik magokat évenkint

felváltották. Az akkori Bátyko‘Pap Simon „szegénys égé miatt"

kegyelembl csupán két irtot zetett négy frtnyi nyest pénz he-

lyett s az itteni lelkészség és templom már akkor réginek monda-

tott. Jelenleg llö ház 795 lélek és 3288 holdnyi hegyes határ-

ból áll a falu, melynek szélen gyönyör helyen, lombos hársfaso-

rok és hvös berkek árnyában fekszik az égvényes savanyú és va-

sas víz forrásokkal, 70 lak és 32 fürd szobával ellátott fürdin-
tézet, mely régi jó hímek örvend. (L. ásványvíz).

A g. k. lakosságnak van saját lelkészsége s ktemploma.

Anyakövei 1785. kezddnek, ütóisó posta Szolyva.

Mátmeg.

(Zahátya).

Ezen a a Hosszuhát nev erdség keleti oldalán a felvidéki

járásban fekv, egykor a krajnai kiváltságolt vajdasághoz tartozott

munkácsi uradalmi orosz helység a XV, és XVI. századokban Hed-
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I

meg és Heg; elének is mondatott, st az 1504. ‘

évi Drág^Ti

(ijörgy adománjlevelében Hátelónek neveztetik. 1649. évben
j

Lorántffi Zsuzsanna alatt itt 67 jobbágy 37\ népes és 8Vi puszta

házhelyen, a kenéz telken lakott Gál Demeter két testvérével
;

a j

batykok voltak Pap Kosztya, Sándor Péter és Márton Lázár, kik i

3 nyesttel adóztak a várhoz; Holcza László és Ágoston voltak lo-
^

vas szabadosok és Márton, János, Holcza, Nitor, Gál, Király, \

Simon, Halász és Hogy-nevü családbeliek hetes drabantok
;
ezeken !

felül találtatott a várhoz dolgozó 2 bodnár, 2 asztalos, 1 tányér-
'

csináló, 11 marhás* jobbágy, 4 gyalogszeres stb. A lakosok több-

nyire magyar nevet viseltek, u. m.: Szegénesi, Oláh, Gergely,

Szabó, Demjén, Bodnár, Asztalos, Kovács, Szamos, Balkány,

Morgocz, Fehér, Lengyel sat. Találtatott' továbbá összeírva 99 i

tíu, 9 ló, 140 ökör, 38 tinó, 110 tehén, 217 juh, 189 sertés és ^

39 méhkas.

1672-ben volt a fókenéz Parlag Orbán, 1699 II. Rákóczy

Ferencz alatt pedig Holcsa Ferencz, ekkor azonban a háborús idk

folytán a' falu népessége és vagyonossága már annyira lehanyatlott,

hogy összesen csak 12 jobbágy, 3 ókör, 12 tehén, 46 juh és 17

sertés találtatott a helységben. Idvel a gróf Sahönborn-család alatt
|

ismét annyira meggyarapodott, hogy az 1870-ki összeírás alkalmá-

val 120 ház, 807 lakos, 590 szarvasmarha, 25 juh, 35 kecske, 17
j

ló, 358 sertés és 40 méhkas találtatott; 1881-ben összeiratott 132
|

lakház és 691 lakos.

A g. k. hitközség bir saját lelkészséggel, ktemplommal és

1826. kezdd anyakönyvvel.

A helység déli lejtjén áll a gróf SohÖnborn-osalád vas ol- 1

vasztója és hámora. A hátmegi major udvarán pedig Hi rs c h Gyula,
,

Elszner Rudolf, és Trexler Ferencz bérl ozég 1875. évben
j

alakított itt derék üveggyárat, melyet a tulajdonosáról Ervin ha*
j

lora-nak elneveztek-; kár hogy e nagy lendületnek indult iparág,
j

mely a völgy annyi lakosának nyújtott keresetet, a közbejött
|

orosz-török háború miatt 1877-ben megakadt, az épületek egyrésze

pedig 1879. elején megégett.

A határának északi szélén 1861. keletkezett Dubi nev teíe-

pitvény, azóta önálló helységgé lett. (L. e.)
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i A munkácsi járásban fekv, a puznyákfalvi g. k. lelkészség-

hez s a munkácsi uratlalomhoz tartozó orosz helység 10 házzal,

64 lakossal és 534 holdnyi hegyes határral. Az lG49-ki urbérben

I; hibáson iratik Herczeg-fal vána k, mert nevét a fíercz-családtól

:
; . vette, mely még Rákóczy Zsigmondtól 1592. febr. 25. kapott ke-

; nézi kiváltságot a végbl, hogy itt falut alakítson. 1649-ben talál-

^

tatott itt 2 telek, 7 jobbágy, 2 fiú, 15 ökör, 13 tehén és 40 juh.

A lakosok közül négy rendbeli család viselte a Hercz-nevet, a többi

Polányi, Ruszin és Moncsáknak neveztetett. A Rodó patak piszt-

I

i rángjai miatt tilmasban tartatott s rajta egykor kenéz-malom állott.

Az 1870. összeírás alkalmával nem találtatott több itt mint 15

szarvasmarha és 8 juh : e szám mutatja, hogy a község vagyonilag

századokon át épen nem emelkedett.

Magyar falu a tiszaháti járásban 81 lakházzal, 437 lakossal és

1894 holdnyi tértartalommal. Határán már az skorban laktak em-

berek, amint azt az illet helyen elsorolt ily leletek igazolják.

A Hetei család itt már a 13. században birtokolt, s egyike

volt a megye elkelinek. Egy CsépánR)ldére (Kis-Dobrony) vonat-

kozó 1299-ki okmányban Hetei Mátyás fia László comes emliUetik.

Hete különben seinknél keresztnév volt;' igy 1270. adományozta-

tott Csépán telke Mátyás és fiai Hete^ Mihály és Lászlónak*^}. 1270.

) Zíehj-God. I 22.

I

4 \

:í

Hete.
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V. Ictván király megersíti a nemességben Hetei Mártont, ki Mi-

hály fia vala; a nemességet mint szolgagyÖri jobbágy kapta IV.

Bélától. 1350-ben Hetei Antal megyénkben királyi emberül em-

littetik.

1353-ban törvénykezett a Várdai Nagymihályi család a Hete,

FejércsC; Márok és Tarpa közt fekvó makkos erdség határai iránt

;

ez alkalommal emlittetnek a meghívott hetei nemesek és be-

regi vár jobbágyokul: Arath fia Pál, Jakab fia Péter és Mihály.*)

1405. beiktattatoit Hetei Aracs fiának Andrásnak leánya Anna,

Hetei Miklós fiának Lórincznek neje a Dancs Mihály és György,

Hetei Péter fiai Miklós és János és Zebe asszony ellen nyert Íté-

let folytán, ót illet leánynegyed fejében kihasított egy kurialis te-

lek birtokába.

1415. királyi parancs adatott ki Hetei László fia Gergely és

Dancs János fiai Gábor és András, Dancs Miklós fiai Jakab, And-

rás és Pál, Dancs Mihály és György, Hetei István fia János, Hetei

András fia György, Hetei Antal fia István és Miklós fia Demeter,

mint osztályos atyafiak részére,, hogy a leleszi konvént Báthori Pé-

ter fia János ellen az ennek jobbágyai által hetei és tarpai birto-

kukban elkövetett erszakoskodás és kártétel iránt vizsgálatot tegyen.

143G. Hetei Tamás és Benedek vizsgálatot tétet Keresi

Demjén és Ilona s férje Oláh János ellen bizonyos birtokfoglalás

s jobbágyain elkövetett hatalmaskodás miatt. 1437. perlekedtek Nagy

Jakab, Bálint és Miklós Csarnavodai Jakab, László és Domokossal.

1466. Szepesi Miklós és Demeter s ennek neje Matucsinai

Margit vizsgálatot indítottak Hetei Kánthor György fia Péter ellen,

ki ezeknek Hete és Fejércse közt fekv erdejöket elfoglalta.

1468. szabályoztatott a helység határa a Csarnavodai, Vadas,

Kantor és Dános családok, mint érdekeltek közt létrejött egyezség

alapján; a határvillongás azonban nem sokára ismét megújult, mert

1478. Szirmai Fóris vizsgálatot tétetett Hetei Dancs' Balázs ellen

azért, mert t saját határában s birtokán s használatában hábor-

gatta. 1484. azonban Tarpa, Fejércse és Márok közt a határ csak-

ugyan megállapittatott.

1504. Hetei Benedek egy itteni házát és kúriáját eladta tiz

aranyért hetei Kouez Balázs, András, János és Fereneznek; elbb
két lelkét 40 frtban elzálogosítván Kissurányi Jánosnak.

1510. a leleszi konvent eltt bevallja H. Benedek egyik it*

n Zichy-Co.l. ÍL 53!^.



teoi jobbágy telkét nemes Koncz Balázs, András és János, néhai

Konez Antal fiai Jakab és Ferencz és Balázs leánya Katalin Ongi

Jánosné részére, iigy H. György leánya Koncz Jakab özvegyének

negyed] ogait is.

1519. vizsgálatot intézteinek H. János mester királyi táblai

jegyz -és H. László neje Kisguti Borbála néhai Hetei Dancs Ba-

lázs fia Ferencz ellen azért, mert ez H. János itteni tisztét saját

kertében méltatlanul tettleg bántalmazta, kir. emberül eljárt ez ügy-

ben Óbégányi Mátyás s a leleszi konvent részérl Teonavai Má-

tyás. —
1543. Büdi Mihály megvette Hetei János részét 50 írtért.

1544-ben kezdetét vette a szomszéd birtokosokkal való határvillou-

gás, mely sokáig eltartott. így 1546. Oroszi Kata és Anna kérel-

mére határigazitás rendeltetvén el, érdekelt szomszédosokul megje-

lentek : Babóczi Mátyás deák és Horváth Antal, mint Perényi Já-

nos jándi tisztei, Benoze Lukács és Mihály, Perényi János gelénesi

szabadosai, Horváth István és paposi Eördög jobbágyai. Határpon-

tokul emliítettek : a déli oldalról Csónakfark, Kisrét mocsara, Csán-

pataka, Csomatova erd, Gsaudi-Ostoru nev tér, Ergéje patak, a

Gulács 8 Jánd felé vezet ut, Tbyeye mocsár, Chyzye viz s a gu-

lács-tivadari határnál Bakaszegel. (Lelesz, Prot. Mot. T. 479.)

1560. birtokoltak itt és Homokon Kisfalusi István, Rornoki

András és beregszászi Nagy László
;
1570-ben Kantor Gergely és

Erzsébet. 1575-ben Girsanói Kata és Csapi (Csaszi?) Jusztina pe-

reltek Büdi Mihálylyal hetei és girsanói birlokfoglalás miatt, 1577-

ben pedig Csapi Jusztina Büdi Farkassal is. — , Csakugyan 1575.

fejércsei Szalay Lrincz és neje Fóris Erzsébetnek a leleszi káp-

talan eltt Fóris János 43 írtban egy nemes udvart és részbirtokot

örökösen átenged.'

Az 1583-ki királyi adomány alapján beikíattattak 1584-ben

Kerepeczi István kir. ember és Ványai Mózses leleszi k. pap állal

a hetei összes részekbe s királyi jogokba Lasztóczi János, Fornosi

Péter, gulácsi Orosz János és Tamás, Nagy Sebestyén, Kantor Ger-

gely, Dancs Máté, Székely Tamás, Olasz Lukács, Szalui Balázs. Kos-

aik Márton, István, Lrincz és Miklós, Benk Tamás, Csaszi .János,

Hetei Berki Simon, Szabó Miklós leánya Lusza, Hetei Márton leánya

Erzsébet és Csaszi Judit hajadon.

1622. Haláborí Mózes elzálogositá itteni részeit 150 írton Szé-

kely Györgynek, í628-ban birtokolt itt még Szalay Balázs i.s, é«

1648-ban: Somosi fstván, Hetei István, Ferencz és Zsigmond.

n
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A

1650. Hetei Z<;jgraoiHÍ magtalan kimultával ennek felkért ne-

mesi kurinjáha és részbirlokába beiktattatott erddi gróf Pálffi Pál

nádortól nyert adomány alapján szigeti Vass Márton, a beiktatást

végzé Vass ember és Baritzius Dávid, leleszi k. pap.

1G59. Inuhidi Vesselényi Ferenez nádor parancsára beiktattat-

lak fcir. adomány folytán néhány it‘eni részekbe Hetei Márton és

Miklós. Ilancs Müiály és Ferenez, Ivossik István, Nagy János, Kk-

tOTia .íános, Kanizsai Ferenez, György és Mihály, Bagi István, Mik-

lós és Mihály, ílorvátli János, Balázsi Mihály, Nagy Ferenez, Olasz

Albert. Bakó Márton. Székely István, Bagi Péter és István és Ko-

vács István.

1667. emlittetnek Vaji Abrahára és Kovács János.

1668. beiktattattak Bakó Márton kir. ember és Szentkirályi István

leleszi pap által Osernei István és neje Sulyok Katalin mindazon it-

teni birtokrászekho, melyeket egykor Hetei Zsigraond bírt s melyek

Vass Mártonnak adományoztattak
; ez azonban szintén örökösök nél-

kül elhalván, a nevezett felkéróknek adattak
;
a beiktatásnál elleomon-

dottak : Hetei István, rokona Dancs Mihály, Kossik Ferenc, Pál és

István és Vass Márton özvegye Sarraaroghi Erzsébet.

1742. nádori adomány czimén az összes királyi jogokba s két

kúriába beiktattatíak hetei Pap István és Mihály, Ferenczi Adám
klr. ember és Vágó Gergely leleszi pap által.

A helység fbb birtokosai most Horváth István fispán, Urai

Miklós, Bakó Gáborné, Kaniz'^ay Ignácz, Pap Gábor, Medgyesy

Gábor, Nagy Gábor, Nánási Bertalan, Kozma Ferenez stb.

A reformált hitközség 1648-ig Tarpának volt fiokegyháza, ak-

kor nyervén rendes lelkészt, papilaknak való telket Sárándi Anná-

iéi vett a község 100 frtért, iskolatanitója azonban már .1645.

pIóu is vala. Anyakönyve 1768. kezddött. Mostani ktemplomának

s tornyának alapja 1799. tétetett le s felépitteí.ett 1819-1846. május

hó 26. a villám lesújtván a toronytett, helyébe csinos bédogfedél

tétetett. Áldozó kelyhét Csaszi Katalin ajándékozta 1656., a hozzá

tartozó ezüst tálezát pedig 6 és férje Gsaszi Lakatos János 1663.
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Hetyen.

Magyar helység a kaszonyi járásban a Tisza jobb partján,

94 lákházzal, 490 lakossal és 2828 holdnyi területtel. Váljon ue-

t vét a Taksony alatt letelepített Hetény bolgár föurtói vevé-e s

mi viszonyban volt e vidékkel, bizonytalan; annyi bizonyos, hogy

a 14. században már jól rendezett község, sót temploma létezett

itt, melyet a Kerecsényi-család épített s alapított.

1383. emlittetik birtokosul Hetény András, Miklós fia, ami-

kor a helység határa is bejáratott.

1400. Barabási Mihály fiának Ivánnak özvegye fiával János-

sal együtt felsüczi Bubek Dezs nádor elébe perbe idézte Kere-

csényi Barabás fiait . Györgyöt, Pétert és Jánost Hetyén-féle birtoka

iránti ügyben.*)

1407. királyi parancs folytán beiktattattak itteni részbirtokba

Guti Pál és Balázs; az átadásnál ellenmondván Szalóki Domokos

fiai István és László.

1417. Kercsényi Péter fia András eladta Hetyén egyenl har-

madrészét, az ott alapított templom kegy urasága részével együtt

Balogh László, ungvári tiszt nejének Kerecsényi Szalóki Domokos

leányának és fia Jakabnak 127 forintért, minden egyes forintját

100 dénárral számítva.

4427. beiktattattak bizonyos részekbe Güti János, Imre, Mi-

hály és Pál, valamint kir. adomány mellett Újlaki László lián tiszte

Kerecsényi István, atyja János és testvérei Pelbárt és Kristóf, úgy

Kerecsényi György és András.

1436. elzálogosította Kerecsényi Magyar! Zsigraond özvegye

Zsófia hitbéri jogát Bornemiszsza Jánosnak 200 arany forintért

a visszaváltás idejéig. — 1439. perelt Kerecsényi István özveg}e

sógorával K. Pelbárttal hitbére és özvegyi joga megtagadása miatt..

— 1452. emlittetik királyi emberül Hetyeni Miklós.**)

1462. Koloséi Bornemisza János beiktattatott zálog cimen

Magyari Zsigraond özvegye birtokába Kerecsényi Péter eilenmou-

*) Lelesz, Prot. B. B. í. 10. az.

.**) ü. 0. C. II. ai.
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dása mellett; 1470-beíi pedig Üpor László szintén zálogjogon n-.

hány itteni és barabási,' zemplénmegyei abarai, füzeséri és letényi

részekbe Lasztóczi János kir. ember állal.

1489. beiktattatott Petneházi (Petheuyeházi) a Guti Ország

László-birta részekbe zálogczimen
;
1492. ráfizetés történvén, a be-

iktatás ismételtetett.

1507. zálogba vették Lónyai János és László Atyai Ferencz

itteni részét Tarczai János ellenmondása mellett
; úgy szintén be-

iktattattak Batthyányi Benedek és Tarczai János a Kerecsen yi Már-

ton 8 testvéreitl elkobzott itteni s más részekbe. Tarczai meg-

vette 1508-ban Atyai Ferencz részeit is.

1509. Burányi Pál özvegye Erzsébet és Atyai Ferencz özve-

gye Anna, Melótei Benedek kiskorú leányai Dorottya és Erzsébet

terhére is, elzálogositák Kerocsényi Istvánnak Hetyén negyedré-

szét. —
1510. Kerecsényi István perelt Czékei Mártonnal hatalmas-

kodás miatt; a vizsgálatot teljesité barlabási Gálócsi Péter kir.

ember és Kaposi Péter leleszi pap. — Az ez évben történt határ-

járás iránti okmányban emlittetnek Papi és Hetyén közt: Nene-

berke, Palyhát, Palagszeg és Bobolichka.

' 1511. megvásárolta Kerecsényi István a néhai Tarczai János

és Atyai István özvegye birta itteni birtokokat; nevezetesen 1512.

a Tarczai részeket 300 aranyforinton.

1515. beiktattattak kir. adomány folytán Losonczi Zsigmond

és fia Antal és Farkas a Kerecsényi István magvaszakadtéval fel-

kért hetyéni, kerecsényi mátyusi és eszterjéni részeibe. A Daró-

czi István kir. ember által teljesített beiktatásnál ellenraondottak

az özvegyen, Magdán kívül, Kerecsényi Barnabás és fia Ferencz s

leányai Anna, Margit, Dorottya, Jeronima és Erzsébet; K. PéteV

leánya Krisztinának leánya Vern, lövei Kabas Gergely neje Pén-

tek, kinek anyja volt Kerecsényi Dorottya, és végre K. András leá-

nya Fruzsina férjezett Soklyai Ferenczné.

1520. Vámosatyai Magda, Zsófia és Dorottya özvegyeknek ado-

mányoztattak az itteni és más részbirtokok.

Ez évben volt itt r. k. lelkész Dobó János, kinek nagy-rau-

zsalyi, szernyei és ujfalvi birtokrészeit öröklé 1524-ben testvére

Dobó Ferencz.

1526* birt itt részjószágot Lövei János, ki a pórlázadás 'alkal-

mával elveszett ez iránti okmányait a leleszi levéltárból kiadatni

kérte. 1530. birt Vitéz János és Ország Imre*
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1550. Hetyéüi Katára átíratta Kerecsényi Zsófia birtokát.

1553. beiktattatUik liosonczi István és Antul leányai kir. adomány

folytán illeni záiogbirtokba.

1566, a tatárok feldúlták a iielységet,* akkor birt itt Ország

Kristóf, Budi Mihály és Farkas és Lónyai János 47a kapu utáni

részeket, 1574-ben kapták Büdiek a Outhi Ország Kristóf-féle bir-

tokot is.

1600-ban említetnek birtokosokul: Réthei Péter, Dessewffy

Ferencz, Ozobor Mihály, Petri György, Lónyai László, Kubini Ist-

ván, Budi Erzsébet. Ugyanakkor kapta adományul Eomoesaházi Ist-

ván a lovpetrii Petri Györgytl elkobzott részeket; s beiktattattak

Melit Péter s Perényi György örökösei a Budi-féle. jószágokba

1623. Lónyai László végakarata szerint beiktattattak birtokába

özvegye Mónai Katalin és leánya Zsuzsanna.

1636. osztály utján kapott birtokrészt Barkáes Mihály.

1651. beiktattatott kir. nj adomány alapján Váradkai Ferenoz

és neje Barkáes Krisztina, úgy Sályi István és neje Puló Zsiizsánna.

1653. íratott Bótrágyi Jánosra neje Dobronoki Erzsébet itt

két nemes udvarházat, Dobrán 3 telket és Easzonyban egy szlt
Késbb kaptak itt birtokot még a Bay és Ferenezi esaládbe-

liek is
;
ezeken kívül legtöbbet bírnak jelenben Lónyai Albert, Hor-

váth Károly, gróf Degenfeld Imre, Eötvös Jen, Horthy László,

Komjáthy Sándor, Naményi István, Jászter Piroska, Tamás és Jó-

zsef, Veres Lörincz, Süt Ignácz és Szeles Ferencz.

A reformált község volt 1645-tI 1739-ig Csonkapapinak fiókja

s akkor auyagyülekezetté vált. Anyakönyvét 1765 óta vezeti. Mos-

tani ktemploma 1793-ban épült egy roskadt elbbi fatemplomka

‘helyén. A templom keleti végén külön álló fatornyában van két

1783-ban öntetett harangja.

A tiszaszaszabályozás eltt a Micze viz gyakran árasztotta el

a falut és akkor egyik há’zból a másikhoz is csak esolnakon köze-

ledhettek a lakosok
;
azóta a sik határ is termékenyebb és haszon-

vehetbb.

Csanády Sándor itteni birtokos 1874. dec. 9. Kossuth
Lajos nvére hat holdnyi és 1875. január 7-én Irányi Dániel
nevére 14 holdnyi földet Íratott át, mi által azok a választók so-

rába felvétettek.
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Hluboka-patak.

(tlluchanovicza).

Oroszfalu fent a Verchovinán, mely a munkácsi uradulornboz

s a verbiási lelkészséghez tartozik. Az lG72-ki urbérben Luboka-

patakúnak iratik, holott magyarul Mély pataknak kellene nevezni

;

azon idben Hlukotics nev családnál volt a kenézség; mely a mun-

kácsi várhoz szolgáltatta a kenczi tartozást, akkor találtatott 6 jobb-

ágy és 4 zsellér. E szerint: Lorántfíi Zsuzsanna állitotta ki egykor

(tehát 1G49. körül) a kenézlevelet, melyet a „kegyelmes asszonyt

(Báthori Zsófia) megerósitett
;
lG99-ig azonban annyira elpusz-

tult a helység, hogy akkor csupán 1*/^ népes telek találtatott, je-

lenleg is csak 11 ház és 78 lakosból áll a szegényes falu.

Holabina.

(Holubinnoe).

Magyarul Galambfalvának kellene ezen a vereczkei járásban s

a Pioye folyó jobb partján Szolyva közelében fekv oro.sz helysé-

get nevezni, melyben már 1597-ben orosz pap állomásozott. A

XVII. századig a szentmiklósi uradalomhoz tartozott, most a gróf

Schönborn-család birtoka, mint a munkácsi uradalom tartozéka. Az
1601. urbér szerint, volt akkor a kenézség a Denik, Bipkovics,

Csiga, Ruszin és Szverenko-családok birtokában^ kik szegénység

miatt 10 írt helyett könyörületböl csak 5 irtot fizettek a földesura-

ságnak, azonkívül volt egy másik kenézség a Sipkovics és egy har-

madik a Gurics és Illyés és a negyedik a Csoklya és Morganics-
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családokuál, kik efiytittese bírtak egy jobbágytelket
;

találiatott

ezeken felül még 3 j.obbágy és a szegénységgel küzdött Pap Mik-

lós uevü batyko, ki egy félteiket müveit, a többi annak elölte itt

létezett 23 jobbágy-család a harczias idk folyamában elpusztult,

vagyonilag is nyomorult vala a község, mennyiben csupán 4 ló, 5

ökör, 9 íohéü és 10 juh találtatott birtokában Késbb, küiunö^en

a gróf Scijönborn-család alatt ismét népesediji s gyarapodni kez-

dett a helység, annyira, hogy 1870-ben 7ó3 lakos, 13 ló, 573 szar-

vas marha, 130 juh, 70 kecske, 177 sertés és 24 méhkas Íratott

össze. 1881-hen pedig 121 ház és 783 lakos találtatott. Az állo-

mási hely különben gyakran volt a ragályoknak kitéve : igy 1795-

ben itt ütött ki elször a marhavész; 1854-ben pedig az epemi-

rigy száznál több áldozatot köveiéit, inig a szomszéd lielységekbou

alig 1—2 eset történt.

Az 1798-ki fölvétel szerint, a helybeli g, k. papi lak és temp-

lom a dombon kicsided és fából volt, melyet késbb a buzgó hí-

vek lentebb kbl építettek. A lelkészséghez tartoztak 1798. Szuszkó,

Jobovicza, Szolocsina, Diczkovicza és Poleca. Az eljárt vegyes bi-

zottság elébb 'üklinára tervezte a parochiát, hol egy parányi fa-

teinplomka már állott, késbb Polenára kápláaságot véleményezett

helyezni, végre ide tétetett a lelkészség úgy, hogy Szuszkón é.s

Szolocsinán is külön papi állomások legyenek. A mostani szép k-
templom, melyre még 1808-ban kapott a község az uradalomtól

anyagot, 1824, s a torony 1837. kezdett épülni.

"Magyj^'-tót ialu a tiszaháti járásban Déda és Balazsér közt 51

lakházzal, 210 lakossal és 631 holdnyi tértartalommai. Már a XIV.

században a Homoki család volt birtokosa: ezek közül 1369-ben

királyi emberekül emlittetnek H. Demeter dai Bálint, Gergely é.s

Mihály.*) De már elbb 1356-ban H. Péter ügy védnek mondatik**^)

*) Leleezi lev. Prot. A. I.

*) Zichy-Cod. HL 19. 60.
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i357-ben pedig H. Juahon (fwahcum) fia Pál sxintéü mint kirHiyi

ember mködött, valamint 1374-ben a daröczi beiktatát^aál Uoinoki

Pál fia Miklós.*)

1434. Homoki Németh János és neje Zsuzsanna zálogczimen

beiktattattak a H. család ollenmondása mellett Gecsei György kir.

ember által 3 itteni pus/tatelek birtokába, 1400-ban pedig Gecsei

András fia György szintén zálogcziraén H. György összes részeibe.

ügy látszik, a H. esaládbeliek nem igen ösraerték a takaré-

kosság czélszeröségét, mert birtokaikat folyton terhelték zálogul

;

Így 1440-ben lompertszászi Stéber Péternek és Kérési György fia

Albertnek adták zálogba Homok nyugati felét; Stéber, ez okmány

szerint lompertszászi polgár (cives) nül birván H. Pál leányát Er-

zsébetet, kit és hajadou testvérét Margitot, Ulászló király Budán

l'14l-beu, tekintve esedez Guti János hú szolgálatait, fiusiiott s

atyjuk birtokába beiktuttatia. E kir. parancsban kijeUltettok királyi

emberekül: Guti Jakab és János, Pósaházi János, Kirsanói Tamás

és Daróczi Gergely. A beiktatásnál ellenmondottak : Homoki Vince

fia Pál s ennek fiai Demeter és Adorján, úgy Homoki Balázs is,

ki László fia volt.

14G4. Mátyás király meghagyta a leleszi konventuok, hogy H.

Demeter leányait Annát és Erzsébetet, alyjok zálogban volt si bir-

tokába Örökségi jogon iktassa be, királyi emberekül kijelöltetvén

Koralósi Imre, Halábori Demeter, Óbégányi Illés György és Bene-

dek és Halábori István.

1466. pereltek H. Demeter és László, Léngyel Jí'nossal és neje

Erzsébettel s fiók Jánossal Homok egyenl negyedrésze iránt.

1473. beiktattatott Komlóéi Tamás kir. ember által a Bcreg

közelében (Kis-Bereg, ma Alsó-Eemete) lakó, bid. szz Mária ne-

vére alapitott Pál-rendü szerzet, az annak Homoki Demeter által a

nagyváradi káptalan eltt örökidre adományozott blrtokrészbe, mely

Homok negyedrészébl állott.

1475. vizsgálatot indíttatott néhai H. Adorján fia István II.

Miklós ellen, ki panaszló nejét Borbálát kúriájában megtámadta s

szidalmazta, egyik szolgáját megverte s egy jobbágytelket elfoglalt;

úgyszintén perelt Klacsanói Demeter és Tamással, kik klacsanói rész-

jószágát magok részére elfoglalták. Kir. emberül eljárt Kissurányi

Antal,

1492. beiktattatott kir. adomány mellett Bégányi Forencz, Mi-

*) Zichy-Cod. IH. 560. lap.
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I
hály és atyjok testvérétl való Ferencz a homoki királyi jogokl>a.

I és Surányi György a Csaruavodai Kriszogon s néhai Os. Miklós

I
birta homoki részekbe.

t: 1509. tiltakozik Kaponyai Benedek neje IComlósi (Gergely és

r Homoki Anna leánya) Ilona személyében Komlósi Péter ellen a

I miatt, hogy ez okmányait letartóztatta és Homoki Demeter birto-

• kát önszámára felkérte; hasonlóul tiltakozott az ellen néhai Hornoky

f
Kelemen fia György, ki raagvaszakadás reményében a birtokát a

l királytól elre felkérte. Azonban 1513. Komlósi Péter mester, tesi-

f
vére Gergely és Kaponyai István csakugyan beiktattattak királyi be-

^ leegyezéssel a homoki, komlósi, kövesdi, vajuaki, máskép domán-

í házi, uj bárdi, pusztaszállási, piukóczi, k.-szeretvai és keresztesi bir-

tokokba többek ellen mondása mellett. Megjegyzem, hogy ez okirat

f
szerint, Obégányi Bakos Tamás Beregbeu, Nagylárkányi Péter Zemp-

I lénben és Kouczházi Koncz Tamás Ungban teljesiték mint királyi

l emberek a szokásos beiktatást; mibl kitnik, hogy a gyakorlat sze-

rint, minden megyében saját királyi emberek alkalmaztattak.

[
1512. Homoki János tiltakozott Komlósi János, Péter, Mihály

^

és György ellen foglalás miatt.

1524. beiktattatott béltelki Drágffi János a rozsali Kun Lu-

kácstól htlenségi bélyegen elkobzott itteni részekbe.

1558. Daróezi György királyi ember beiktatta adomány foW-

tán Fornosi Mihályt, ki most Homoki Péter és fiai magtjilan ki-

multával megkapta Homok egész helységét a kúriával együtt; a be-

iktatásnál ellenmondottak Homoki Bertalan, Tamás és Ferencz, Ka-

talin Endesi Kristóf neje, Margit Szalmadi Mátyás hitese, Homoki

István deák fia Antal, Komlósi Mihály és László, Beregszászi Nagy

László és Homoki István. •— 1560-ban egyezséget kötöttek H. And-

rás, Kisfalusi István és Nagy László.

1566. a Tokaj alól erre átment tatárok teljesen elpusztiták,

annyira, hogy az 1567-ki adóösszeiráskor nem találtatott több

népes teleknél.

1570-ben bírtak itt még Homoki Boldizsár és Daróezi Szeraí.

1572. H. István Kürtösi Dorottyának egy jobbágytelket adott
;
1575-

ben pedig perelt Török Jusztina Gyréi Zsófiával foglalás miatt.

1580-ban beiktattattak borsvai Olasz András (Olachy), királyi

táblai ' hites jegyz és Makó János kir. helytartósági tiszt a néhai

Hotíioki Miklós fia Pál magtalan kimultával a koronára szállt s ne-

kik királyilag adományozott Homok fele részébe. Kir. emberül eljárt
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Borsvai Mihály s a leleszi k. részérl Gálffi Lrincz; ez alkalom-

mal elleninondott Daróczi Szeráf.

1582. Mátyóczi Guti Ferencz perelt . Komlósi Gáspárral égy j
részbirtok iránt. i

1600. birt itt Daróczi Szeráf. ^

1609. beiktattatott Czeglédi István szabolcsmegyei jegyz, ki
:

Eudesi Krislóf összes birtokait, u. m. 'Endest, ajékei, sinyi és ho-
\

raoki részeket Verancz (Fauszt) Csanádi püspök s a leleszi konvent 1

eltt 1603. tett bevallás folytán nyerte, örökbe fogadott fia lévén ;

az elhunytnak. A Rády Péter kir ember által tett beiktatásnál el- j,

leninondotluk : Lövei Erzsébet és Gergely, Anarcsi István, Szabó !

Klára, Nagy özvegye és Endesi Eufrozina hajadon. Rády azonban í<

nem sokáig bírhatta e vagyont, mert már 1638. kir. adomány foly-
‘

tán besenyi Tarnóczi András kir. ember és Kolozsvári Péter lele-

szi áldozár által beiktattatott Homok egész birtokába priberi Melith

Péter, cs. k. tanácsos és szatmári fkapitány.

1644. Daróczi Kata és férje Kubinyi máskép Madocsay László

tiltakoztak Lipcsei Gergely ellen egy itteni rész iránt.

1647. birt itt még Galambos! László és Perényi János is.

Késbb a Lónyai családra szállt, mely jelenben is a helység

föbirtokosa, nóvszerint Lónyay Gábor, valamint Egresy János, Ma-

jor Bertalan, Eazimir György sat.

A helységben leginkább görög katbolikus bitüek laknak, kik-

nek saját ktemplomuk van ugyan, azonban a makkos-jánpsij anya- 1

egyházhoz tartoznak s mely a királyi tizedet 1779-ben megváltá,

Alsö-Mraboi&ieza. !

(Hrabüvnicza).
|

A munkácsi várhoz tartozott orosz község, a munkácsi járás-

ban, Szentmiklóson túl egy északra forduló völgyön 1870-ben 45 ház-l

zal és 283 lakossal, jelenleg pedig 40 lakház és 195 lélekkel és|

i
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236 holdoyl hegyes határral; — az 1649-ki iirbérben Rabon i-

ezá-nak mondatik,, nevét nyervén a Rabo«viztól, mely piszt-

rángjai miatt akkor tilalmasban tartatott. Találtatott pedig akkor

15 jobbágy, 11 népes és 2 pusztatelken; a kenézséget a lakosok

renddel sorban viselték, akkor volt Koczán Sándor, ki egy ny estet,

2 császármadarat és 3 frtot fizetett, mig a többi lakos jobbágyi

szolgálatot tett; hópénzes drabaot volt 2, székely 1, mig Zahayko

mint dobos szolgált a várban; 1649. volt a batyko Pap Péter, 1672-

ben Pap András, 1699-ig. azonban a lakosság nagyobb részével

együtt a lelkész is elpusztult. Az ismét megszaporodott g. k. hit-

község a szentmiklósi lelkészséghez tartozik, de vau saját régi la-

teraploma, mig az 1847-ben megkezdett ktemplom maiglun íelépi-

tetlen. Anyakönyve 1784 óta van,

A falu déli végén lev fa-gereben (Hrabiua) egy erdész fel-

ügyelete alatt áll. Az 1830. év körül épített s kevés ideig mködött

papírgyár helyén most jól rendezett lisztorl malom áll; mig íel-

jebb egy bamuzsir-fzde nyújt keresetet,

Felftö-Mraboiaiezav

A vereczkei járásban a Rozgyila hegy északkeleti tövén fek-

szik ez uradalmi orosz helység, 39 házzal, 290 lakossal és 8715

holdnyi többnyire hegyes, erds határral. F elsó-Kis-H rabon i-

czá-nak is neveztetik. 1649. Lorántffi Zsuzsáona alatt volt a ke-

nézség a Kochan-családnál és találtatott a helységben 8 jobbágy,

1 hópéüzes drabaat, 8 fiú, 1 ló, 10 ökör, 9 tinó 25 tehén, 22 ser-

tés és 15 méhkas. 1672-ben volt 11 jobbágy. Az 1782-btn alakí-

tott major s az ugyanott mköd üveggyár, mely 1833-ban állítta-

tott, a gróf Sehönborn-család tulajdona. Az 1649-ki urbér szerint,

a Rabonieza nev patak, itt is tilalmasban tartatott s a piszt-

rángtartó tóban mindig friss halak, úszkáltak a vár szükségére. Most

Pudpolócz íiókegyháza.
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A h-^Wségtól nyugolra az erdben irtott hegyoldalon áll &

Hrabonicza újfalunak elnevezett, de inkább „S16g“ néven

ismert 18G5. alakított telepitvén}', melyen szerzdés mellett 14 két

holdas zsellérhely jelöltetett ki a megszállott munkások, favágók
és üveggyárosok számára 6 frt évi bér fizetés mellett.

Hribócz.

BubuHskától keletre, a munkácsi járásban fekv uradalmi orosz

helység, mely 15G4. évben keletkezett. Ugyanis Szapolyai János vá-

lasztott király azon évi márczius 29-én Kolozsváron kelt s Csáki

Mihály alkanczellár ellenjegyzésével ellátott okmányban felhatal-

mazta B e r i 1 1 a Gergely nev poroskói lakost, hogy a Szalai Kristóf

ideiglenes birtokában lev, gyümöleshozó területen uj falut alakít-

son, családját a szabad kenézi jogokkal felruházván, egyszersmind

meghagyta Bornemisza Benedek munkácsi fnöknek és Fejér Ta-

más deák udvarbirónak, hogy az uj megszállókat minden háborga-

tástól védje. — 1649-ben már 24-re ment a jobbágyok száma, a

„Berengye“ kenéz család pedig hat tagból állott, kik a kenézséget

felváltva viselték. A határban volt egy darab szl is, melyrl ti-

zedet adtak, az uj öltetésüek azonban 12 évig adómentesek voltak.

A jobbágyok közt sok magyar volt, u. m. Pap János, ki egyszers-

mind mint batyko mködött. Siket, Madócsi, Csrei, Cserei, Leh-

gyel, Kozma stb.
;

volt 2 hetes és 2 hópénzes drabant is, 32 fiú,

8 ló, 48 ökör, 42 tinó, 186 juh és 93 sertés.

1672. volt a kenéz Pap Ferenc, 1699. pedig Beresznya Ferenc,

a mikor az egész faluban nem találtatott több miót 1 ló, 4 ökör,

5 tehén, 10 juh és 16 sertés
;
a lakosság legnagyobb része elpusz-

tulván. 1711-ben az erre átvonuló svéd hadak nagy prédálást kö-

vettek el, kirabolván a templomot is, hová a lakosok féltettebb in-

góságait elrejté. — 1798-ban még Bubuliska fiókja volt, csakhamar

rendes lelkészséggel lállatott el, a mióta anyakönyvei is kezddnek.

Temploma és paplaka most is faépületek.
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Á helység 45 házból, 258 lakosból és 372 holdnji hegyes

határból áll, melyen a gyüraölcsfaterraelés szerfelett, díszük; azt, a

néphagyoraány szerint, IL Rilkóczy Ferencz megszökött szakácsa

bonositván meg.

HuliliTa.

(H u k 1 i V 0 j e»)

Népes orosz helység a Verchorinán s a vereezkei járásban,

égbe emelked havasok hvös alján, örökön zöldel illatos fenyve-

sek között; 117 házzal, 727 lélekkel és 4849 holdnyi hegyes, Je-

gelódus határraL Rákóczy Zsigmond, a munkácsi uradalom birto-

kosa 1588. okt. 21. adott Peczkovics Péter és Jánosnak kenéz! jo^

gositvány t arra nézve, hogy „N a g y-H u k 1 i v á t“ idegen megszál-

lókkal benépesítse. Ez okmányban kijelöltettek határokul: keletrl

a N a g y-H u k 1 i y a patak, (melytl a helység is vette nevét, hukliva

oroszul annyit jelent, mint zúgó) és a hayas, nyugatról Volóez s

annak Rüh vagy Özaruhegy nev havasa, északról Clyva-hegy s

végre Lengyelország fell Polonina, Zsupánya a Beszkid-hegy tete-

jéig és Vereozkéig. Egy másik, Batka nev család is kérkedett ke-

nózséggel, mi viszálykodásra is adott alkalmat, de attól 1597.6ltil-

tatott Olcsvári János munkácsi ndvarbiró által 200 frt büntetés sú-

lya alatt. A lakosok itt 1649-ig annyira megszaporodtak, hogy az

akkori összeírás szerint, Rákóczy György özvegye birtoklata alatt,

találtatott a helységben 102 jobbágy, 69 fiú, 31 ló, 98 ökör, 1 tinó,

73 tehén, 256 juh, 87 sertés és 19 méhkas*) A batyko Pap De-

<gieternek neveztetett. Havasain akkor is nagyban divatozott amar-

balegeltetés, miért minden ember, ki oda juhokat hajtatott, bármely

na^y nyájtól 1 kost és 1 sajtot adott a földosurnak, a nagy marhá-

tól pedig darabonkint 3 pénzt. A lakosok a szomszéd szkotárszkai,

) Ma a 701 lakos Mr 54 lovat, 594 szarvasmarhát, 636 juhot, 153 koos-

két, 187 sertést és 23 méhkast.
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talamási, kaoorai és volócziakkal együtt a BorsoVa havas túlsó ol-

daláról zsindely és deszkának való fenyó törzsöket és egyéb. épületi

fákat tartoznak a vár szükségére szállítani; ezek pedig a tala-

mási frészhez vitték a rönköket. A nevezett falubeliek nainden

egész házhely után tartoztak ezer zsindelyt készíteni a vár szük-

ségére, miért adójukból minden ezerért 75 dénár leszámittatott. —
Késbb 1G50. május 5. Rákóczy-Lorúntffi Zsuzsánna elrendelte, hogy

minden ezer zsindelyért a bcszállitással együtt, a tisztek 1 forintot

zessenek az illet jobbágyoknak.

Hogy 1G49 táján itt a korcsma még nem sokat jövedelmezett,

kitnik egy azonkoru jegyzetbl, melyben ez áll: „Ezen faluban

vagyon asszonyunknak (Lorántffi Zs.) egy fenyeo fából eppetet háza,

az allya Keoboltos pincze. Vendégfogadónak eppettette volt szegény

Eallingh János, de annak soha csak egy pénz haszna sincsen, job

volna Jobbágyot szállilanj reá, hogy nem mint haszontalanul pusz-

tán allyon.-' Ma máskép áll e tekintetben a dolog, az elszaporodott

izraelita-korcsmabérlk jó haszonnal gyakorolják az italmérési jogot.

' 1699. volt itt két óhit templom s ennek folytán két batyko

is, akkor tartozott a község egyéb szolgálaton kívül a várbeli kony-

haszökségletóre 58 tyúkot, 14 ludat, 116 tojást és 14*/, iteze vajat

beadni; azonfelül minden egész helytl egy öreg „kazup“ font-

nyi doboz) szurkot és egy szál fenyfa fák 1 y át beszolgáltatni.

SerfózÓ is mködött, ki díjul 2 irtott fizetett évenkint. A község a

földesur borát tartozott kiméretni. Az egész verchovinai kerületben

földcsurilag még volt állapítva, hogy vérengzés, szabad személyek

közti paráznaság, házasfelek elhagyása, halált nem okozó bántalma-

zás, tolvajlás és úri tilalom megszegése testi büntetésen kívül, 12

frtnyi díjjal sujtassék, mely bírság a föidesurat illette. Ha valaki

fejváltásra (40 frt) Ítéltetett, az is a földesur jövedelme volt. Az

egymást méltatlanul vádolok 3 irtot fizettek, melynek Va-a az ud-

varbirónak járt. Az 1 frtos birság az ispánt illette, mely szokás az

urbériség fennállásáig tartott.

Minthogy e helység, valamint a szomszéd Kanova, Taiamás

és Szkotárszka IL Rákóozy Ferencz által a Sennyei családnak elzá-

logosittatotr, azokat 1767-ben gróf Scliönborn a Sennyei, Perényi

és Dóri csaiádbeliektl vi.sszaváltotta 13,333 frt 20 kron s azonfe-

lü’ fizetett a robothátralékért 120 frt 5 krt. — Az urbér behoza-

talakor 1775. még két pap találtatott itt; most csak egy mködik
s a templom fából készült csinos épitrnényT

1775-ben történt, hogy a határos lengyelországi zsupánjai la-
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kosok határTilioDgás följ tán nohány huklivai emberi megölvén, Ká-

vai Vereczkén állomásozó munkácsi uradalmi kasznár buzdítására a

huklivai s szomszédos falubeli jobbágyok tömegesen íblkerekedtek

s a zsupányai földesur, Thuránszki udvarát megtámadván, feldúl-

ták; miért 1756. vegyes bizottság vizsgálatot tartott ez ügyben,

mely egyezségileg elintéztetett, a huklivaiak 500 frtnyi kárpótlást

fizetvén. 1795-ben több jobbágy Máramarosba költözött s itteni tel-

keiket pusztán hagyták.

JáloTa.

Orosz uradalmi falu Pudpolócz közelében a Yercbovináo. Az
1679-ki összeírás alkalmával volt itt a Huszlya begyen 11 ház, láely

fl munkácsi Vcárhoz tartozott tizedet fizetni azért, mert a vári he-

gyen lev földeket használta, különben pedig Szentmiklóshoz adó-

zott. 1691-ben találtatott itt kenézül Duzsár István, a többi job-

bágy elpusztult annyira, hogy az egész faluban egyetlen marha sem

találtató! t. Az évi adó 1 frtot tett, mivei, mint az urbér mondja,

a szegény kenézen kívül más nem élt. 1870-ben 84 lakos s azok

kezén 12 ház, 94 szarvasmarha, 94 juh és 36 sertés taláUatik. —
Most 12 házból es 89 lélekbl áll a begyek közt elrejtett község.

A g. k. község Pudpoiócz fiókja, de van saját pici fateraploma.

E Nagy Jándnak is nevezett magyar helység fekszik a

Tisza jobb partján Tákos közelében. Határában kutásás alkalmával

barbárkori görög utánzatu ezüst érmeket találtak, melyeknek egyik

oldalán egy ól s & másikon vértezett nyakú férfi ábrázoltad k.
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A 14. században a Barlabási család birta Jándot; nevezete-

gén 1398-ban Mikai Lorincz fia Sebestyén, Barlabási János fia Mi-

hály özvegyén Veronikán elkövetett jogsérelem és hatalmaskodás miatt

elmarasztaltatván, Jánd, Mika és Papos helységekbeni részbirtokait

visszaváltásig a nevezett özvegynek lekötó a leleszi konvent eltt.

1410. Haraszti Eraszmusz és György, Endesi Pál és János

kapnak királyi adományt itt; 1413 Perényi Péter fispán szerez

birtokot. Késbb a Sárkány, Dobó, Székely, Czobor és Turzó csa-

ládokra ment át a Haraszti-féle rész. 1448-ban törvénykeztek Mi-

kai Miklós, Mihály és János — Perényi János és Miklóssal fog-

lalás miatt; 1478-ban pedig Miklós Beregi Gergely Naményi Pó-

csai Antallal. — 1500-ban királyi adomány mellett ^ beiktattattak

Mikai Beregi László és Gergely — a János-féle részekbe. A ki-

iiali Barlabási család rokonai pedig, névszerint Helmeczi Jánosné

felébb Barlabási Mihályné) tiltakozott Galócsi Péter és Helmeczi

István ellen a barlabási Mlhály-féle részek eladatása iránt; e per

még 1503-ban is folyt; — 1520-ban viszáíkodtak Beregi Szeráf

Perényi Gáborral foglalás miatt. 1530. zálogul kapták Mokrai Dá-

niel és neje Hona paposi Beregi Benedek itteni részeit, 1544-ben

pedig Beregi Gáspár részét.

1546-ban birtak itt Perényi János, Horvát István és Paposi

Eördög; 1547-ben pedig Perényi Ferencz és Mihály; ezek birto-

kai késbb hütlenségi bélyegen a király részére elkoboztattak a

nagyidai s más uradalmakkal együtt, azonban 1556-ban Ferdinánd

király által Perényi Ferencznek 3000 arany letétele mellett ismét

visszaadattak, jóllehet 1548-ban raokcsai Horváth István királyi

adományul nyerte.

1559. Horváth György nyerte királyi adományul a Hatvani

Jánostól elfoglalt részeket, melyekbe Mokrai Dániel ellenmondása

mellett beikttattak; Szilágyi Bálint pedig a Beregi Ferencztl el-

kobzott részekbe, melyekbe 1564-ben primási meghagyás mellett

ismét tisztán beiktattatott.

1560. királyi adományozás mellett beiktattatott Büdi Mi-

hály testvérével együtt Paksi Gáspár ellenmondása mellett.

1504. Beregi János itt és Ugornyán bevall Beregi Orsóiénak

néhány részt a leleszi konvent eltt.

Az 1567. rovatos összeírás szerint említtetnek birtokosokul

Perényi János, Draskovics Gáspár, Beregi János özvegye sz. Ba-

lázsházi Anna. sat 15 Vj kapuval. Ez utóbb nevezett n késbb

Barna Mátéhoz ment nül, 1569-ben már igy emlittetik, a mikor



bírtak meg itt Hetei Pál, Hetei Fóris János, Hetei Kristóf, és

Draskovics Gáspár, kinek itteni tiszte volt Sövényházi máskép Szabó

István; 1570^ben emlittetik még Makrai István, Soraosi István,

•Burányi László, Hatvani János, Gencsi András és Herényi István.

1579. pereltek Daróczi Szeráf és Dobó Anna. — 1584-ben

Beregi Miklós utódok nélkül elhunyván, annak birtokait

felkérte Makrai Miklós. — 1587. beiktattattak királyi parancs mel-

lett Vitkai János kir. ember által Makrai leányai Kévesi ís.tvánué és

Petneházi Petemé. Az 1588..-ki birtokosok közt emlittetik a föii-

nebbieken kivül még Gyulai János és Daróczi.

1589. beiktattatott Paksi Mihály, Szepesi Kristóf özvegye

Makrai Katalinnak jándi és rohodi azon birtokrészeibe, melyeket

néhai Makrainé életében Paksinak 200 írton elzálogosított; a be-

iktatásnál ellenraoudottak Makrai Zsigraond, Kérési Anna, Petne-

bázi Borbála, Rohodra nézve pedig Gyri Mártonné született Szé-

kely Anna; királyi emberül eljárt Jármi János és a leleszi konvent

részérl Gacsali László.

1589—1594. birtokoltak Herényi György és János 1592.

egyezségre léptek per folytán Daróczi Ferencz és Perényi Krisz-

tina. 1600. emlittetnek: Halmi Gábor, Giilácsi János, Tivadar! Mik-

lós, Hatvani János, Telkiházi Orbán és Petneházi Péter; ugyan-

akkor egyezséget kötöttek Daróczi F. és dalnoki Székely BoMi-

zsár. —
1609. Perényi János magvaszakadtával kir. adomány foly-

tán beiktattatott birtokába Daróczi Ferencz; 1641-ben Keresi Fe-

rencz.

1648-ban birtokoltak itt: Rákóczi András özvegye, Vitkai Mi-

hály és János, Csiba János, Tivadar! Miklós és Péter, Miko Já-

nos, Hatvani Mihály, Váradkai Ferencz, Kércsi János, Hunyadi

Mihály és Guláosi István; — 1660-ban Hatvani Erzsébet és gróf

Kemény János.

1664. beiktattatott Tass Márton a Tlvadari László fiágának

kihaltával felkért jándi, gecsei, tlvadari és ugornyai részekbe, mi

ellen Barakonyi Ferencz és neje Sulyok Borbála tiltakozott : a be*

iktatást eszközló Pócsi István kir. ember és Pinkóozi Zsigmond le-

leszi pap.

1665. Csibai István itteni és dobosi részét elzálogosiíá Vit*

kai Mihály özvegye, Kalocsányi Annának 2100 írtban.

1742. birt itt izbugyai Viezraándi Gábor, kinek özvegye ka-

rászi Horváth Istvánuó Vitkai Judit egy telket adott. Ennek yeg-
‘^0
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rendelete ellen tiltakozott Judit testvére Titkai Mihály, ennek

gyermekei Éva, Mária, Borbála, Krisztina és Mihály nevében is,

kiknek anyjok Kalocsányi Anna volt.

Most is a Titkai, Gyulai, Károlyi. Urai, Gyri s más csalá-

dok itt a fbirtokosok. Névszerint
:
grf Gyulai Sámuel, Eötvös Jen,

rimann Mór, Horváth István, Géressi Istvánné, gr. Degenfeld Imre.

Toldi Ferencz, Simon András, Kölesei Ignáez, iíj. Koncz Gábor,

Koncz Pál és Mihály, Mándy István, Boksay Lászlóné, Grünfeld

József stb.

Az itteni ref. templomot illetleg megjegyzem, hogy egy ke-

zeimnél lev okmány szerint, mely 1665. márczius 12-kén kelt, ez

id eltt Jándon lelkészség nem lévén, a szomszéd Ugornyáról járt

ide mint fiók egyházába a prédikátor, akkor Barakonyi Ferencz és

neje Sulyok Borbála megengedték, hogy a község Péter Mihály

nev jobbágyuk telkén építtessen paplakot, oly módon, hogy a la-

kosok azért viszonszolgálatképen az ö „suliraos“ (sólymos, suly-

mosV) tóháton lev mezkert nev kertjüket kiirtsák, kaszálható

állapotba tegyék, karókkal jól bekerítsék és három éven át

megmunKálják
;
kötelesek lévén azontúl is szolgálattal „kedves-

kedni“ az adomány emlékezetéül. A falu bírája volt akkor Lan-

tos Balázs, fesküdtjei pedig: Koncz Miklós, Kajos Gáspár, Tóth

István, Kónya Gergely, Gofár Tamás, Balog István, Fazekas Mi-

hály, Medve Mihály és mások, mindannyi magyar nevüek,

Ez egyházi község, mely elébb a szabolcsi kerülethez (tractus)

tartozott, 1821. évi rendezéskor a beregi egyházvidékhez kapcsol-

tatott. Templomának má,r 1615. év eltt kellett lenni, mivel ki-

sebb harangja már akkor meg volt öntve, mely elavulván, romjain

nj egyház emelkedett, a mostani Ízléstelen, melynek építésére gróf

(lyülai Ignáez feles költséget ajánlott
;
ez felszenteltetett 1773. év-

ben. Elbbi kisebbszerü tornya 1792. a parasznyai egyháznak

eiadatván, megyei engedelem mellett 1791-ben nagyobb építtetett.

Ezen a templom közelében álló fatorony bár újabb alkotása,

mégis megtartván a hagyományos idomot, ez által leköti a nézk
figyelmét. Az ily fatornyok mindig érdekes látványt nyújtanak,

mert a régi kor sajátságait hordják magukon; Az ily tornyok alant

tübl)nyire a íaépitészet elvéhez ragaszkodnak, de a templomontul

érve. a ktornyot utánozzák. A torony fels részén rendeseu széles

k;n7; ' szökik ki, melynek árkádjai tetején emelkedik az igen ma-

iira torony tet, mely rendesen nyolczszögü és csak kivételesen

^rendesen mint itt is, a Tisza körüli hegységekben) képez igen he*
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g^es csürk<)t, e tütosisak négy sarkán, mint a jándin Is, a négy

evangélista emlékezetére, kisebb tornyocska emelkedik, ügy látom,

ma holnap az ily remek faépítmények egészen el fognak tnni a földszi-

néról s utódaink valószinüen csak hírükbl fognak magoknak ilyene-

ket képzelni.

A templomban lev keresztel edény s egy aranyozott ezüst

pohár jegynélküliek; az áldozó ezüst poháron 1639. év és B. A.

betk; valamint egy M-en álló T jegyek láthatók. A nagyobb eiu-

kannát csináltatta Komáromi üs. Miklós 1602. Els kisebb ha-

rangja öntetett 1615., mely 1749. átöatetett, a nagyobbik 1792-

ben, ez azonban csakhamar meghasadván, 1800. más öntetett, mely

szintén megrepedvén, 1818-ban készült a mostani 318 fontos. —
Anyakönyve 1764. kezddik zavart vegyületbeu. A mostani pap-

iak épült a réginek, telkén 1796-ban mely telek megbóvitteteti al-

bisi Bakcsi László esedezésére 1847-ben Buzdor Mózes, gróf Gyu-

lai család volt jobbágya telkébl részszel csereképen.

1764-ben iskolatanitóul Tóth Ferenc emlittetik, a mostani lak

azonban 1808 körül épült a Barakonyitól ajándékozott telken. A
régi temethöz a Halvány tó nyugoti végén cseréltetett 1770-bau

Vézse Ferencztl Eötvös tábornok engedelinével egy negyed lioid

föld.

A naményi hid felépítéséig az itteni révet a Károlyi és Gyu-

lai családok közösen bírták s tárták fen.

Jándon van 167 ház, 812 lélek és sik határa, a Nagy Ba-

jos nev pusztával együtt 3222 hold terjedelm.

Uradalmi orosz falu a vereczkei járásban a Latorcza jobb

partján 38 házzal, 226 lakossal és 61 holdnyi határral: az ICl:.*-

ki munkácsi uradalmi összeírás szerint, találtatott itt 27 joi*ba<ry.

40 fiú, 1 ló, 43 ökör, 39 tehén, 9 tinó, 39 jub, 16 SHt-iés --
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méhkas. Nevét vette a Jobbák családtól, melj e helységet ala-

kította. Ugyanis Mágócsi Ferenci Mnnkács birtokosa 1583. ang.

5. kenézsóget adott Jobbák Istvánnak a végbl, hogy. e helyen a

Szinják (kék bérez) alján falut létesítsen, oda idegen „becs le-'

tes“ jobbágyokat • telepitvéu. 1649. volt a kenéz Jobbák Máté.

1699-ig a lakosság felényire elpusztult, majd ismét megszaporo-

dott iigT, hogy most virágzásnak indult, k határban foly egyéb-

iránt egy Jobba nev hegyi patak is, mely a XVII. században a

hildcsuraság által pisztrángjai miatt tilalmasban tartatott.

A 219 g. k. lakosból álló hitközség a közvetlen szomszéd-

ságában fekv Szuszko fiókja.

Iglinez.

(Hlinyanecz.)

Euthen uradalmi falu Szentmiklóssal szemben egy jó, fara-

g:ásra alkalmas homokkövekben bvelked magaslaton 39 házzal,

254 lélekkel és 6479 holdnyi hegyes határral, melynek legnagyobb

részét uradalmi erdk képezik. Az 1570-ki urbérben Illnyk más-

kép Agyagos! a Ivának, 1588-ban pedig Hiiniknek mon-

datik. 1649 Lorántffi Zsuzsánna alatt találtatott itt 17 jobbágy és

19 fiú;, kenéz volt a Viscsák-család, a bátyko Pap László; Kis, Bal-

miis, Sindeles, Szentmiklósi és Viscsák voltak hópénzes és Szabó

János hetes drabbantok. A kenéz-malom az* Ubova patakon for-

gott, miért azok a vár szükségére egy ácsot tartoztak állítani.

Akkor szlt is termesztett a jobbágyság a déli hegyoldalon, ad-

ván a borból kilenczedet a várhoz; ma már ennek semmi nyoma

itt. 1672. volt a kenéz Viscsák János, rendre járván az a családi

beliek közt; Pap János batyko pedig' paraszt-házat bérelt. Ez év|

urbér szerint, az iglinczi lakosok a lengyelek berohanása (1650.)

óta elszegényedvén, a szllmivelést is elhagyták. A községnek

van régi fatemploma és 1784 óta anyakönyve, azonban jelenleg

Szentmiklós fiókja.
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IgiáécsE.

(Znyáczovo).

Oroszfala a munkácsi járásban az ungvári országutnái s az

ufigi határszélnél, 258 házzal, 1346 lakossal és 5328 holdnyi sik-

határraL E közbirtpkossági helység igen régi, a XIII. század elején

már fennállott. Ugyanis 1248-ban, midn a szomszédos elpusztult

Osépáü földe (most Eis-Dobrony) Seneta fiának, Mátyásnak adomá-

nyoztatott és határa köriiliratott/ ebben határos helységül Bobrony,

Szalóka, Eszeny és I gn éoz- emlittetnek, úgy az ennek határában

lev Sztára viz, holt Latorcza és Mertvicza, mely a helység nyu-

goti részein maiglan ismeretes. Itt rendetlenül elhelyezett tiz régi

balom is emelkedik esoportosan, melyekben skori eserepeket, ha-

mut és szenet találtam.

Ignécz a XIII; és XIV. századokban a munkácsi királyi vár-

hoz tartozó birtok vala.

1418. adatott Pálóezi Péter fiának Mátyusnak, Imrének és

Györgynek az itteni vámjoggal együtt királyi adományképen, mely

okirat szerint Ignécz akkor üngmegyéhez tartozott
;
1427-ben Bran-

kovics Györgyre ment át, 1440-ben azonbap elvetetvén ettl, elbb

a Ruszkai Dobó-családnak, majd a Pálócziaknak adatott.

1450-ben Csaholi János, Brankovies tiszte folégette és elpusz-

tította s a jobbágyok összes marháit elhajtatta.

» 1502-ben Pálóezi Antal, ki már 1495-ben bírta s akkor tisz-

téül Bégányi Simon emlittetik, perelt Békési György és Kecske-

méti Patócsi Miklóssal, kik a már Beregmegyéhez csatolt Ignécz

helységbeni jószágán hatalmaskodtak; a vizsgálatot Bégányi Simon,

kir. ember vezetvén.
’

1523. Csomonyával együtt Dobó Ferenezre szélit, ki azt meg

1530-ban is bírta. 1548-ban Révai Ferenez, nádorhelyettes rende-

letére a leleszi káptalan Dobó Ferenez, István és Domokos kérel-

mére Ignécz határát megigazittatván, királyi emberekül kijelöltet-

tek: Ztrithei Pál, Lónyai Péter, Matuznai Pál, Oroszi Demeter és

Ilosvai János és Ferenez, érdekelt szomszédosokul pedig megjelen-

tek: Huszár György, Veres István, Kisdobronyi Menyhért, Helme-



czi Balál?; Péler és Ferencz, Szalay MiklóS; Szürthei Sebestyén,

Kishelraeczi Komjállii Tamás és Hiidaházi Benedek, s ezeken kívül

jobbágyaik által képviselve: Tárkányi Gáspár és Miklós, Peth Gás-

pár, benedeki Székely Mátyás, kálniki nemesek, Tárkányi István

és Farkas, csapóczi nemesek. Az eljárás alkalmával azonban Mária

királyné nevében annak cserlenói jobbágya Kenéz Ferencz a ha-

tárraesgye újításának ellenmondván : a további határjárás inegszün-

tettetetl*).

Az 1552., 15G7— 1588. adóösszeirásokban itteni birtokosul

Dobó Ferencz eralittetik. — 1603-ban beiktattattak Melith Pál és

Klára, Czoborszentmiliáiyi Czobor Mihály neje, Barkóczi László,

Raskai Magdolna Nagyraihályfli Kudünfíi Kristóf neje és Palajthai

Katalin Suús neje. 16.32-ben Meliih György egyik félteikét Somo-

gyi Györgyre ruházta 65 frtért, 1648. birtak itt: Forgács István,

Barkóczi Jáuos, Melith György, Barkóczi László, Pethó István, Kel-

ler István, Gombos László, Percnyi György és Szirmai János.

— 1682* ben hidvára volt itt, melynek egy ötöd jövedelmét Thö-

köly Imre, Munkács birtokosa kapta Báránfü után**).

A XVIII. században Rákóczi és illetleg Barkóczi j<‘gou is

jött a gróf Schönborn-család a szerednyei és ignéczi részbirtokok

tulajdonúba; késbb valának még itt birtokosok: a Barkóczi, Seny-

nyei, báró Bhraer, ilosvai Bornemissza, bölcsei Budai, báró Ghi-

lányi, gróf dobóruszkai Berényi, b. Vécsey, fügéi Csató, Kardos

Mátyás, báró Horváth s Irinyi-családok, s ez utóbbi után lászlóíl

Eördögh Dániel és Petrovai József, Ebédéi, Kölesei Kende, Kovács Pé-

ter, Szikszai, gróf Klobusiczki, Joó, benniczei Kmosko, csicseri Orosz,

Mezihradszki, Balogh, báró Bozdossi, a csernekhegyi kolostor,

Szirmai, Bernáth, és Jobszti-családok.

Most a fbb birtokosok: gróf Butler Sándor, Barkóczi, KIo-

busiczky, Turánszki, Hitter, Minay, Petrovai, gróf Schönborn, Ha-

luskai, Joó, Kende István, Freyseyseu Gyula örökösei, a csernek

-

hegyi kolostor, Veiuberger Benjámin sat.

Az 1798-ki összeirás szerint, itt a papiak szalmával fedett szk
faházikó s 3 templom korhadt faépítmény vala, most mind a lel-

készilak, mind a templom díszes képületek, mi virágzóbb korra

mutat.

A helység hajdan más téren, az országuthoz közelebb fe-

küdt: e dl most puszta-falunak neveztetik,

‘

*) Lelesz, Prot. Met I. 392. lap.

Mnk. urad. nrb. 53S. lap.
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llkóez.

(Jivkiívczi).

Orosz helység a muukácsi járásban a bubuliskai völgyön. Els
alapitójától, Vilkától Vilkofaivának mondatott. Ugyanis Mágóosi Fo-

reiicz, miüt a munkácsi vár birtokosa 1608. január 30. kelt okmá-

nyában kenézi szabadalmat adott Vilkai Ivánnak s testvérei János,

Gergely és Lukácsnak a végbl, hogy itt Vilkafalut alakiison s a

telepre idegen jobbágyokat szállítson. E kenéz utódait 1649-ben

Ilkoaknak nevezték s róluk a falu is ekkép az oro.^zok állal.

Egyébként megjegyzi azon évi urbér, bogy a kenézek a szomszéd

Trosztaniczán laknak, mivel a kijelölt uj helység területén félelmes

a medvék s más ragadozó állatok miatt lakniok, kértek egy erd-

területet, melyen letelepednének s biztos házakat épithetnének. Az

akkori összeírás szerint, nem találtatott a kis helységben csupán 4

jobbágy, 6 fiú, 2 ökör és 4 tehén. Az 1699-ki Uradalmi összeírás

szerint II. Rákóczi Ferencz alatt Hinkócz és Ilyko-falvának Íratott,

amikor is a Hlib Péter és Benyo Kozmán kivöl, kik oda 1696. a

falu benépesítése feltétele mellett telepedtek, más nem lakott, az

elbbiek idközben mind elpusztulván. Jelenben van itt 9 .lakház,

52 lakos és 84 holdnyi határ, s a kis község fí r i b ó C z fiók-

egyháza.

lloncaa.

(Ilnicza).

Orosz helység Bilko közelében 632 házzal, 2832 lakossal és

13, 227 holdnyi lejts határral, melyben,- elmállott trachytkzeten

vasbésyák is möveltetnek.
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Birtokviszonyait illetleg e népes helység a szomszéd ílosvá-

val, mint azon uradalom tartozéka, egy sorsban részesült. 1450-ben

volt birtokosa Kisfalusi Maxim György, kinek neje Komlósi Ilona

1457. elégittetett ki hozományára s özvegyi illetményére nézve.

1454, Ilosvai László és testvérei emlittetnek
; 1458. Dolhai

Ambrus és fiai Demeter, János és László tevén itt foglalást, Ilos-

vai András és Lászlóval perlekedtek.

1460. Ilosvai László megvette a helység felét ;
— 1463. meg-

állapittatott határa. — 1572-ben Tamóczi István zálogképen meg-

szerz az Ilosvai János-féle részeket, ki azután birtokát 1591-ben

Kunmisei Lukácsra s mindkét nem utódaira 1200 frtért örö-

kösön átirattá. 1588-ban emlittetnek birtokosokul: Ilosvai, Vitkai,

Bégányi, Guti Péter és Tamóczi Simon
;
1600-biin pedig Karácso-

nyi István, Kisíalusi Miklós és Mezó Gáspár is. 1615-ben ilosvai

János iktattatott be. — 1639-ben Ilosvai Péter és Kisfalusi Péter

liiában eröködtek a munkácsi uradalommal szemben határaikat bi-

róilag niegállapitaní. 1648. emlittetnek Ilosvai Ferencz> I^ajos és

Simon, Kisfalusi György és Gábor, üray György özvegye és Mez
László.

1770-ben Vitéz Sándor és neje Ilosvai Anna itt 2 jobbágy-

telket s Polyánkáh egy felet átengedtek Ilosvai Lászlónak 100 írtért.

Jelenben is fbirtokosok itt az Ilosvaiak s azok révén vétel

utján Soós Pálné, ki Buzáth Kajetán részét vette át, és báró Leutsch

Albertné bírnak legtöbbet.

A népes g. kath. hitközség saját lelkészséggel és ktemplom-

mal bir. Anyakönyvei 1788-tól vezettetnek.

IlosTa.

(I r s á V a)

A megye keleti szélén, a Borsova jobb pariján, kies völgy-

ben fekszik ez orosz helység, mely a XY. században nagy mel-



léknévvel illettelett s melynek határa már az skorban lakók ta-

nyájául szolgált. St Ilosva ez idben hadászatilag fontos hely le-

hetett, mennyiben a déli sikföldet a bérezéstl elválasztó vona-

lon felállított hatalmas védmüvek egyik végs pontja itt a sztre m-

tura nev azon hegy ormán állott, mely a Bród felé nyíló völgy

felett emelkedik s igy ez észak felé nyúló völgy elzárására szolgált.

Ez s pogányvár fent rendetlen négyzetben mintegy húsz holdnyi

tért kerít be 3—6 méter magas és ugyan oly széles földtöltéssel,

melyek maiglan feuállanak s jól kivehetk
;
délkelet fell a bels tér

egy része külön van megerditve ;
itt kétségtelenül hajdan hilakok áll-

hatták, minthogy kfal nyomaira nem akadok, vizmo-ta árkokban

azonban dnrvamüvü skori cserepeket találtam. E vár össszefíig-

gésben állott a Hát hegységen lev Bogoszlav és Selesztó feleiti

óvárral, melyek egyenl alkotásuknál fog^^^a, egy kor maradvá-

nyaiul tekitethotnek.

A határ Szobatin felli részén egy másik újabbkor,ii váracs

némi romjai látszanak, mely Bodoló néven ismertetik.

E falu a raaigíau él II s v a i családnak származási helye s

egyszersmind feje vala a hasonnev uradalomnak, melyhez egy-

kor Kisfalu máskép Kis Ilosva, Bród, Iloncza, Csertész, Eévkaraszló,

Polánka. (máskép uégy forrás) és Mátyfalva tartoztak, ügy lát-

szik, hogy az Ilosvaiak sei oláhok valának, legalább az els is-

meretes, ide vonatkozó okmány, mely 1341. évben kelt s raeiy-

ben Károly király rendeletére Makszemház a határa bejáratott.

Mákszem úgy emlittetik, mint Ilosvai Oláh Tatamér fia*). Az 1370-

ben kelt okmány**) szintén azt igazolja v ugyanis Erzsébet királyné

Budán, Szent Mihály ünnep leltti negyednapon a királynéi
oláhok 'Mákszem fiai Kelemen, János és István. Miklós fia

Simon és Bálint fia Karácsony panaszára megengedte, íiogj

a tle nyert birtokokon, melyeken most ez oláhok laknak, az ispán

(comes), kisebb pereikben pedig az . vajdájuk biráskodjék
;
miért is

meghagyta a nádornak, országbírónak- s azok akkori s jövendbeli

helyetteseinek, hogy a nevezettek felett k ne tartozzanak bírás-

kodni, se ket itélószékök elé ne idézzék, és a kinek elíenök kere-

sete lenne, azt a Beregmegyében lev királyi ispán, vagy illetleg

az oláhok vajdája eltt folyosolják. Különben e királyné már elbb,

1364-ben kelt okmányában***) megengedte a beregmegyei oiah ko-

*) Budai, kamarai levéltár 742. es. 21 sz.

*) A brbártyára irt okmány 25 cm. hosszú és 10 cm. széles .s 8 sorból

áll.

***) A hasonló irat 31 cm. hosszú, 1! cm. széles s 9 sorból áll.
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zönség panaszára, hogy mennyiben kiváltságaik ellenére mfgyei tisz-
|

tek alkalmaztatnak közéjök, jövben a Máraraarosban és az ország

egyéb részeiben lakó oláhok szabadalmaihoz képest, ók is egyete- |I

mesen választhassanak magoknak vajdát, ki a köztök keletkez |i

minden ügyeket a kell idben elintézni jogosítva legyen s ki egy- K
szersinind a királynét illet minden járulékokat és jövedelmeket az I

oláhoktól beszedni és az ispánnak vagy a királynénak hiven beszol-

gálni tartozzék.

E két eredeti okmány Gorzó János birtokában van, kinek

közlése szerint: „az Ilosvai-család törzséül csakugyan Ta ta mer i us
\

A'Iachus de IIosva“ tartatik s hogy e család a fentebb érintett

Karácsonyban összpontosulván, azzal a Lipcsei, Bilkei, Eakolczi,
,

Komlósi, Dolhai és Gorzó családok rokonok és osztályosok vajának,

a mint az Mátyás királynak egy 1476-ki osztoztató parancsából is i

kitnnék. Igaz, hogy az Ilosvai család épen oly nemesi czimerrel \

élt*), mint a Komlósi s a többi fentebb nevezett, azonban a XIX. .

század elején, a négy felé osztott pajzs feletti sisak koronájára még
i

egy kucsmás magyar férfit állitottak, ki hátán egy rúdra tzött két

halat visz. Egy régi osztálylevélböl kitnnék az is, hogy a Dolhai
család (János) kapta az els osztályt, Bolhát, Karácsony, kinek utó-

1

I
dai a Bilkei, Lipcsei és Gorzó családbeliek, a másodikat, Bükét;

Karácsony vagy Nagy és Mákszem vagy Kis Ilosvai, késbb Kisfa-

ludi a harmadikat és Karácsony Tatamér a negjedik osztályt —
Ilosváí.“

A leleszi levéltárból kikerestem okmányok szerint:

1453. beiktattattak királyi adomány czimén, de ellenmondás mellett

Ilosvai Karácsony fiai László, András, Sándor és György Kisfalu,
|

Iloneza, Karászió, Eév, Négyforrás és Ilosva birtokába Komlósi Má-
j

tyás királyi ember által. — 1454-ben folyamodott a család a be-
j

iktatási okmány másolatáért.

1454-ben Ilosvai Karácsony fiai László, András és Gergely

vizsgálatot tétettek Komjáthy László, Lánczy Lrincz, Kenderes Já-

nos és Szokoly Péter, Hunyadi János munkácsi várnagyának lisztjei

ellen, kik a vádlókat Ilosva, Kisfalud, Iloneza, Eév és Négyforrás

*) E czimer egy nég^delé osztott pajzs, melynek els veres osztályában

arany korona, a második kekben panezélos kar kivont karddal, a

kék narmadikban két baliránybau egymás folett oszó hal s a veres

negyedik mezben két él fa látszik. A pajzs* balról arany és kék,

a jobbról ezüst és veres folyadék környezi. A paj*8 feletti sisak ko-

ronájából egy kucsmás magyar férfi emelkedii;**ki, ki balkezében a

hátán egy rúdon két halat ^sz.
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úszta biríokába behelyezkediii nem engedték s a' királyi emberül

negérkezett Komlósi Mátyást és Antal nev leleszi papot beeresz-

íni nem akarták; miért Hunyadi János maga (Bereg) Szászon (fe-

ia 2, post. dóm. Judica), a ?árnagyok pedig Kisfaludon megidéz-

ettek a nádori törvényszék elé*). Ez okmányban királyi emberekül

jánitattak: Báli Mihály, Dávidbázi Péter, Kerepeezi Márton, Ar-

ánházi Máté és Miklós, Komlósi Illés, András, Gergely, Mátyás

3 Antal és Pósaházy_ Brigyes.

1457. Komlósi Miklós fia Gergely, és Imre fia Mátyás, fia

[iklós és testvére Gergely, Imre és Tamás nevében is felraentvényt

inak Ilosvai Lászlónak arról, hogy néhai Kisfálusi Mákszem Györírv

zvegye, született Komlósi Ilona hozománya, valamint férjét illetett

osvai, ilonczai, kisfálusi és revi birtokaira nézve kielégittettek.

1458. Mátyás király/ (Budán, feria 4. post fest. assurapt. beat.

[ariae virg.) .vizsgálatot rendelt tétetni a felett, hogy Márton napja

örül Bolhái Ambrus, neje Margit beleegyezésével és fiai Demeter,

;
jános és László, Ilosva, Iloncza, Kisfalud, Rév helységeket és Négy-

forrás pusztát elfoglalták Ilosvai András és Lászlótól, kiknek ilosvai

házát felgyújtották; majd Mária ünnep körül Pál nev tisztökre

törtek egy éjjel, ezt elfogták, szemeit kiszúrták, vagyonát pedig el-

I

hurczolták
;
ismét Bükérl 16 ökreiket elhajtották, nem sokára 'pe-

dig Bolhái Ambrus Szlsön találkozván Ilosvai Andrással, azt ott

nyomban elverte, megsebesítette s kifosztotta;, nekik kétezer forint-

nyi kárt okozván. Királyi emberekül kijelöltettek ez alkalommal Ar-

dánházi Pál, Miklós és Mátyás, Bilkei István és Sándor, Komlósi

András, Illés,. Mihály, Gergely és Mátyás.

^ 4460-ban megvette Ilosvai László a fentebb nevezett hélysé-

f gek és puszta felét ezer arany forintért s azokba Bilkei Sándor ki-

I
rályi ember által ünnepélyesen beiktattatott.

, 1463. zálogczimen beiktattatott Karácsonyi Ilosvai László, neje

f Bilkei Anna, úgy Yörösmarty Palkó fia Ivasko és neje Bilkei Ve-

! ron bizonyos itteni és bilkei részekbe.

Azon évben Mátyás király Budáról, Balázs leleszi konvent f-

í

nkéhez irt rendeletében meghagyta, hogy Ilosvai László és testvé-

rei András és György kérelmére, azok Ilosva, Kisfalud, Iloncza, Rév,

r KorostomezÖ és Nógyforrás nev helységeinek határát megújítsa.

Ez .okmányban kijelöltettek királyi emberekül : Bükéi Sándor, And-

rás és János, Komlósy Imre, András és Mátyás, Gulácsy Pelbárt,

I *) Lelesz, Prot. G. II. 32. sz.



Foroobi János, Kerepeczy János, Árdáufalva^ Pál, Miklós és András,

Szomszédos érdekelt birtokosokul emlittetnek: Szentmikiósi W^j-
voda János, Bilkei István, Mihály, Miklós és András. A felvett ha-

tárjárás! okmányban az egyes helységek határai körülirattak
;
ezek-

bl kiemelem, hogy a Borsova foljó mellett fekvó Kövesdnél em-
'

littetik a régi ut, a bérczen egy terhes ut, majd Medencze hely-

ség, mely e szerint, hajdan llosváuak is neveztetett
;
Disznó fert-

hely, Háterd, Horotyáuk, Barlanghegye, (hol a munkácsi várbeli

határ érintkezett), Kis Ilosva folyó, Dobuka patak, Boszorkapatak

stb. 1464. évben a nevezett birtokosok a hatúrjárási okmánynak
llotívii és Ki.-faiudra vonatkozó részét magoknak kiadatni kérték a

leleszi kápUiantól, mivel az elbbi irat véletlenül elszakadt,

1463. llosvai Karácsony László a Szilágyi Erzsébet birtoká-

ban volt s a munkácsi uradalomhoz tartozó makkos erdeibl az ott

legelt sertéseket erszakosan behajtatván s azokat megtizedelvén,

Mátyás király parancsára e miatt vizsgálat alá vonatott. Minek foly-

tán Cíiarnavodai Egyed, Nagy Bégányi Miklós, Lónyay András, a

beregmegyei ispánok helyett, kik mint Erzsébet, Mátyás király

anyja házi emberei ez ügyben érdekelve voltak, kinevezett királyi

biztosok, valamint Gecsey Márton, Hetey Ferencz, Homoki Balázs

és Bégányi László, e vármegye szóig abirái jelentést tettek Mátyás

királynak arról, hogy azon évi január 3. kelt parancsa értelmében,

llosvai Karácsony Lászlót a vármegyei törvényszék rendes helyére

Beregszász városába idézték, hol a törvényszéki gylésen január

24-én meg nem jelent ugyan, hanem az ellene panaszt emel
Szilágyi Erzsébet nevében Keszi Balázs deák, munkácsi várnagy

megjelenvén, Pósaházi Bereezk, fkirályi ember és a leleszi konvent

küldötte András, mint hiteles bizonyság és a kikiáltott gylésre

Összehívott beregmegyei nemesség eltt, a mnnkáosi vár és ura-

dalmával határos birtokosokat, névszerint Fornosi Istvánt és Jánost,

Kosfalvi Imrét, Dávidházy Mózest, Pétert, Jánost, Istvánt, Amb-
rust és Tamást, Kerepeczi Márton fiait, Benczét és Györgyöt, Mik-

lós fiát Andrást, András fiait Miklóst és János deákot, Pósaházy

Simont és Tamást, Komlósy Györgyöt, Pált, Mátyást, Mihályt, Os-

vátot, Andrást és Imrét, Daróczi Tyzthesz (Tisztes ?) Benedeket,

Gergelyt, Tamást és Dienest Dódáról, Bulcsúi Miklóst, Tamást és

Jánost Beregszászról, Kérészi Miklóst ós Albertét, Homoki Szabó

Lászlót, Kisguti Miklóst, Óbégánj i Benedeket, Miklóst és Györgyöt,^

Ferneszi Istvánt és Jánost, Kis Surányi Antalt, Nyiri Györgyöt és

Matét, Csornai Bálintot, Biró Györgyöt, Borsovai Benedeket, Andr

I
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Mihályt és Balázst, Szerénái Aadrást, Pelbártot, Guláesi ist-

vánt, Hetei Pétert, Nagy Jánost, Halábori Istvánt, Jánosi, Benede-

ket és Antalt a keres ztre m ege sk elvén, a királyi parancs-

ban eladott hatalmaskodás iránt kihallgatták, kik is bizonyitolták,

hogy Ilosvai Karácsony László Szilágyi Erzsébet munkácsi uradal-

mához tartozó jobbágyainak, a várhoz tartozó és az oroszság szé-

léig s a Zugó patakig terjed makkos erdkre, BeregSi^ász, Bereg,

Vári, Újfalu, Déda és János helységekbl hajtott dézsmá alá váló

sertéseiket erszakkal betereltetvén, Ilosván jogtalanul megtizedelte.

jMinek következtében a -királyi parancs érteimében a hatalmaskodófc

az említett erdk birtoklatábói kivetvén, abba Erzsébet visszahelyez-

tetett, Ilosvai László pedig a királyi ember és leleszi konvént kul-

döUje által a szentgjörgyi nyolezadra a királyi ezemélynök elébe

idéztetett.
_

<

1475. Endrödi Titza Demeter, királyi udvarnok ' és testvére

Ferencz beiktattattak az Ilosvai László és fia bírta részekbe, ezek

ellenmondása mellett..
:

1478. törvénykezett Ilosvai Miklós és László és Szirmay Jó-

zsef— medgyesi Morócz István és Lászlóval, kik- panaszlóknák

Ilosván, bábafalvai, bikszádi és túrvékonyai jobbágyaik által ja%y

Ízben, érzékeny kárt tettek, ’ ^ ^

1508. Bazini György gróf országbíró megrendelvén Eómlósi

Péter, János, Gergely és Mihály kérelmére az ilosvai, kövesdi és

kisfaliidi határok megjárását, királyi emberekül kijelöltettek 'Óbógá-

nyi Kristóf, Mihály és György, Hetei Bernjén, Homoki Péter és

bilkei Gorzó Péter. (Lelesz, Prot Met. I. 507. sz

)

1518. Ilosvai János vizsgálatot intézett Karácsony István és

fiai András, Péter és Jakab ellen, kik itteni szántóföldéit és egy

malom-helyet erszakosan elfoglaltak. Királyi emberül eljárt ez

figyCen Gorzó Péter s a leleszi konvent részérl Becsi Já^
áldozár.

'

1619-ben birtokolt itt Guti Perencz.

1522. Ilosvai Miklós János megintették Lipcsei Gyöxgyöt és

Bükéi Gorzó Lászlót a miatt, hogy a ligeti erdben önkényileg ha-

tár jeleket emeltettek, mi ellen k tiltakoztak.

1546-

ban Ilosvai Orbán és Demeter emlittetnek birto-

kosokul.

1547-

ben Lónyay Gergely Karácsonyi Ilosvai Perenezet ilos*

yai lakában megtámadván, öt elfogatta s ingó jószágát eifadJteUa»

miért késbb perrel iUetietett (Lelesa, á. A. 2. N. 10-)



1548-ban ílosyai Orbán és Forencz itteni birtokosok részére

a leleszi káptalan batárigazitást eszközölvén; a Révai Ferencz ná-

dori helyettes rendeletében hiteles emberekül kijelöltettek Bilkei

Péter, Gorzó László, Komlósí János, Péter és Mihály. Az eljárás-

nál megjelentek az érdekelt debrókai és kis-karaszlói birtokosokul:

rosali Kun László, Miklós, Imre és János
;
— úgy Komlósi Mi-

hály, Péier, János és Gáspár (Mihály fia), letényi Komlósi Ferencz,

dobrokai Palkó György, bilkei Kis György, Bilkei Péter deák fia

Miklós, Lipcsei Miklós, János fia és Palkó Ferencz özvegye. Ez al-

kalommal Dobróka felól az itteni nemesek, Kis-Karaszló felól pe-

dig az Kr nev szikkadt medernél a nyilt utón. ott, hol a határ-

domb emelend vala, a Kun -család nevében Pál nev salánki plé-

bános tiltakozván, Kun János, Miklós és Imre tizenötöd napra a

királyi szék elé utasiltattak. (ü. o. I. 426.). — 1567. emlittetnek

birtokosokul Tarnóczi István, Bógányi Miklós és Vitkai Mi-

hály. —
1569-ben történt, hogy Vitkai Ilosvai Mihály itteni Lukács

nev jobbágyát és orosz áldozárt (praesbitert) elfogatta s az utón

nyilvánosan megölette, elébb mindkét kezét levágatván, miért ké-

sbb perbe fogatott. (Megyei levéltár 184. cs. 20. sz.)

• 1571. Tarnóczy István emlittetik birtokosul, ki következ év-

ben zálogczimen beiktattatott a néhai Mátyóczi Ilosvai Jánostól

megszerzett itteni és más birtokrészekbe, névszerint Büké, Ilosva,

Kisilosva, Bród, íloncza, Dobróka, Polyánka és Kjsfalud helysé-

gekben.

1587. Ilosvai máskép Vitkai János eladja itteni és ilon-

czái, bródi és kisfalusi birtokát 1200 forintért Kunmisei Lu-

kácsnak.

1589. Ilosvai László és Miklós perlekednek Kisfalusí Demeter,

János és Mihálylyal birtoklás iránt,

1590. Ilosvai Anna férje simái Mez Gáspárnak itteni és nagy-

bégányi, maszárfalvi, bródi, ilonczai és kisfaludi birtokait átadja.

1591. Knnmiséi Lukács deákra Vitkai máskép Ilosvai

János egy itteni telken kívül minden egyéb birtokát ráíratván, 6

azokba ünnepélyesen beiktattatott. 1600-ban birtokoltak itt az IIos-

vaiak és Erdélyi János.

1615. beiktattatott Ilósvay János, Komlósi Gergely királyi

ember által
;
ekkor birtokoltak még itt Kun Anna, Ivánesl István,

Ilosvai István, Kisfalusi Péter és Mez Péter pedig megveszik

1200 írtért az Ivánosi István, József és Márton-féie részeket itt,



llonczán, Bródon és Kisfaluban. — 3628. özvegy Szini Jánosné

született Ilosvai, máskép Kárácsony Margit emliítetik birtokosul.

. . 1639-ben Ilosvai Péter és Kis falusi Péter a határokat akar-

ták bejáratni, a munkácsi uradalom tisztei azonban ennek ellen-

szegülvén, az ügy eredménytelenül végzdött. — 1648-ban birto-

koltak : Ilosvai. Ferencz, Tamás ifj. és idsb, László, Miklós, Pé-

ter, Gáspár és János, Zavatkai András és Kisfalusi György.

1657. Dosvai István és Gergely osztozkodtak az ilosvai, iion-

czai és bródi birtokban száz tallér kötbér mellett.

1660. birtokoltak Ilosvai Péter, Gergely és ennek neje bog-

dányi Farkas Judit.

1665. pedig Ilosvai Péter, János, István, Gergely, György,

Gábor és Márton, 1667-ben János és Miklós, 1677-ben Ilosvai

György és Sámuel, majd Erzsébet, férjezett Zoltán Péterné.

1701. decz. 10-kén idsb Ilosvai György és iíjabb. I. István

az ilosvai, ilonczai, kisfalusi, bródi, csertészfalví, dobrókai és pó-

lyán kai birtokok iránt folytatott perben tett fáradozásai dija fejé-

ben adományoztak Ilosvai Gergelynek Erdön egy jobbágy-tel-

ket. — Az 1703-ki szabadságharezban kitntek Ilosvai Imre és

Bálint. —
1715. Ilosvai János és neje Somosi Anna emlittetnek.

1719-ben Ilosvai György, mint ügocsa megyei volt alispán

felmentvényt kapott a megyétl az iránt, hogy a közelebb történt

kurucz és tatár-járáskor idegen vagyont el nem jdegenitett 8 a keze

alá került marhát mind azon tulajdonosainak visszaadta, kik az

iránt jelentkeztek
;
a többiért pedig engesztelésül kötelezte magét

az Isten dicsségére a nagyszisi templom javára száz forintot

ajándékozni.

1743. Baji Patai Samu eladta a Szubai-féle birtokot.

1766-ban emlittetnek Ilosvai Imre, Mihály, János, József és

Ferencz; 1770-ben Ilosvai László. ^

1707-ben egy akkor folyt per szerint az Ilosvai-családhoz

tartoztak a következ családok: Nemes, Gombos, Brtok, Lázár,

Csuzda, Lrinez, Pap, Tánczos, Ziday, Bukovinszkj, Zsoldos, Bi-

tók, Sziveczly, Fónagy, Dobos és Tóth.

A jelen század els felében éltek: Ilosvai Gedeon, Meny-

hért, Károly, Dániel és György. Az 1848-diki szabadságharezban

részt vettek Ilosvai Lrinoz fhadnagy a 10. bonvédzászlóaljnál,

Lajos nemzetri hadnagy, Ferencz önkéntes nemzetri hadnagy

(eksett Erdélyben,) László és Kálmán (meghalt 1858.) honvéd



fhadnagyok, végre Sándor nemzetóri százados,- és Rezs honvéd

kapitány óh zászlóalj-parancsnok.

Az ilosvai . uradalomnak a 19. század elején különféle birto-

kosai voltak kiralt Pólyánkén és Kisfaludon
;
igy a törzsökös Ilosvai

családon/ kívül birtokoltak itt a Bessenyei, Komoróczi, Ajtai; Cser-

tószen a Soraosi család- utódai ; Szarka, Gulácsi, Somosi és ürai-

családok
;
Ilonczán Ilosvai Péter után a Komlósiak. — 1866. év-

ben megvette 8460 forintért az. Ilosvai Gedeon, illetleg utódja

Rezs osztályrészét Buzáth Kajetán itt és Pólyánkén, Bródon,

Ilonczán, és Gsertészen, kitl azt ismét Soós Pálaó 1869-ben meg-

vette és ráíratta' báró Leutsch Albertnéra. Kroó Hermán bírja I.

Károly, Gáthy Samu a Dániel-féle részeket. I. Menyhért utódja

Lorincz s a Györgyé Sándor.

A hely.'^éget több úri kastély s az Ízletes g. k. ktemplom

disziii. Székhelye a kir. járásbiróságnak is.

Az ilosvai református templom már a múlt században fen-

állott; 1777. junius 5-kén megszemlélte azt hivatalos kiküldetés

folytán Bárdossy József munkácsi r. k. esperes s azt rongált álla-

potban, 6 öl hosszú és 2V2 ölnyi szélességnek találván, kimondá,

hogy a fatemplom' helyett újnak építése szükséges; ennek folytán

1781-ben Budinszki János uj- tervet képületre, ell toronynyal,

beterjesztvén, a költséget 403 írt 30 krban elirányzó. 1784-ben

az ilosvai hívek a. bilkeiekkel oly egyezségre léptek, hogy ezek

sátoros ünnepeken az ilosvai templomba járhassanak, úgy azonban,

hogy, mint az okmány mondja: ,;a tiszteletes uraknak filiánkba

leend exeursusaiban legkisebb fogyatkozás ne deprehendáltassék s

lelki tanítónk fizetésének letételében provokálják magokat az ilos-

vai Ecclesia tagjai által már concipiált obligationalis levélre.- „(Be-

regraegyei levéltár.)

A helységnek hegyen völgyön fekv s helyenkint silány ha-

tára 2965 holdnyi terjedelm; lakóinak száma 955, kik 137 ház-

ban laknak.
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I Izsnyéte.

I
(Z 8 n y a t i a 0 .)

Magyar-orosz helység a munkácsi járásban 180 házzal,

1107 lakossal és 5985 holdnyi sikhatárral, melynek nagy része

lombos erd. Nevét az orosz Znatin vágy Snjatin szótól, mi szánt

vagy égvónyt jelent, lehetne származtatni; jóllehet akadnak, kik a

szarmata-jászok e táj beli Iscenum nev lakhelyét, mely Krisz-

' tus eltt 150 évvel létezett s melyet Ptolomaeus említ, ízsuyétó-

: ben gyanítják, Annyi bizonyos, hogy határában Traján-féle érmek s

a százados fákkal borított erdségekben régi szántások nyomai ta-

láltatnak.

‘ Hajdan Isnyótet ihindea oldalról mocsárok környezték, Sesztó,

r Máriántó, ’Csanálos, Virágos, Arokhát, Piskálóhát, Tövismocsár,

Beregtó és Kigató nev dlök, mindannyi emlékei az egykori víz-

járásnak; még e század elején is, egy 1813. készített térkép sze-

rint, több dln, melyet most szántanak, akkor csak széleit legel-

tethettók.

A helység a munkácsi vár s uradalomhoz tartozott, igy for-

;
dúlt el az az 1488-ki Mátyás-féle s az 1495-ki adoraányieveíek-

ben; az 1530-ki adóösszeirásban is királyi birtokul emlittetik.

Eengeteg erdsegei gyakran menedékül szolgáltak a bujdo-

sóknak; igy 1552. dalnoki Székely Antal jobbágyai a Nyírbl ide

menekültek, kiknek fölkeresésére Ó Beregvármegyét felkérte. 1566-

I bán a tatárok kegyetlenül elpusztiták.

1635. Rákóczy György fejedelem Izsnyétét gelsei Balling

Györgynek, leánya Annának, Lövei Gergely munkácsi várparancs-

: nk nejének, Erzsébet, Kende Ferencz özvegyének Timsor faluval

együtt zálogképen még 1635. évben átengedte, melyeknek birto-

kába k Kerepeczi István, királyi ember és.Cziki Péter, leleszi pap

; által 1645-ben be is iktattattak; 1648-ban bírták Lövei Gergelv

Csernek Pál s a nevezett két n.
1652. besSenyÖi Tarnóczi Zsuzsánna, elébb Balling György^

késbb Csernell Pál neje, mint Balling János nev fia gyámja fel-

21
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Tett 3000 frtot Lorántffy ZBuzsánoától a Ballingnak elzálogositott

Timsor, Gorond, Izsnyéte és Nagy-Gut helységek Tisszavéltása fe-

jében^.

Izsnyéte lakosai mindig bú alattvalói voltak a munkácsi vár

urainak. A népba^yomány szerint, ba e vár ostromoltatott s körül-

zároltatott, a várórséggel híreket akkép közöltek^ hogy Pósaháza

felöl kijelölt tölgyfák tetejérl fehérkendt lobogtattak, mit sokszor

az izsnyétei nk is tettek, ekkép jelezvén az ellenség mozdulatait

vagy a segítség közeledését. Történt az is, hogy egyizben az egész

izsnyétei csorda behajtatott a várba szorult rség élelmezése végett,

melybl késbb, mint. a nép beszéli, csupán a jelzésrl ismeretessé

vált Spenik nev zvegyasszouynak egyetlen riskatehenét adták

vissza. Ily büségökért nyerték a lakosok 1660. március 8-kán Rá-

kóczy-Lorántffy Zsuzsánnától a Tiszaberek, máskép Alsóerd nev
erdójökre az adománylevelet, melyet elbb Balling János várparancs-

nok tlük egy a Szernye folyón volt malommal együtt elfoglalt.

Ez erdt maiglan birja a község.

1703. május hónapban a hagyomány szerint, Bohus Márton

munkácsi várbeli rmester és izsnyétei fi, az itteni falusi legénye-

ket egy vasárnap délután a templom melletti dombra összegyújt-

vén, zeneszó mellett egy hordóborral megvendégelte s kés estig

tartott táncz után II. Eákóczy Ferencz zászlója alá felhívta, mit

azok örömmel elfogadván, a nép szava szerint, azonnal felesküdtek

B mind végig vitézül harczoltak. E fejedelem kedves kocsisa Deák

Mátyás is e falu szülöttje volt, kinek hü szolgálatjaiért itt két tel-

ket, Rafajnán egy vízi malmot és E.-Ujfaluban egy telket adomá-

nyozott, melyeket a harcz megszntével elvesztett ugyan, azon-

ban haláláig jól bírhatta magát, mert Eafajna-Ujfahi részére egy

harangot öntetett.

A reformált község 1595. már anyaegyház volt, melynek

1645-ig fiókja vala Nagy és Kisgut. Mindkét harangja Eperjesen

öntetett, ily felirattal: ,Georg Wierd in bpérjes goss mich. Anno
MDCXXXVIlí.'^ — Pap János 1660-ban egy talpas ezüst poharat

ajándékozott az egyháznak. 1666. Báthory Zsófia zaklatni kezdé a

híveket s elvonta a pap jövedelmeit is, azonban 1667. Guláosi Amb-
ruB alispán a fejedelem asszonyt a jövedelmek kiadására felÖiVta.

— 1084. julius 12. Radics András, Thököly Imre ftiszte rendelt

Budai kan. Uv. Fa«o. -74ö N. 18,



régi szokás szerint a papnak a^rafajnai birtokosok malmából 12

köból búzát.

1682. Dobos Péterné szül. Fejér Erzsébet egy diszes abroszt

ajándékozott az egyháznak. Azonkori szabadságharcz folyama alatt

Kacsó, Kosa, Guti és Lrinoz nev; kuruc z ok, kik késbb itt le

is telepedtek, egy aranyozott réztányért, két abroszt s mús egyházi

szereket hozlak ide, mik maiglan használtatnak. Kende Sámuel

lelkész 1768. kezdé az anyakönyvet vezetni. A mostani fatemplom

1792-ben épült és került 270 frtba; 1796. pedig a 20 ölnji magas

fatorony és 1798-ban a papiak. Az els tanító volt Pap József

1795-ben. — 1813-ban kiméretett gr. Sehönborn Fülöp a lelkész-

nek 35% és a tanítónak 18 holdnyi földbirtokot. 1850-ben épült a

mostani ískolabáz. s

A 344 g. k. lakosból álló hitközség Gorond fiókja, itt azon-

ban fatemplom van, magas esücskös toronynyal. A munkácsi ura-

dalom egyik fóerdésze itt lakik.

iTányi.

..(ív á.üu vcz^iX.

Munkácstól nyugotra egy órajárá^pyijra fekv orosz uradalmi

hetység Í08 házzal,. 577 lakossal és ,1406 .holdnyi hatórjal., van

benne öt yendég-szoba és IQ káddal. ellátott^y a s a s fü rd ,^ ura-

dalmi maj'dr és_ g. k. lelkészség ktemplommal, A 17. században

Nagy íyánnak peveztptett. Nevét kétségtelenül azon, pataktól

vette, mely. egykor a helység. déliTÓszéu, folyt , & I v a n o nevet vi-

selt,^ jeilenben csekély vize Rákos, . Kajdatj^, Dombok és , Cserieno

fele való ' foly{fsában inkább .mocsarat^ ramt.pí^ta^ot képez A z^ 1391.

évi határjárás iránti okmányban Iványi s a szomszéd Kajdanó,

Rákos és Oroszfalu, mint a királyné birtokai éniííUétnek. É
rás alkalmával királyi emberül mködött Domoko.s leleszi prépost

kiséretében A Q dr ás (beregi szászt plébános és Szántói Pet fia
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János mester.*) Ai 1333-dik éri pápai tizedek rovatában itteni
^

bánosul Demeter emlittetik, ki ilj adónl 3 garast fizetett.

1356. Munkácsi Balázs comes és fiai Istrán és László említ-

telnek ^bospites de Ivan“; ennek nyugati végén feküdt akkor

Bród nev helység, melyet szintén Leó utódai bírtak ;**) valószín,

hogy e vendégek a tatárdulás utáni idókben megyénk több helyein

letelepített idegen jövevények utódai, kik itt a szólómövelóst is meg-

honositák. Hogy a szólótermelés mái a 14. században itt díszlett,

kitetszik Koriathovics Tódor podóliai és munkácsi herczegnek a

csernekhegyi kolostor 1360-ik évi (?) adománylevelébl is, melyben

az iványii szlhegy tizedét a szerzetnek adományozza. E miatt

azonban az iványii róm. katb. plébános késbb a nevezett szer-

zetnek nem csekély bajt okozott, mert a szültizedet maga részére

elfoglalta; st egy alkalommal, Benedek r. k. lelkész, a dézsma be-

szedésére kijött orosz szerzeteseket cselédeivel erszakosan megtá-

madta, szakállukat csúfosan megczibálta s ket kemény ütlegekkei

illette. Ily panaszok folytán 1488-ban Mátyás király. Kaskai Balázs

budavári ffelügyelnek meghagyta, hogy az ügyet vizsgáltassa meg
azonnal, mert a megbízott munkácsi várnagy igazságot szolgáltatni

késett.

Ezekbl kitnik, hogy Iványi már a XIV.—^XV. századokban

népes helység volt. Az e korbeli ktemplom késbb elpusztult,

azonban 1869. április 26. alapfalai napfényre kerültek, midn t. i.

az uj papiak építéséhez szükséges köveket a falu déli oldalán a La-

torcza régi medrének jobb partján, egy bels telek udvarán lev

emelkedettebb helyrl kezdették hordani. A mint a helyszínén tett

szemlénél meggyzdtem, a hajdani templom maga keletelt fekvés

volt 8 szükebb kerek apsissal ellátott szentélylyel bírt. A négyszeg

hajó 1 szentély pedig mt. volt hosszú s majdnem oly

széles, aiapfalai mt. vastagok és l*go xnéternéi mélyebbek Tá-

lának. A templom északi oldalához volt ragasztva a sekrestye, mely

körül felhalmozva tömérdek emberi csont hevert; az itt-ott feltnt

ers vakolat vörös és fekete szín falfestés nyomait mutatta. Mikor

pusztult el e r. k. templom, bizonytalan; annyi bizonyos, hogy a

hitújítás korszakában innen is kiszorittatoit a kath. lelkész, ki többé

nem is foglalá el helyét, mert késbb protestáns pap helyezkedett

be. Ugyanis e válságos idkben, különösen a 16. század végén sa

17. elején a reformált várurak 8 a beiháboruk alatt itt annyi ide*

Lelisz, Prot. Mát. i N. 61 .

Xloky-CoA ni. 68,
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gén protestáns jobbágy telepedett le, hogy 16(^ben Irányiban vi-

rágzó ref. anyaegyházat képeztek, melynek papja Szerényi Ist-

ván, Bakos pedig fiók községe volt. Protestánsok laktak akkor a

szomszéd Klaosanó, Oroszvég, Dávidháza^ Bakos és Bajdanó bely-

Bégekben is, melyekbl azonban, a két utóbb nevezett kivételével,

késbb elköltöztek, annyira, hogy most a községek majdnem kizá-

rólag ruthén lakosokból állanak. Eákóczy György aug. 4-én

ban kelt rendelettel helyeztette át a ref. parokhiát Rákosra és azon

évi ang. 5-én eltiltá az iványii lakosokat attól, hogy az orosz püs-

pöknek bortizedet adjanak. 1650-ben Iványiban Létay István

volt az utolsó ref. pap, ki innen Rákosra tette át székhelyét, hol,

valamint a szomszéd Kajdanón maiglan ref. papok mködnek. Mint

állitják, az egykori r. k. templom köveibl e század elején épült

volna fel a g. k. ktemplom, mely egy dombon magasan áll.

A helység folyvást a munkácsi uradalomhoz tartozott. 1648-

ban Eákóczy György felmenté az i ványlakat a g. k. püspök részére

szedetni szokott bortized kiszolgáltatásától. 1649. Loráníffi Zsuzsánna

alatt találtatott itt („N agy-Iványiban“) 35 jobbágy, 31 fiú, 4 ló,

58 -ökör, 13 tinó, 41 tehén, 205 sertés és 5 méhkas. Ez urhér sze-

rint adtak akkor a magyar (azaz reform.) jobbágyok búzájukból ki-

lenczedet, az oroszok pedig tizedet, s azonfelül, hogy Nagy és Kis-

Iványi a várhoz bordézsmát adott, tartozott együttesen az uraság

részére 2 hordó bort óvenkint kiméretni. A ms^ar jobbágyok igy

neveztettek; Dobos, Bogár, Kelemen, Eaád, Andocs, Szerenosfalvi,

Vizniczei, Gerzsani, Vadász, Kisari, Kovács, Fagyas, Vereczkei, Bán,

Csorba, Halász, Tóth, Szabó, Hosznai, Gaál sat Kenéz volt Mo-

lunka Péter. Errl az 1649. urbér ezt jegyz fel : „Mivel a specifi-

kált kenéz igen elszegényedett és gyakran bujdosóban is vagyon,

az falubelieknek bírót keli választani magok között az szerint, sz

mikor valamelyik biróságot visel közölök s azon esztendben ha

minden adó, zab, pénz, tyuk, kender hiával nem léazen és admi-

nístráltatik az mennyi helyes lészea, azon biró, áz minthogy több

helyeken is ezen jószágban, adót nem áá.“ Ebbl is kitnik, hogy

a kenéz rendszennt elöljárója volt a helységnek.

Egykor Nagy-Iványi, Euszkóez és Lohó közt feküdt Kis-

iváni helység, mely azóta teljesen összeforrt NagyiványivsL As

1568. sept. 5. kelt okmány szerint, Szentjánosi Lajos, beregi fis-

pán és munkácsi igazgató adott Dobrova Andrásnak és ennek fia

Ferenoznek, valamint poroskói Besi Lukács és Simon nev kené-

zeknek kiváltságot arra, h<^ a Erivé pataknál nj falut alakitsanak,



mely Dobrókának nevezteBsék, a megszállóknak 14 évi adómentes-

séget Ígérvén s hozzáadván, hogv azontúl a törvény szerint S/ent-

györgy és Mihály-napjain 50—50 dénárt, minden iiz sertés uUín

egyet s azon alul a szokott váltságpénzt tartozandnak fizetni. Ha-

tárul kitüzetett: délrl a Zavida folyó Iványi felól, nyugatról Busz-

kócz és északról a lobói határ.

1649. találtatott Kisiványiban 17 jobbágy, 10 fiú, 7 ló, 26

ökör, 10 tinó, 22 tehén, 104 sertés és 34 méhkas. Batyko volt Pap

János, kenéz Dobrava György, ennek testvére és Dombosi voltak

hetes drabantok, a jobbágyok pedig: Poroskai, Kai, Klacsanói, Fa-

zekas, Kovács, Repede, János deák sat.

1672. volt Kisiványiban a batyko Pap Lukács, a falu bábája
Dubi'üvai Mihúlyné, kenéz Bese János; 1699-ben pedig BezÓ Pap

Miklós. Ez évi összeirásban megjegyeztetett: hogy a falu határa a

Nagyirányiétól elszakittatott, késbb azonban egybeolvasztatott s igy

ma iö Iványi néven egy helységet képez. Különös, hogy

sem az 1672., sem az 1649-ki urbórekbeu Nagyiványira nézve pap-

ról említés nem teletik, s igy feltehet, hogy akkor csak Kisivá-

nyihaa mködött orosz pap. 1682. találtatott Kisiványiban 19 job-

bágyszemély 14 telken, Nagyiványiban pedig 26 gazda 307*

ken. Ekkor téti az itteni majorság! föld 100 holdat, 1645-ben 111.

. Az 1682. évi urbérbeaemlittetik„ hogy a nagyiványi akózabbó!)

kenderbl s tyúkokból, az itteni ref.: prédikátornak harmadrész

járt, de ez 1671 óta a vár részére elvétetett és szedetik; 1670-ig

a ref. lakosok papjoknak bortizedet is adtak. Az akkori magyar

lakók, kik kétségtelenül az al földön dúlt török fegyverei elöl me-

nekültek ide, s ideiglenes jobbágyokul letelepedtek! ‘ ekkoríg alig egy

két. család
,
maradt fen, a többi idközben részint ^ elköltözött, ré-

szint eloroszodott vagy nevet cserélt.

,
Hajdan Iványi- alatt folyt a Latorcza, inelynek régi medfö

maiglan jól kivehet. A nép hagyomány szerint: egy földrengés

a régi virágzóbb helységet elsölyeszté-s a folyót dél felé sodorta,

hol ma is: folyik. Az akkor- elsülyedt templom harangjait koron-

ként most is véli még a nép hallani.
%

Az 1798-ki felvétel szerint, a papiak szalmával fedett rozzant

faépölet volt, valamint a régi templomka is; most mindkett de-

rék képilraény.

A jóbif fürd udvarának északi szélén most uj díszes ép^t
emelteik, melynek alapja 18SL janius hó ISrkéxt tétetett la i
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délkeleti sarkáD. Bérlje EbrnoafiD Antal, ki mit évben az irá-

nyi határban egy kisebbszerö gzmalmot is létesitett.

lTa»kofalya.

(Vaskovicza.)

Uradalmi orosz falu a felvidéki járásban 41. házzal, 253 la-

kossal és 1273 holdnyi hegyes határral, mely a magas Gyil nev
hegy alatt elterül. 1649-ben találtatott itt 10 jobbágy, 12 fiú, 7

ló, 10 ökör sat. Kenéz volt az Ivasko család, melynek azt Mágó-

csi Ferencz 1612. január 1. kelt okmányban adományozta; a hely-

ség, mely Ivasko Pap-fal vának is mondatott, a kenéztl vette

tehát nevét. Akkor voltak itt Ivasko Sándor és András lovasszaba-

dosok, Zubko hetes drabbant, szolyvai tekncsináló. 1672-ben vala

a kenéz Zgoga, a batyko pedig Lippai János. Az 1649-ki urbári-

umban mondatik a batykóról, hogy Ivasko-Pap János a Nyírbe

szökött, valószinöen kenyérhiányában dolgozni, aminthogy akkor a

község legnagyobb része részint elköltözött, részint kiveszett, úgy,

hogy a Eákóczy konyhájára csupán 2 tyuk, egyféi lúd, 4 tojás és

félfont vaj került innen s naegjegyzi, hogy a malom, seríz és

pálinkás üst szintén elpusztult.

A g. k. hitközségnek, mely Nagyábránka fiókja, van fatemp-

loma. A lakosság st meglehets jóllétnek örvend, lévén annak

kezén 167 szarvasmarha, 180 juh, 53 kecske, 109 sertés és 2

méhkas.

£z^ a vereczkei járásban s a ploszkéi völgyön fekv húj-

ség áll 35 házból, 226 orosz lakosból és 269 holdnyi hc^es hi^
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tárból s tartozott a muokáosí uradalomhoz. 1582-ben adott Mág5-

csi Gáspár Uchal ülés és István és Lizaueoz Jánosnak keoézséget

a végbó!, hogy itt falut alakítsanak. 1649-ben volt a kenéz Ko-

bút Eosztju s a batyko Uchal Yaszil; ekkor talátatott már itt 17

jobbágy 15 fiúval. A kenéz, mint egy jegyzetbl kitnik, elhagy-

ván atyai Uchal nevét, anyja után neveztette magát Kohutnak test-

véreivel együtt. 1672-beu Báthori Zsófia alatt találtatott 26 job-

bágy, 5\/^ telken 22 fiúval. Az Izvor nev patak pisztrángos volt;

tehát itt is a helység vizétl, melynél épült, vette nevét; egy piszt-

rangtartü tó is tartatott fen a vár részére. A fkenez akkor Kali-

nics Iván volt, a pap pedig ükaly Vaszil.

A 234 orosz (g. kath.) lélekból álló hitközség, melynek 1852.

épült saját ktemploma van, Ploszkó fiókja.

IzTorhata.

Munkácsi uradalmi telepitvény a fentebbi helység szomszéd-

ságában 52 házzal és 281 lakossal. 1827-ben ugyanis a gróf Schön-

born-család, mint az itteni 26023 holdból álló erds és hegyes ha-

tár tulajdonosa, munkás-telepet létesiteni akarván, 1830-ig mint-

egy 38 család szállott ide, kik részint favágással, részint az 1834.

itt alakított üveggyárban foglalkoztak, mind addig, mig az üveg-

gyár beáUittatott, amikor sokan a felshraboniczai üveggyárba men-

tek dolgozni.

1848-ban tiz évre ujszerzdés köttetett az uradalom s a te*

lepitvényesek közt, mely szerint két-két holdnyi külsséggel látta-

tott el a 44 házhely, miért évi bérül minden gazda 6 frt 20 krt

tartozott fizetni vagy bizonyos mennyiség hamut beadni.
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Kajdanó.

Magyar-orosz falu a munkácsi járásban Rákos szomszédságá-

ban 152 házzal, 772 magyar-orosz ajkú vegyes, (1870-ben 1203) la-

kossal és 891 holdnyi sik, termékeny határral a Latorcza jobb

partján. Tatár nevét honnan vévé bizonytalan. Már a XÍV-dik

században mint a munkácsi várhoz tartozott királyi birtok emlit-

tetik. —
1456. királyi adományul kapták és beiktattattak Kajdanó bir-

tokába Hassagi Farkas és testvérei Albert, Imre, László és Lé-

nárt, valamint Ilosvai KAráesony fia László. Az 1484-ki Hollós Já-

nos-féle adománylevélben Kajdunnak mondatik. Az 1649-ki úrbéri

összeírás alkalmával találtatott itt : 44 jobbágy, 35 fiú, 9 ló, 83

ökör, 24 tinó, 60 tehén, 635 sertés és 73 méhkas, a lakosok pe-

dig majd mindnyájan magyarok voltak, ily nevekkel : Király Már-

ton, ki fóbiró volt, Remete Pál, futosó biró, Domokos, Cseh, He-

tei, Laczok hetes drabantok, Laczko székely drabant. Kasza Já-

nos ki a rákosi kastélybeli kertben kertészül alkalmaztatott; Kata

halász. Nagy, Ferenez, Joó, Benkó, Kálmán, Soltész, Bara, He-

geds, Ország, Panasz, Szántó, Szcs, Sándor, Ondi, Kebel sat.

Akkor a jobbágyok még jobbára reformátusok voltak, kik 1650

óta a szomszéd rtíkosi prédikátor alá tartoztak; 1815-ben azonban

a falu földesura gr. Schönborn Ftilöp templom és iskolai laknak

való telket ajándékozván, azon évben fatemploraot, tornyot és ta-

nítói lakot épített a hitközség. 1816-ban volt a tanító „Mágócsi

Gáspár. “ Végre 1822-ben anyaegyházzá lett, legels lelkésze lévén

Kiss János ; 1848-ban uj ktemplom építéséhez fogott. 1870-ben

23 1-re ment a reformáltak száma, mig a gör. katholiknsok 693-

an valának, most pedig 780 vannak. Ezeknek 1672-ben saját

papjok volt bizonyos Panasz János, most azonban a rákosi lekész-

séghez tartoznak, de itt ktemplomuk van.

1614-ben Dobó Zsófia Bárdi Ferenez özvegye Kajdanó, Cser-

lenó, jEtókos, Euszkóoz és Iványi helységeknek azon hséges szol-

gáltatik jutalmazásán!, melyeket néhai bátyja Dobó Fereneznek tet-

tek, a Kojdanó-vidéki erdt adományozta; a Tasnádon julius 13*
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kiállilotl okmányt Barcsai Péter és Tasnádi Adám elóltemezvéu.*)

Az ndomúny azonban nem érvényesittetett.

A helység délnyugoti határán Kajdanó és Cserlenc közt az

uradalmi Vidék nev erd szóién, irtott s termékeny területen

fekszik a gróf Schönboin-család (birtokához tartozó, 478 Vg hold-

nyi szántó és 241% iioldnyi kaszálóból álló Dombok iiovö ma-

jor**), mely tágas é|jületekkel van ellátva. Nevét vette azon skori

halmoktól, melyek a major körül emelkednek s melyekben durva

cserepek, hamu és szén találtatnak,

E major 1832. évben a Bagnya nev mocsáros területnek

vizmentesitése által akkép keletkezett, hogy a Járok és Ivanó

nev patakok elvezetése által az ártér raüvelhetóvé tétetett. 1860-

ban a terület 142 holduyi még használhatatlan volt, az akkori újabb

szabályozás által azonban a gyakori árviztól az is megmentotett s

Így most összesen van itt a 22% holdnyi udvarral s legelvel együtt

884% hold. Dlinek nevei ezek : Tövisek, Bognya, Lukovics,

Erge, Orinke s Pusztafalu sat. Ez utóbbi a major északnyugoLi

szélére esik s mint állitják, egykor ismeretlen falu volt.

Kálnlk.

Eutbén falu a munkácsi járásban, begycs-völgyes vidéken, 151

házzal; 896 (1870-ben 973) lakossal és 2889 holdnyi határral. A
,XV. században a Tárkányi család birta, 1501-ben pedig vassiiioi

Vassa István zálogjogon.
'

1478. bei ktattatott méztegenyi Szereoseny György ós DaU
Tamás Kálóik, Benedike, Bisztra, Gajdos és Gyulaj birtokába. 1404-

ben emlittetik Nagytárkányi László. 1503. Kenderesi Péter lett zá-

logbirtokos; 1506. Nagytárkányi Márton és Miklós kötnek <^e«8é-

getJCálnik s a többi.szomszédos. közbirtokpsségi fala kánt;, 1505.

*) Megyd. tevéltár.

**) Oro8Kul.0Hozhki*‘-iLak nevextotik.



Keree.séoyi Antal és 1507-ben K. ístváu emlittetnek birtokosokul.

1511. Nagy tárkányi László és Forenez elzálogositják itteni és he-

uedikei részeiket 40 frtért Szírithei Lászlónak
;
1512-ben pedig Nagy-

tárkányi Miklós és Péter részeket 25 írtért N. Péternek.

1512. voltak itt kenézek Lázár és Máté, kiknek Rakomazi

Gergely és Szentinihályi András munkácsi várnagyok engedélyt ad-

tak arra, hogy Lázárfalva nev helységet alakítsanak.*)

1547., Nagytárkányi István elzálogositá itt és Bisz’ra, Zsukó,

Csapóczka, Benedike, Balázsvágás, Gajdos, Nagy és Kis-Lueska, és

Lácza, Leányvár és Sárkány zempléni helységekben iovó részeit Ka-

pzonyi Péternek 40 frtért; 1549-ben pedig Nagytárkányi Miklós az

5 részeit raaroki Proiyth Jánosnak 82 frtért.

1560. bírtak itt Tárkányi Farkas, Báoskai Aliklósós VékeiFe-

rencz; 1567-ben Tarkanyi Ferencz.

1576. Fomlósi AlbeHné Székely Erzsébet és Székely György

iktattattak be, Nagytárkányi János pedig a nyolez helységekbeni ré-

szeit Bornemissza Lukácsnak elzálogositá 200 frtért

1588. bírtak Oriai Mihály, Pet István, Sennyei Mihály, Tar-

kanyi János böki Paczoth Ferencz és ICoralósi Albert. 1592, Nyári

Pál bírt itt, késbb Török Zsuzsán na.

1593. Tiltakozott Halábori Péter, Komlósi Albert és neje és

Pinkóczi György és Zsuzsanna ellen vagyonelidegenités miatt, ugyan-

azon évben Komlósi \lbert neje olhiinytával kapta adományképen

itteni 11 telekbl álló részét.

1600. birt itt Telegdi Ferencz és Borsi János is.

1601. Ruszkai Dobó Ferencz visszaüzéssel élt a királyi ügyész

'ellenében a Peth Ferencz és István, Vass Ilona és Borbála-féle

tígyb^ a líálniki, benedikei és gajdosi birtokot illetleg.

1648. bírtak itt : Tárkányi István, Lövei Gergely, Szirmai Já-*

nos, Bárczi Tamás, Bácskai István, Keller István, Borsi János es

Sennyei Ferencz; 1663-ban még Zoltai Zsigmond is. Jelenleg bír-

nak itt a következ közbirtokosok ; gróf Buttler Sándor, b. Barkó-:

czy Sándor, gróf Schönborn Ervin Besz Károly után Gottesz-

mann Adolf, Freyseysen Gyula örökösei, Dobé, Andrássi és b. Hor-

váth Gedeon.

1788. a gk. fatemplom megégvén, helyébe már akkor uj kbl
építtetett, mely azon idben a harmadik ktemplom volt a megyé-

ben, azóta uj építtetett s a papiak is kényelmes ház.

1643. mrb. a mnk. urad. levéUárhan.
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Kanors.

Oroszhelység a Terchovinán Volóczon-tul, mely a basoDDerü

viztJ kapta nevét, áll 70 házból, 431 lakosból és 2101 boldnyi he-

gyes, kopár határból. A vereczkei járásban íekvó e helység a mun-

kácsi uradalomhoz tartozván, Mágócsi Ferencz 1611. julius 8. Pi-

rochovics Lorincznek és Pletyák Jánosnak adott kenézséget a vég-

bl, hogy itt a Kan ura nev telepitvényt megnépesitsék, az okleve-

let késbb, 1618-ban gróf Eszterházi Miklós is megersité. 1649-

ben találtatott itt összesen: 25 jobbágy, 41 fiú, 8 ló, 14 ökör, 24

tehén, 20 juh és 18 sertés, a nyeste! szolgáltató batyko volt Czup-

rovics Koszty. 1657-ben Lorántffi Zsuzsanna is ellátta a Pirocho-

vics-családot kenézi oklevéllel. 1699-ig tetemesen csökkent a lako-

sok száma, s akkor a Kosztovics Demeter-féle elpusztult telek je-

löltetett' papiakul, lévén a batyko Csuprovics Pap Vaszil. Most

Volócz fiókegyháza.

Hogy e völgyön át már az skorban vezetett közlekedési vo-

nal, mutatja azon körülmény, hogy 1833. május 3-kán Kobrin

máskép Loch Tódor a púd omelisztom nev dlben lev földjén

bronzkori tárgyak s arany gyöngyök cserépedényekbe rejtve ta-

láltattak.

Mezó-Kaszony.

Bégen, els királyaink idejében, midn észak-nyugotról a

Tálra és keletrl a máramaroBi begylánczolat-képezte harminez mórt-

íbldnji hossza rengeteg vadonban sapán egyes pásztoroki néhány
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határr, a kiráíjl vadászok s világot kerül magános remeték és

zarándokok tartózkodtak s a községi élet e tájon még jó formán

ismeretlen volt, a Tiszáméntében elterült erdkben egyes kápolnák,

imaházak keletkeztek, mint Tiszaujlakon, az Ilonának szentelt ká-

polna (fanum sanctae Helenae) és tovább azon csörgedez b for-

rással ellátott magaslat lejtjén, mely körül ma Kaszony áll, egy

szent Katalinnak szentelt imola, mely késbb, midn körötte hely-

ség keletkezett, nevét a kápolna védszentéról, „Kata asszonj**-

ról nyerte.

A hagyomáuy szerint, az eredeti apró Imaház a mellette ké-

sbb megnagyobbított uj templomhoz sekrestyéül ragasztatott s

védnökéül Szent Lászír választatott volna. Innen sokan állítják,

hogy az 1086-díki ütközet, melyben László király á Salamon vé-

delmére berontott Kuteszk kun hordáit megverte s kik Munkácson

Mármarosnak futottak ki az országból, épen Kaszony közelében vi-

vatott volna. Az évkönyv szerint, a gyzelem helyén hálául temp-

lom keletkezett. Annyi bizonyos, hogy a XIII. században már né-

pes hely volt; az 1333-diki pápai tizedek lajstromában „Kazun"
paroehialis helyül emlittetik, melynek akkori lelkésze Benedek 6

garast fizetett pápai adóul.

A XIV. századbeli okmányokban gyakran emlittetnek kászonyi

jövevények, vendégek (hospites), s igy feltehetni, hogy ezek a ta-

tárdulás után külföldrl megtelepittetvén, itt tetemes birtokot s ki-

váltságos jogokat nyertek s századok múlva is jóllétnek örvendet-

tek. így 1364-ben az itteni hospes-ek Eéz Péter zápszonyi faitokos

szernyei malmát elpusztítván ez erszakoskodás miatt a nádori szék

elé idéztettek. (L, Zápszony). Egy 1369-ki idézésben pedig Bene-

dek, János és Tamás ide való jövevények, vendégek a leleszi kon-

veat által megidéztetnek a királyné elé, a Bégácyl Jakab közt fenn-

forgott Ügyben.

1374-ben felhozatík okmányilsg, hogy a kászonyi bírd ^
nácsa eljárása folytán Kenézi Szaniszló azért, mert Kisvárdal Do-

mokos egyik kalongyai jobbágyát megölte, Miklós jobbágynak ^
40 köbölnyi tartalma bordóborí és 3 ökröt átadni Jcöteleztetett*).

1398. Zsigmond idrály Tokajt és Tárcsáit az ottani hajévá-

Bokkai együtt Debri István mester, király! kincstárnoknak cserébe

adván Kaszony helységért, következik: hogy azéltt azt a Dabri

c^ád bírta; ez évben egyszersmind a király parancsára Kaszony

Kioby-Codtz m. 561
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határa megigazittatott. Késbb azonban D. J. egri várkapitány, a

Zsigmond király ellen forralt összeesküvésnek részesévé válván, st
a király Siklósi elzáratiisába is Czudar Péterrel tettleg befolyván,

Debfói fszerepet vitt azon pártosok közt. kik Diirazzi Károly ki-

rálynak fiát, nápolyi Lászlót kiálták ki fejedelmöknek, kinek zász-

lóit Kántor Jánosi Péter ,és Balint, Tarpai Márton, Laozkífi István

8 más beregi birtokosok körülhordozván, a templomokban bálvány-

képen kívánták tiszteltetni, miért késbb fejeiket s javaikat vesztet-

ték. Debrinek emlékét ma is hirdeti, a kaszonyi szlhegyeken a

Nagy-Deber és Kis-Deber völgye.

1403. a Debrói István bírta Nagyidat, Tarczalt, Tokajt s Pá-

lyát Izsépi Péter- és tibajdi Kornis Antalnak s aPerenyieknek ado-

mányozták.

1136. Kusali Jakcsi György tárnokmester és beregi fispán,

Dienes váradi püspök és Mihály a székelyek grófja bírták Kaszonyt

és Hadadot, melyek -késbb Vesselónyire szálltak.

1447. a Jakcsi család, nóvszerint László, Mihály, Péter és

György bírták e helyet és környékét, 1451-ben pedig Báthori Sza-

niszló fia: István. 1459-ben J.
'

László fia János elzálogosította itteni

részeit Györgynek. — 1460. Jakcsi László után örököltek bólteki

Drágffi Miklósné és Kállai Jánosné; 1461-ben pedig Szilágyi Er-

zsébet kapta zálogul Jakcsi János részét.

. 1470-ben a Keszi (Kézi) család birt itt; ez kitnik azon vizs-

gálatból, melyet Homoki Balázs , kir. -ember legfelsbb parancsra tel-

jesített Kézi Balázs deák, munkácsi várnagy, néhai Közt Ferencz

fia Ákos, Kalatszegi Zupán Péter, Jakcsi György özvegye Affra és né-

hai Kosali J. György fia László kérelmére, néhai J. György fia János

ellen, ki Kézi János egyik itteni jobbágyát megverte s foglalásokat

tett, ugy szintén pereltek Nagybégányi Miklóssal a miatt, hogy' ez

a panaszlók. kaszonyi és dódai erdejökben lev tenyósz-sertéseket

megölte » más hatalmaskodásokat tett. 1474-ben perelt Kézi ós Kis-

újlaki Balázs Kusali Jánossal foglalás miatt. - ’

”

1478. megintetik Jakcsi János ós László Mátucsinái Miklóst'

és Zsigmondot, ugy^. Kézi Balázs özvegyét és eánek leányát Nasz-

lát Maiucsinai Miklós nejét a Jakcsi János-féle elzáfoso.sitött részek

visszabocsátása iránt, •

*

Ugyanekkor vizsgálatot dettek Hömöki' Balázs királyi ember éi

Elek leleszi pap Matucsinai M. Jakcsi J. és László s Affra 'ellen

itteni jobbágyain elkövetett erszakoskodás s a Vethe-szeg,' máskép

Szeleo Mocsár nev rét elfoglalása miatt.



1495—8-ban Bükéi Béter neje Matuesinai Dorottya beiktatta-

tott egy részbe M. Miklós eilenmondása mellett.

1496. Kaszonyi Mathuznai Miklós beiktattatott zálogcímen a

Jakcsi László-féle részekbe, ennek, valamint neje Krisztina és fia

György eilenmondása mellett, királyi emberül mködvén Zabszoly

Pelbárt.

Ez okmányban Kaszony el só Ízben mond a tik mezó-
városnak (Öppidum).

1501. Matuesinai Mihály és Jakcsi János özvegye Klára vizs-

gálatot indítottak Obégányi Bertalan királyi ember közbejöttével

Jakcsi László ellen, ki a Micz vizen lev malmához vezet töltése-

ket föiemeltetvén; ez által a határ elárasztását és három telek el-

rontását okozá.

Ugyanakkor a szomszéd birtokos Tarczai János felperes és

Matuesinai Miklós, Jakcsi László, Klára és János fiai Miklós és

András alperesek közbejöttével raegujittattak a Kaszony és Zápszony

közötti határjelek.

1506. Hetei Demjén kir. ember eltt perelt Jakcsi András

Nagybégányi Simonnal a kaszonyi területen lev Ligeterd, máskép

Salabícska nev makkosból elhajtott sertések miatt.

1507. beiktattatott Jakcsi András és György, a J. János után

maradt birtokba örökösödési jogon, valamint 1511. és 1512-ben is.

1512. Nagymihályi Ödönffi András leánya Zsófia, P á n Kristóf

neje beiktattatott zálogjogon a Jakcsi János-féle részekbe. A Pán.

család a Koriathovies-féie csoporttal bejött az országba a 14. szá*

zadban s a megye különböz helyein lett birtokos.

1519. Zápszonyi Szeráf kir. ember és Kerecsényi Péter lele-

szi k. pap' vizsgálatot tettek Jakcsi János és György ellen itt elkö-

vetett károk és erszakoskodás miatt
;

valamint Matuznai Ferencs

kérelmére az iránt, hogy Mo^s, más néven Szados hegyen lev

szljét elpuwtiták é harházár harpuvA égették. ;

1520. tnásbép Eászonyi Jakcsi András^ özve^e Ozifl,.

megidéztette -Mktozoali' Fenéiét és Kenderes J^ánós és Audráet

miatt/ hogy ki^D7Í^ ^^4i^^*^szakosan megrohanták s'egylk^ol-^

gáját ntegUékl

Jakcsi András özvegye Czili, férjezett Butykai Lászlóné

perelt Matbuznai Forenczczel négy behajtott ökrének jogtalan le-

foglalása miatt

1524. Bnszkai Dobó Ferenc beiktattatott a száz iorint záíog-^

asaegért' lektU néhai JakesI György bírta kaszonyi és mnasalyi
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részekbe Jt^csi János és László Özvegye s gyermekei János és M&gda \

ellenmondása melletL Királyi emberül mködött II. Lajosnak Bii-
|

dán 1524, Erzsébet napján a leleszi konventhez menesztett beikta- ^

tási parancsa folytán Hetei Simon és a leleszi konvent részérl Ba-

gosi László; a kijelölt királyi emberek közt emlittetett Eisdobro-

nyi Péter és Benedek és Hetei Demjén a dobronyi Hetei Simon.

Ugyanazon évben egyezséget kötöttek Mathuznai Ferencz és

Miklós egy itteni kúria s a kovászói várhoz tartozott itteni részjó-

szág iránt. ji

1543. paposi Eördög János és István beiktattattak a Jakcsi
|

István magvaszakadtéval neki adományozott birtokba
; ugyanakkor

'

beiktattatott kovászói Mathuznai Ferencz a néhai Jakcsi János né- «

mely birtokába J. János árváinak ellenmondása mellett. •

’

1545. BOdi Mihály beiktattatott az örökösök nélkül maradt '

Jakcsi János-féle részekbe.
|

1552. emlittetnek birtokosokul: Matuznai Miklós és Pál és !

Pázmán Péter. 1563. Matuznai Pál özvegyének visszaadta Szé- '

kely A.ntal itteni birtokát, 1562-ben II. Szapolyai János választott I

király Mathuznai Péter birtokát azért, mert a németekkel tartott s

azok javát elmozditani iparkodott, elkoboztatta s munkácsi várna-
j

gya, Gáltewy Ferencznek adományozta.

1566-ban az erre Tokaj alól elvonult tatársereg a várost fel- I

dúlta s a jobbágyságot 59 házhelyrl rabul elhajtotta. Az 1567-ki
j

adóösszeirásnál felsoroltatnak birtokosokul Mathuznai János és György,
1

Biidi Farkas és Mihály, Székely Antal, Horváth Kristóf, Szentiváni
j

János özvegye, Bégányi György és Mathuznai Pál özvegye. i

1567. megvette Biikei Anna és DaróczI György Eördög Euf-
|

rozinától ennek itteni részbirtokát s két szljét 200 forintért; s
|

ugyanannyiért Daróczi Szeráf és neje Oroszi Kata két szljét. I

1670. bírt itt még Soós Jánosné született Jakcsi Anna és Jak-
!

c«i Erzsébet is. — 1572-ben beiktattak királyi uj adomány folytán
j

Mathuznai, máskép „Kovászói Matuosinai'^ János, István és Ferenc
i

itteni 8 más részekbe, melyeket M. Pál halálával Székely Antal töb-
j

bek ellenmondása mellett hatalmasul elfoglalt, melynek visszaadását
{

az 1569. 49. tcz. szerint az országgylés is elrendelte. i

1576-ban beiktattatott szintén kir. uj adomány alapján Ma- . I

thuznai Gedeon. !

1600, bírtak itt: Literáti József, Szabó Bálint, Újhelyi Mik- !

IÓ3, Kubinyi István, Bdi Erzsébet, Sajgai Bálint, Daróczi Ferenc,
j

Usernell Pál, Lónyai István, Albert és Eufrozina, Horváth Kristóf, !
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iiathuzuai Zsigmond és Gedeon, Dessewffy Ferenc?-, Szürtei Mik-

lós özvegye, Réthei Péter, Tatai István özvegye, Melith Pál és Szé-

kely Miklós.

Ugyanakkor priberi Melitb Péter s néhai Perényi Melith Zsu-

zsanna örökösei, Kapi Sánd(^né utódai Eszenyi Csapi Zsófia uj ado-

mány mellett beiktattattak a Büdi-íele részekbe.

1613. Paksi Pakos Miklós királyi adományul nyerte a Tatai

Ferencz és János nótázása folytán ez<3k elfoglalt két szljét; pre-

mislei Horváth Kata pedig Bornemisza Józsának két telket és öt

szólót bevall.

1623. beiktattatott királyi adomány alapján luaniczi Horváth

István a kaszonyi összes birtokrészekbe; itteni nemesi házakba és

udvarokba, úgy a szernyei és ujfalvi részekbe, melyeket elbb Ma-

thuznai íslvánne és Pálné bírtak, de István magvaszakadtával a ne-

vezett felkéröre átruháztattak. A Bégányi György szolgabiró s ki-

rályi ember és Szentkereszti Bazil leleszi áldozár által teljesített

ünnepélyes bevezetésnél ellenmondoUak: Soklyói Balázs fia István

és neje Mathuznai Katalin, Csomaközi Zsigmond és Zsuzsanna s

Borbála kiskorú gyermekei, Perényi Gábor ungi fispán neje Salgai

Katalin (Salgai Bálint és Mathuznai Zsuzsánna leánya, kinek anyja
’ Mathuznai Györgyné Surányi Kata volt)

;
nemkülönben Nábrádi Já-

nos árvái Pál és János, kik a Mathuznai-féle kaszonyi és más ré-

szekbe való békés és tényleges .használati jogra támaszkodtak, va-

lamint az Összes Bégányi és Jakcsi családbeliek.

1633. Bégányi Mihály és Eapolthi Magdának átirat Salgai

Kata Perényi Gábor neje itt részjószágot és Balazséron egy ud-

varházat.

1637. magtalanul elhunyván premislei Horváth, más néven

Pólyák Kristóf és neje Katalin (ki elóbb Matuznai Ferencz, majd

Bornemisza Jó^a s végre Bogdán János nejévé Ion), annak vagyo-

nát felkérés folytán adományul nyerte Szelecsányi István, ki abba

Ragyócz] Zsigmond által be is iktattatott.

1639. Perényi Kata eladott Lengyen (így) Lászlónak 500 frt-

ért három telket. 1640. ju). 16. osztályegyezséget kötnek Csoma-
közi Péter maradékai, u. m.: Cs. Zsigmond, Cs. Zsuzsánna Kál-

lay Györgyné és Cs. Borbála Sulyok Ferenczné, s másrészrl Szok-

lyai Szabó István maradékai: Szabó György, Sz. Zsuzsánna Hor-

váth Dánielné, Sz. Zsófia Ráthonyi Ferenczné; az osztálytárgyául

szolgált nagynénjök Perényi Gáborné. született Salgai Kata itteni és

kovászói birtoka. 1641-ben Szabó Zsuzsánna és Horváth Dániel el-

22
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adták Kállai Györgynek s neje Csomaközi Zsuzsánnának az itten

kastély felét 1200 forintért. E kastély eröditett helyen feküdt,

melynek a Dolinai-féle lak körüli téren maiglan némi nyomai, föld-

hányások és árkok vonalai látszanak.

1642. Urai Anna Péczeli Péter özvegye, akkor Eszenyi Ger-

gely neje Péczeli Sándornak végrendeletében egy szlt hagyomá-'

nyozott. .

1651. beiktattatott Salyi István és neje, úgy királyi nj ado-

mány folytán Váradkai Ferencz s neje Barkács Krisztina. Ugyan

akkor beiktattatott donátio folytán Lónyai Zsigmond a reá s mind-

két nem utódaira szállt részjószágba, melyhez Szernye, Újfalu :

Bene és Kovászó is tartoztak. Királyi emberül mködött Gulácsi

István s a leleszi konvent részérl Fehérvári Miklós áldozár. 1653-

ban tiltakoztak Kállai Gy. és Nábrágyi János a Horváth-féle részek

elidegenítése miatt; ugyanakkor bírtak még itt Soklyói László György

és Isaák Simon. 1652. Lónyai beiktattatott a Guthi Miklós részeibe is

végrendeleti jogon.

1653, Váradkai Ferenczné tiltakozott a leleszi konvent eltt

atyja Barkács István ellen a miatt, hogy itteni telkét Szemere Bor-

bálának eladja,

1659. Verebélyi Ferencz és neje Vitkai Erzsébet cserét köt-

nek a vitkai, uj fehértói birtok s kaszonyi szlkre nézve.

.1660..Herczeg János sátoralja-ujhelyi ref. lelkész és Miskol-

czi Istvánná Mónai Kata egyezségre lépnek egy itteni szlre nézve.

1673. emiittetnek még birtokosokul Bótrágyi János idsb és

ifjabb.

1682. Csomaközi Kata kisasszony tiltakozott a rokonai által

Lasztóczi Györgynek eladott vagyon iránt. — Megjegyzésre méltó,

hogy ez okmányban els Ízben neveztetik e város „Mez“-Ka-
Bzonynak.

1690. Vass^György adományul kapott az elkobzott Lónyai-

Kemény Jáuosné-féle birtokból egyes részeket itt, Hetyén, Atya és

Szernye helységekben; 1693-ban pedig felkérte Vass Gábor a fen-

tebb nevezett honleánytól elkobzott naményi, asztélyi, barabási,

atyai és dédai részeket,*) melyekbl 1695. Absolon Dániel is, a

munkácsi vár feladásánál tett érdemeiért nyert részeket s azokba

beiktattatott; ezt 1717. megvette Absolon özvegyétl, Csauner Ks-

ritasztói, Eötvös Sándor, ki az itteni 125 öl hosszú és 70® széles

Beregi levéltár 282. oa. 42-*44. az.
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nemesi udvaron 1724-b6H egy 3 szoba és kamrából álló köépöletet

emeltetett, mely 1752-ben 1512 frtra beosültetett. Mellette tertilt el

egy halastó is* E birtokra 1656-ban Eötvös Sándor és családja ado^

mányt nyervén, ennek folytán 1757 beiktattatott, még pedig as

egykor Mathuznai család bírta részekbe, ínagát ez ágból síánsie*-

tatván*), mely alkalommal Dolinái, máskép Dráskóczi Miklós, Gá-

bor fia ellenmondott. E birtokrészhez tartozott ‘5Vj pnsztatelek, 60

köblös föld, kaszálók, szlk, korcsma és erdrész.

1822. tiltakozott Dolinái Miklós egy egyezség ellen, mely még
1639-ben Lónyai Zsigmond, Csomáközi Zsigmond és Nábrádi János

közt keletkezett itteni birtok iránt.**)

Jelenlegi fbirtokosok : Eötvös Jen, Lónyai Albert, Dolinái

Miklós és Rácz Samu örökösei, Horthi László, Bloksay Ferenci,

üray Miklós, Galgóczi Pál, Szántó Samu, üszkay Menyhért, Péehy

Amália Kállayné, Dercsényi Istvánná, Toperczer Imre, Rózsa Dá-

niel, iíj. Kun Mihály, Dolinay Károly sat.

A vallás ügyeit illetóleg megjegyzem, hogy Kaszony magyrx

lakói jókor fogadták el a reformált uj hitet
;

1595-ben már anya-

egyházul emlittetvén. Bocskai István fejedelem s e vármegye ura

különösen kedvelte e városkát, mi abból is kitnik, hogy annak egy

másfél lábnyi (46 cm.) magas, fedeles, aranynyal futtatott, • diszes

müvü ezüst billikomot ajándékozott. Ennek oldalain három tojásdad

keritvényben domboruan kivert tájképek, az eltéren római stylü

mithosi alakokkal látszanak
;
levehet fedelén egy pánezélos, sisakos

római viador áll, jobb kezét feltartva. A fedél belsejében donabo-

ruan kiverve van a fejedelem czimere illesztve : egy szárnyas kigyó

(sárkány) farkát szájában tartva, melyen belül egy ül oroszlán, lá-

bában nyílvesszt tart. A czimer köri é felirat olvasható: „S,te-

phanus Bochkay de Kis Marja.* Valóban becses ereklyéje

a ref. egyháznak.

1600-ban már oskolája is virágzott, lévén abban egyik buzgó

tanító Gyarmati János..^l645. évben diákok is tanultak itt. Anya-

könyve 1775. kezddik. Az egykori r. k. templomot a protestánsok

már 1552-ben foglalták el. Ekkor történt, hogy a katholikusok azi

e templomban tartott szent Katalinnak drága klárisokkai ékített szob-

*) „Ex Jalianna íilia Sigismundi, ex Juditba Beesky de Tasnád Szántó
filii senioria Sigismuudi ex Soa íbrányi de Vaja, álii Petrii Otar
maközi de eadem ex Catharina filia Blasii Szabó de Soklyó,
Sofia filia Georgii Matuznai alias Matuosinai de Kovászó ex Ka-
tliarina Burányi descendena^ (Leleszi iev.)

*) Leleszi levéltár.



340

rát a karzat alatta földbe rejték, hol azt az elrontástól megrizhessék’

mely körülmény az ez 'ügyben késbb tartott vizsgálati iratokban

maradt emlékezetül feljegyezve. Egy másik a reformátusok részérl

történt 1775-diki tiszti vizsgálatból következ adatok tnnek ki: 1

találtatott a templomban Nábrádi János halotti zászlója, melyen

arany hetükkel ez is volt rá varrva': „Meghalt Anno 1628.“ 2, ta-

lál tatott sírköve tiszt. Liszkai Andrásnak és íeleségének

„Anno 1640. die 7. Noveinber.“ kelettel. 3. hogy a templomi fede-

les papszéket 1642., a kart 1645., a raenyezetet 1654. Kállay

György és neje Csomaközi Zsuzsáuna készíttették. Késbb a romla-

dozott templom kívül belül megujittatott 1766-ban annyira, hogy

elbbi csúcsíves alakját egészen elveszté. — 1780-ban uj kar és

székek készíttettek bele; végre 1828. évben a templom megnagyob-

bittatott 8 tornyával együtt újonnan bezsindelyeztetett és uj kar,

szó- és ülszékekkel láttatott el. Érdekes még itt az egyház 5—

6

mázsás régi harangja, következ felirattal: „Mea vox vitae»

voc-o vos, ad rne venite. Omnia transibunt, — ibimus,
ibitis, ibuut. Bornemisza Józsa, Capitaneus in Huszt. F.

F. . Me íeoit M. Philippus Piscator Neosoliensis. Anno DCXÍII.**

(1513.) r— A kis harangnak, mely 160frtos, felirata ez: „A mez-
kaszonyi ref. ekklezsia öntette MDCCLXXXIIÍ.“ (1783.)

A protestaniismns fejldésekor elnyomatott katholikus hívek

két .századig nélkülözték itt ielkószöket, végre 1750. visszaállitta-

tottj 1751-ben kijellötetett a paplaki telek s ugyanakkor tett Hoff-

ner lgnáoz beregszászi alesperes a lelkész Javadalmazása s a

templom építése iránt jelentést a helytartótanácshoz
;

a szentegy-

ház szent István tiszteletére állíttatván. Ez idtl vezettetnek az

nnyakönyvek is. — 1770-ben a lelkész korlátozván az utczán lev

kúthoz való járást, ez tigy hatósági közbejárásra nyújtott alkalmat

B szabályoztatott.

'

. A 20 orosz lakosból álló g. k. hitközség a gorondi lelkészség-

hez tartozik.

' Vegyes ipar-társulata alakoU 1875-ben 30 taggal. Célja: az ipa-

rosok segélyezése.
'

Á . Miklós püspök napjára- es sertés vájárai régó' a híresek.

1864. gyógyszertárt alapított Szniscsák Mihály.

• Kaszony a hasonnev járásbiróság székhelye. Hatáaa 5042

hordnyi 8 hajdan posványos volt; trachyt hegyén lev szliben kel-

*lemes izü.bor tefera. Lakóinak száma most 1464, 242 lakházzal,
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mig •1870-ben'' a városnak 1529 lelke volL kik akkor 340 házban

laktak. Kezdetleges száiiodája iijabb idben keletkezett.

Ke!emenfalTa

.

(Klimovicza.)

Uradalmi orosz helység a felvidéki járáísban .35 házzal ós 214

lakossal s a Hátmegével együtt 3015 holdnyi hegyes, erds határ-

ral; nevét vévé Kelemen Kosztya ne iü kenéztl, kinek Magóesi Gás-

pár 1579. márczius 15. adott kenézi szabadalmat a végbl, hogy a

kijelölt területen falut alakítson; ez okmányt 1(513. Észt erházi Mik-

lós és neje Szerdahelyi Orsolya is luegersiték. 1049-ben Lorántffi

Zsuzsánna alatt találtatott itt 6 jobbágy, kik közül négyen Kelemen

családbeliek voltak, az ötödik pedig Delegán hetes drabant. Kele-

men István mint asztalos alkalmaztatott a várban
;

a hatodik job-

bágynöt, Neiipinai János özvegyét a fejedelemné kegyelembl az

adó- és szerjárástó) fölmenté. 1699-ben volt a kenéz Kelemen Fe-

rencz.

Most Hálraeg fiókja.

(Keaderesliv.) ,

A Szarka-hegy alatt Munkács közeiében fekv orosz uradalmi

falu 23 házzal, 113 lakossal és 1077 holdnyi hegyes határral:’

1523. évben kelt azon okmányban, melyben Mária királyné a.krají-
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luiak kiváltságait megerósité' Kendereske is a szabadalmazott ki-

lemez fala közt emlittetík, s hihet, hogy akkori lakosai szintén,

mAt Eejrepeczkén s máshol e tájon, oláhok voltak.

1613. január 1-jén gróf Eszterházi Mikíós és neje megerösi-

ték Dánes nev kendoreskei kenézt ez állásában, úgy fíát Danko**

Demetert is, oly megjegyzéssel, hogy mint eddig tévé, azontúl is

feyekezzék a helység lakosságát uj megszállókkal gyarapítani.' 1599-

ben folt itt hót ház, 1649-ben m.ár 8 jobbágy, u. m. Kis,
,
Risko,

lóg, Foskály, Fekete, Lengyel, Kalmár, Bucsko és Fodorin. Ezek

közöl Risko vinczelléri szolgálatot tett a halastónál lev ura-

dalmi szlben, mely tónak nyomai maiglan jól kivehetk a

IHhegy észak nyugati sarkán elterül lapályon. A határbeli Kende-

mke és Szarka hegy nev szlktl a lakosok már akkor is adtak

l ilenoiedet a várhoz. Ez urbér szerint 1649. az itteni batykonak

zi crdszólen a „Czerkom^ (templom) mellett volt egy kis háza,

liolvnez fold nem volt s mint az irat megjegyzi
:

„bár a pap mit

fzet, az nga (Lorántf Zsuzsánna) tri t.*"

A jobbágyok száma 1672. is ugyanaz volt, 1682-ben már egy-

gjú megszaporodott, lévén 10 jobbágy és 7 fiú; 1728-ban 4 job-

kiff és 8 fiú. Ez utóbbi összeírást Szenczi Ferencz harminczados

4^ Ócskái György ügyvéd eszközló. 1733.. volt 7 gazda, 1749-ben.

1764. ismét 9 és 1792. tizenkét jövevény. A gör. k, község .

a

^dberingi lelkészséghez tartozik.

Tisza»Kereeseny«

A Tiiza jobb partján fekv magyar helység 192 házzal, 1052
líiekkel é* 3292 holduyi terjedelemmel. A hely adott nevet egy •

IC* Mázadig virágzott nemes családnak, mely itt már a 13. század'

bán elkel szerepet vitt. Nevezetesen 1343. évben Kerecsenyi Pé
tér fia Barabás választott bíróul m üködött Márokon, mely okmány

tprobua vir** jeles, jámbor férfinak mondatik. (Zichy-Codej II. 86)
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1344. Csabai Dezs fia Mihálj mint felperes és Kerecsenji

Disznós Péter fia Barabás mint alperes közt a Kereoseny, Iszter-

jén. Hetjen és Mátjus he)jsé§^k közti határ iránt villongás támad-

ván, az egi’i káptalan küldötte eltt a per egyezségileg rendeztetett

Ez okmány szerint a határ kezddött Kerecseny nyugati oldaláról

a Tiszánál 6 ment Ecmetegorondja nev tó mellett kelet felé tartva

Petlend mezre, ii nen lusnk mezre, majd egy Sima rekettye

ne^ü helyre, innen egy erdre,* hol a mátyusi határ akkép kezd-

dött, hogy az erd Kerecsenyhez,. arekeityés pedig Mátyushoz esett*

Tovább folyt a határ egy T o r n a-h o m o k a nev dombnak s innen

egy Eresz tón nev erdnek, a Mélytó nev folyón keresztül

menve, jött egy Kontúr P ál-vize nev halastó gátjához a vonal,

hol Iszterjén nev helység feküdt egy Sólymos nev
tónál, innen folyt a helység Sólymos ere nev pataka, melyen

valá Kerecsenyi Barnabásnak egy malma, alsó végén e viz a C s a r-

nolta (Csarnavoda, Csaroda) folyóba szakad, ihost a határ e folyó

partján ment egy hid felé, hol ismét egy bokros mocsárJerült el,

mely itt kisebb Palasz kának neveztetett, ettl nem messze fe-

küdt a nagyobb Paiaszka, melyet megkerülve ment a határ a

Eeznepatak nev folyóba, majd a Csarnolta folyóhoz, melyen

áthaladva egy A pa barna v

a

nev erdnek s a Csamavodá folyó-

nak tartott, ennek alsó részén Kolos vize nev halastó feküdt,

melynek közelében felállitott három dombnál végzdött a négy hely-

ség^ határa. (Zichy-Cod. II. 97.)— 1368. perelt K. Barabás Yárdal

Miklós és DomokossaL (ü. o. III. 344.)

1370. pereit Kereesóoyi Barabás Somosi Lászlóval papi birtok

iránt. 1374-ben Kereesényi B. fia János emliitetik iUoni és Ádony

s Galgony helységek birtokosául. (U. o. lil. 540.) 1376-ban pedig

Kereesényi Szalóki Domokos fordul el. (U. o. 641.)

T373. Kenézi Szaniszló bevádolta Kerecsenyi Domokos deákot

Bagó na János beregi alispán és négy szolgabirája eltt, hogy 24

sertését és 1 ökrét elhajtatta. (Zicby-Ood.) III. 508.)

1407, birtokoltak Szalóki István és László és ezek után Guthi

Pál és Balázs; 1427-ben Guthi Gáspár fiai János, Imre, Mihály és

Pál, valanaint Kerecsenji István, János, Pel bárt, Kristóf, György és

András, ezek közül István és János belktattaltak azon évben itt és

Eszterjén, Adony, Hetyén és Galgo-féle birtokfészekbe. (Leleszi lev.)

Ugyanazon évben beiktattatott még záiogczimen Bajori Fülöp

fia Zákár a Kereesényi Barnabás fiát Györgyöt s ennek fiait illetett

birtokba Forimsi János kir^yi ember és Mátyás nev leleszi kon-
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veutbeli ^fráter® által a Kerecséoyi, máskép „Kelecsényi® család

elleomoodása mellett.

1436, BorDeraissza János vette zálogba Kerecsényi Magyar

Zsigmond özvegyétl ennek birtokát, melybe azután 1462-ben be is

iktattatott Kerecsányi Péter ellenmofidása mellett.

1439. törvénykezik Kelecsényi István özvegye férjezett Apáti

Kopolcsi Mátyásné Kerecsényi Pelbárttal hitbóre és özvegyi jogá-

nak elvonása miatt.

1475. beiktattatott Csapi János.

1478. meginteti Atyai István Up'or Lászlót, hogy a nála lev

Kerecsényi Póter-féle részbirtokokat a pénz felvétele mellett bo-

csássa vissza, mint melyek családi jognál fogva ót illetik..

1489. Petneházi Mátyás iktattatott be zálogczirnen a Guthi

Ország László-féle részekbe, valamint 1492. szintén ráfizetés folytán.

1507. Kerecsényi Márton, Antal, Barna és Istvántól elkoboz-

tatván itteni jószágaik, azok felkérés folytán Batthyányi Bene-

dek és Tárczay Jánosnak adományoztattak
;
a beiktatásnál ellen-

mondottak Atyai István özvegye, Kerecsényi Antal, Barnabás és

István.

Ugyanakkor Atyai Ferencz részét Lónyai János és László

kapták zálogul, valamint vassilói Yassa István az Atyai István

részét.

1508. Tarczay János megvette az Atyai Ferencz-íéle rész-

.
jószágot.

1609. Kerecsényi Erzsébet, özvegy Burányi Pálné és Anna

Melétkei Benedek özvegye zálogba vetik birtokaikat Kerecsenyi Ist-

vánnak, ki 1511. megvette a Tarczai és Atyai István-féle részeket,

melyekbe 1512-ben ünnepélyesen be is iktattatott. Azon évben vizs-

gálatot indittattak Bácskái Miklós egri prépost, anarcsi Tegzes

László és Kerecsenyi István — Losonczi Zsigmond ellen a Ke-

recseny és Ladány melletti tiszai rév birtoklata iránt.

1515. beiktattatott királyi adomány folytán Kerecsényi István

- magtalan elhunyta után Losonczi Zsigmond fiaival Antal ós Far-

kassal együtt többek ellenraondása mellett.

1519. megvett Burányi Agata Kóka Gergelytl itt két telket

25 arany forintért.

1520. Vámosatyai Mágda, Zsófia és Dorottya adományul kap-

ták az itteni, fiágról reájok szállt birtokrészeket a rév-jogga^

együtt.

1526. Lövei János birtokolt itt, ki a pórlázadán alkalmával



elveszett iratainak újólagos kiadatásáért folyamodott. 1580. birto-

koltak még Ország Imre és Vitéz János.

1553. beiktattattak Losonözi István és Antal leányai az ósi,

most a leányágra is kiterjesztett birtokokba.

• 1566. A Kerecsenyi család egyik tagja László volt a szigeti

és gyulai várak fnöke, hol t-

a

törökök megfojtották.

1570. emlittetnek itt Kerecseni Rádi János, Nyakas Márton és

neje Jékei Borbála, Csapi Ferencz, Btidi Mihály, Büdi Farkas, Petri

Jób és Lányai János. 1575-ben Bödiek beiktattattak a Guthi Ország

Kristófról a koronára szállt birtokrészekbe. 1580-ban Büdi Klára

irat Pankotai Mihályra egy jobbágytelket 50 frt fejében.

1583. Bégányi Lukács királyi ember által beiktattattak itteni,

zápszonyi és eszterjéni összes birtokokba Büdi Mihály és Büdi Far-

kas özvegye született Líínyai Anna mint gyermekei István, Mihály

és Boldizsárnak természetes gyámja.

1600. pri béri Melith Péter én rokonai beiktattattak királyi

adomány cziraén a. Büdi-féle részekbe, Romocsaházi István pedig

a Lövei Péter-féle elkobzott birtokba.

Emlittetnek még : Büdi Erzsébet, Dessewffy Ferencz, Kubinyi

István, Petri Gergely, Rádi Péter, Petri György, Rétéi Péter, Me-

lith Pál és Czobor Mihály.

' 1623. Végrendelet alapján beiktattatott özvegy Lónyai Lász-

lóné és leánya Zsuzsánna, 1629. pedig cserneki Dessewífy Ferencz

a magtalanul elhalt Sebesi Pál-féle részekbe királyi adomány

mellett.

1633, birt Dessewffy Ferencz és Barkács István özvegye Bu-

dai Erzsébet.

1636. Barkács Mihály Kerecseny, Adony, Hetyén, Vid, Bo-

doló, Csaroda, Déda, Barkaszó és Zápszony helységekben lev bir-

tokait nejére Szemere Dorottyára Íratja 3000 frton, Szabó Mihályra

pedig egy telkét 100 frton. — TJgyanazon évi junius 4-kén kelt

egyezség szerint Barkács Krisztina kapta osztályrészül a kerecse-

nyi részt szlvel és malommal együtt.

1648. ‘bírtak itt Guthi Boldizsár, Dessewífy Ferencz és László,

Lónyai István, Nyakas György, Barkóczi István, Bay István, For-

gács István, Szinttiy Miklós, Váradkai Ferencz, Barkóczy László és

Rákóczy László. (Megyei rov. összeírás).

1651. Péchi Ferencz és örökösei, majd Sályf István
;

1652.

Lónyai Zsigmond Guthi Miklós után, 1653. pedig Váradkai Fe-



renczné nyertek itt birtokot
;

ez utóbbi tiltakozott atyja Barkacs

Istváu pazarlása ellen is.

1G5G. Pataki Gí'i’l János neje elzák\eit Lövei Sámueluek és

Nudányi Margitnak egy nemesi udvart és házat 300 frton.‘

1G04. Barkács István tiltakozik — Büdi Erzsébettl született

gyermekei Barkács Mihály és Gábor, Katalin Fuló Jánosné és Krisz-

tina ellen a Büdi-féle vagyon önhatalmú elosztása iránt s különösen

Barkács Mihály és Katalin ellen azért is, hogy kerecsenyi házát

erszakosan megrohanták s abban hatalmaskodtak. (Leleszi lev.).

1815. Koczka József és a Nemessányi Poleiinától született

fiai Jó/sef, László és Zsófia nevében is tiltakozik Nemessányi Anna,

elébb Füzesséri Zsigmond, utóbb Néraethy István özvegye ellen

^zért, hogy Kala Jánosnak bizonyos si 'birtokokat eladott.

Fbirlokosai most gróf Degenfeld Imre, Liptay Károly gr.

Lónyai Gábor, Suhajda Mihály, Bárczay József, Uszkay Gábor, Szé-

csy Károly stb.

A kerecsenyi reformált község már 1595. évben anyaegyhá-

zat képezett; azonban 1645. és késbb 1745. táján ismét Ádony-

nak volt fiókja. 1650. üszkai Zsigmondué született Barkács Éva

egy kendt és 1664. évben Dobozi P. András egy ezintányért

ajándékoztak az egyháznak. Anyakönyve 1766. kezddik. A rom.

kath. vallásu üszkai-család egy harangot öntetett a ref. egyháznak,

melyet 177.3. megtoldva átöntöttek. Errl ez áll az emlékkönyvben:

„és mivel több súlyú volt a harang, mint az uj anyag, azért a

katholikus üszkai-családbeliek halálakor is megadták vele a harang

általi tisztességet." Nagyobb harangja 1801. öntetett részben szin-

tén az Uszkaiak segedelmével Templomát 1792-ben megnagyobbí-

totta a község. Az 1823-ban megégett papiak 1825-ben építte-

tett fel.

Tiszakerecseny újabb idben azon különös állapotba jutott,

hogy régi si helyérl elmozdulni kényszerült. Ugyanis a Tisza ár-

jai évenkint mindinkább szorongatván s partjait mindinkább mos-

ván*), nehogy az elnyelés veszélyének kitéve maradjon, elhatározá

a derék' magyar község, hogy tovább költözik, s lakházait is elvi-

szi. S ez valóban megtörtént: most a falu a töltésen, belül bizto-

sabb helyen nyugszik.

*) Mily gyorsan mosta itt a Tiss^a a partot, kitnik onnan, hogy 1841.

évben a templomtól és papiaktól még 12 ölnji távolságban foly-

dogáJt, 1848-bau már csak kilenczre, nehány ^mnlva pedig egé-

szen közel ért hozzá.



Ez alkalommal a lakosok a regi elhagyatott hajdani r, k.

templom köveit bontogatván, többször apró csecse-becsékre akad-

;
tak, késbb a cziuteremben talált alapfalakból is szedegettek ki a

téglákat és köveket s szintén némi régi mtárgyakra és emberi cson-

tokra akadtak.- 1868. nyarán azonban a munkások egy beszakadt nagy

sirbolt-féle düledékre akadván, abban tömérdek emberi csontot s

egy helyen következ értékes ékszereket találtak : egy karcsonton

két igen szép arany karpereczet, fehér és kékre zoraáuczozva

8 veres kövekkel diszitve, ily alakú . 17 darab arany gombot, 3 ujj-

gyrüt, ismét egy ezüst kard-hüvely-töredéket, melyre K. G. betk
valánák vésve, e mellett feküdt egy igen nagy tallér nagyságú, .12

aranypénz súlyú, füllel ellátott arany emlékérem, melynek egyik

oldalán Boeskay fejedelem arczképe s e körirat: „Stephanus
B 0 c h k a y, D. G. H u n g, T r a n*s. P r i n c e p s e t s i c u I o r u m
Comes 1605.,“ másik oldalán pedig egy kivont kardot tartó kéz

s e felirat: „Dnlce pro patria mori“ (édes a hazáért meg-

halni) látható. Ezeken kívül volt ott egy kis arany elkoptatott ál-

lapotban, 1 belga és 1 lengyel arany a XVL századból, 5 apró

ezüst pénz, egy láb hosszú menteláncz rósz aranyból, vastag, ezüst-

tel átsztt zöldszinü selyem ni ruha-foszlányok, melyeken arany

osillagocskák ragyogtak s más apró vastöredékek. Ez ékszereket

feldarabolva s részben átalakítva az egyház javára kisorsolták.

Kicsorna*

Oroszfalu a verchovinán, mely a nagyrosztokai g. k. lelkész-

séghez tartozik 25 lakházzal, 127 lakossal és 1580 holduyi hegyes

határral. 1870-ben 236- lakosa volt. A munkácsi uradalomhoz tari

tozván, Mágócsi Ferencz 1611. Puppin Istvánnak és utódainak .

adott kenézséget a végbl, hogy itt falut alakítsanak
;

- 1649-ben
már 15 Jobbágy-család tett itt úrbéri szolgíUatot. 1672. volt a

kenés' Pupinovics Yaszil
; 1699-ben a kenézség kibéreltetett S
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frlon és adott a kézség II. Rákóczv Ferenez konyhájára 17 tyú-

kot, 4 libái. -34 tojást és 4’/^ font vajat.

Kígyós.

Kies fekvés magyar falu a Szernye tó déli szélén az ardói'

hegy közelében N. Bereg szomszédságában 49 lakházzal, 210 lé-

lekkel és 2457 hold tértartalommal. A helység déli szélén az er-

dnél egy kis lapályos mez terjed, mely király táborának
neveztetik, valószínen II. Andrásnak e megyében való táborozása

emlékéül. A falu különben nevét vette a határban folyó ‘Kígyós

pataktól, mely igy már egy 1364-ki határjárá.snál emlittetik. A
XIV. században Kikos-nak is íratott, legalább igy fordul eló az

1333-dik évi papai tizedek rovatában, melynek akkori plébánosa

Uéter 3 garast fizetett pápai adóul. Régi ktemploma a XV. szá-

zad elejérl való.

1349. évben Péter lelkész az beregszászi szljét, minden

.tartozékaival együtt a beregszászi bírák eltt a tle eredt János,'

István és Klára nev gyermekeinek örökösen* átadta*). A helység

eleintén királyi birtokot képezett, késbb azonban a Beregszászon

alapított egyes Ijolostoroknak adományoztatott, 1366-ban ugyanis

Erzsébet királyné meghagyta a leleszi kunventnek és Debri Mik-

lós mester és udvari rének (aulae nostre miiiti,) hogy a beregszá-

szi Szaniszló rend apáczák panasza folytán, mely szerint nagy-

in uzsaji Konák István és fia János kigyósi birtokaikat háborgatták,

vizsgálatot tegyenek s a kifejldötthöz képest alapítsák meg a ha-

tárt*.*) különben mar 1364. évben bejáratván a szomszéd Ardó

község határa, abban Kigyós úgy emlittetik, mint a szerzetesek

birtoka. '

.

1456. beiktattattak királyi adomány alapján Hassagi Farkas,

Albert, Imre, László és Lénárt, valamint Ilosvai László Kigyós azon

részeibe, melyet a beregszásziak elfoglaltak. Az 1530-diki adóösz-

szeirásnál birtokosokul a beregszászi barátok emlittetnek.

) Zichy-Cod. II.m lap.

Dátum Yisegrad, íeria 6; poat. fest. Egidii, Leleszi lev. Prot. A. 1 24*
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1545. Büdi Mihálj királyi parancs mellett Longodár helység

határát igazittatvan, ez alkalommal a Krösberek nev els raesgyó-

nél a beregszászi' Domokos szerzetesek s a beregszászi lakosok

ellenmondottak.

1552. gróf Révay Ferencz nádor Pozsonyban kelt parancs-

ban meghagyta a leleszi konventnek, hogy a Szaniszló vértanú tisz-

teletére alapított beregszászi kolostorban Jakó Domokos szerze-

tesek kérelmére, kigyósi biriokuk határát járják be; ez okmány-

ban királyi emberekül kijelöltettek Matbuznai György és Oroszi De-

meter; szonvszédos és érdekelt birtokosokul pedig meghivattak:

Beregszász részérl Ádám Márton biró és Tóth Mihály hites^ I.

Ferdinánd beregszászi jobbágyai; Tyukodi Mihály deák; a beregi

szent Pál rend szerzet részérl; Barát Gei-gely, Károlyi Péter és

Barta István; Büdi Mihály nag3'muzsaji birtokos; Nagy Bereg ré-

szérl: Koncz Márton biró, A^arga Lukács, Újlaki János, Koncz

Tamás királyi jobbágyok. Az Ardónál megkezdett s á. Kígyós nev
patak partján folytatott menetnél, az itteni régi domb megujitásá-

Dftl ellenmondottak : Ruszkai Dobó Ferencz, István és Demeter ne-

vében annak jobbágyai. E határjárási okmányban emlittetik la nagy-

szlsi ut is, melyen „sót szoktak száUitani."

Az löG7-diki adórovatban emlittetik 2 telek birtokosául Szé-

kely Antal, azon megjegyzéssel, Logy az elz évben a tatárok

két telket elpusztítottak.
'

1579-ben Schvendi Lázár cs. vezér a beregszászi szerzete-

sek birtokát elfoglalván, a szepesi kincstári igazgatóság alá^ helyez-

tetett; majd Mágócsi Gáspárnak adatott zálogul, ki azt Kátai Fe-

renoz nev szabadosának kétezer forinttal együtt hagyományozta

.1586.*)

1612. bírtak itt Melit Pál özvegye, Tárkányi István es Peré-

nyi György. 1626 és 28-ban beiktattatott idsb priberi Melith György

Kígyós és zempléni Szent Mária helység s annak Mogyoróska nev
utcája birtokába, melyet azeltt néhai atyja Melit Pálnak a fejede-

lem hü szolgálatáért zálogul adott, ennek elhnnyta után pedig örö-

kösei megosztozkodván, a nevezett két helység Melith Györgynek

8 utódainak adományoztatott. — A Bégányi Pál és Korcsma Já»»

nos királyi emberek s Kalmancsics Samu leleszi pap által es740zöit

beiktatásnál ellenmondottak Kapi Sándor, mint kiskora Kapi Kata

gyámja és a királyi ügyész.

*) Budai kam. lev^746. cs. 19. sz. Kátai Ferencnek anyja volt idsb Ma*
gcsi András leánya.
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1648 emlittetnek birtokosokul : Forgács István, Becsky György,

Pet István, Melit Péter, Nyári Zsigmond, Perényi Zsigmond,

Ráthonyi Ferencz és Barkoczy László. 1649-ben beiktaUatott Szá-

lai Barkóczy László és neje nagyraihályi Bánfd Katalin újonnan

Kígyós és ungraegyei Zayoda helységek birtokába ellenmondás

nélkül ; ez alkalommal királyi emberekül mködvén Kígyóson Szabó

György és Závodán Orosz Tamás s a leleszi konvent részérl,

Kozmási János áldozár.

Fóbirtokosa most a gróf Károlyi család és pedig György

után gr. Kárölyi Pista; nevezetesebb birtokos lakosai pedig: Csók,

Gróf, Bákos, Balog, Bura, Fábián, Kaszonyi, Mester, Sass, Szarka,

Vég és Kacz Kálmán örökösei.

A község 1595-ben már ref. anyaegyházat képezett, lévén

akkori hitszónoka Milotai János, s raegtartá a maga számára a

hajdani r. k. templomot is, mely a falu szélén némi magaslaton

fekszik,* körötte az egykori kolostor nyoma látszatván. A keletelt

fekvés, vastag falazatú templomka, nyugati oldalán díszes f és

délrl kisebbszerö ajtóval bir; a hajónál jóval kisebb s kerek ap-

sissal ellátott szentélye körboltozatu s rajta délrl egy és keletrl

-két kis ablakocska látszik. A vastag faragott kövekbl épült dia-

dali ven, olvashatlan betk nyomai észlelhetk. A bejáratnál fek-

szik egy pénzgyjt czintányér, melyen dombormben az aposto-

lok alakjai öntvék, .ily megjelöléssel; „Sanctus Petrus“ sat. a kö-

zepén a felfeszitett Jézussal. Egy gótalaku koszlop, keresztel me-

denczónek vagy zászlórudnak tartójául szolgálhatott. A templom

melletti faharanglábon fegy régi kis harang csüng, e felirattal

:

„Sanctus Paulus, óra p r o n o b i s

!

Kétségtelei!, a kisberegi

pálosok maradványa. Egyik ezüst áldozó poharát 1646-ban Nagy-

keresztesi János és neje Szabó Zsuzsanna csináltatták. Egy szép

aranyvirágokkal hímzett nagy kendje 1615. évbl való. Anjakönyve

1765. kezddik Vári Mihály papságában. 1829-ben a régi templom

megujittátott s karzattal s körszékkel elláttatott, de azért tiszte-

letre méltó ödonságát megrzé.

Érdekes, a helységnek maiglan használt régi magyar feliratú

pecsétnyomója 1557, tehát I. Ferdinánd korából való. E kerék ós

kis tallér nagyságú pecséten, melyet éles perem fut körül, egy
pajzs van jó mélyen vésve,^ s melynek alját s két oldalát két ágas

bogas, leveles, felül tulipán alakú tölcsérben végzd virágszál

környez. A pajz.s fels szólón nagy kicsucsorodás látható s tompa
iBögre vágott két sarkának alsó vonalai kacskaríngós 'fülekben vég*
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z6dnek. Ezután a pajzs behajlik, majd ismét urnaszerüleg kidom-

borodván, alul szivalakban fut össze. A pajzs közepén, alsó csú-

csától fölfelé, a heljrnévre vonatkozólag, egy íekervényes nagj kí-

gyó látható, emelked helyzetben, feltátott, nagy fogakat eltün-

tet szájjal. A kígyó mellett jobbra I. 1. H. S. betk, balra pedig

az évszám „1557'‘ végre a pajzs fölött, korona helyett ez egyen-

ltlen betkkel irt név: „KEQIOS“ (= Kígyós) látszik.

Kisfalud.

(Szilcze.)

Orosz falu a felvidéki járásban
.

101 lakházzal, 1114 lakossal

és 1803 boldnyi hegyes volgyes határral a Borsóvá termékeny jobb

partján. Hajdan Kis Ilosvának is mondatott. Innen vette nevét a

Kisfaiusi máskép Kisfaliidi, egykor a vármegyében virágzott ne-

mes család, Már egy 1457-díki okmányban emliitetik, hogy

Kisfal U S i M a X i m 0 y ö r g y özvegye s Komlósi Miklós fiai

osztozkodtak
;
e szerint a Kisfaiusi család egyik ága volt az Ilos-

vai és Kpmiósiaknak. Ugyanis Karácsony egyik utódja Maxim vagy

Maxem e faluba költözvén, innen K i s I i o s v a i u t ó 1 a g K i’s-

fa 1 U Sb a k neveztetett el

Í458-ban Dolhai Ambrus tett itt foglalást, miért az ílosvai

család ellene panaszszal fellépett.

1522. pereltek liosvai Miklós és János berzenczei Bornem-

iszával és Tömöri Lrincz munkácsi várnagygyal, kik a Hát erd-

ben a Kisfaludi határban termett makkot elfoglalták s ott önké-

nyesen báferjeleket állítottak.

1552. birtokoltak itt: liosvai Miklós, Menyhért és János,

Tarnóczi István, Kerepeczi Ferenez és Ki s fal u si J ános,

1567-ben még liosvai László és Mihály, Vitkai Mihály és Bégá-

nyi Miklós, Tarnóczi 1572-beá is beiktattatott az liosvai János-

füe részbe.
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1589-ben Kisfaludi Demeter, János és Mihály bírtak itt. 1600-

ban még Erdélyi János és Mez.o Gáspár is. * 1628 Kisfaludi Mik-

lós és Péter, özv. Szini Jozsefué és Eödönfíi Viiinai István. 1648-

ben pedig. Kisfaludi Gábor és György, Urai György özvegye, Ilos-

vai Simon és János özvegye. 1067-bcn emlittetnok: Kisfalud!
György és Horváth György. 'E Kisfaludi volt ez idben a me-

gyének alispánja s meghalt 1 68 l-ben Munkácson, özvegye Mil-

csek Erzsébet rendezvén a diszes temetést.

1687. Fálóczi Horváth Pálné Kisfalusi Zsuzsanna bevallotta

Dombi Györgynek és Kapornakí Gergelynek kisfaludi, bródi, ilos-

vai és polyánkai birtokiU .s Munkácson egy kiiriáját és 2 szljét.

1750. Bagossi György liu József és Zoltán István emlittet-

nek birtokosokul.

1803. juniii.s 30. beiktatfatolt báró Salliawsen Mór. 1818 áp-

rilis 5. kötöttek Nagyváradi Ajtai Ferencz és Imre szerzdést az

llosvai családdal az llosvai Imre magtalan kimúlása esetére

rajok szánandó vagyon iránt; mi ellen többen tiltakoztak.

Késbb lettek még itt birtokosokká az llosvai és Ajtai csa-

ládokon kívül a Morvái, Gulácsi és- Komorócziak is. 1864-ben

megvette Nizsalovszky Endre, kir. járásbiró Ajtai Samutól, Gulá-

csi Lrincztl, Komoróczi Károly tói és Pétertl ezeknek birtokré-.

szeit. — ''

A g. k. egyházközségnek van itt lelkészsége és ktemploma.

Hajdan e helyhez apátság is volt c.satolva, ily czim alatt: „Archi-

mandria s. Joannis baptistáé de Kisfalud/* mely most szünetel.

Postája 1868 óta mködik. .

A Mocsá r k a nev puszta e falu hatáfához tartozik.

JHLlae^aiió*

(Kly acsáno vo.)

Orosz falu Munkács közelében 129 házzal, 703 lakossal és

1709 holdnyi határral. Lejtin számos skori halom emelkedik,

melyben szén, hamu, durvacserép, tzk szifánkok és bronzeszkü-
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zöt találtatnak. 1868. évben e sorok írója is több ily halmot ása-

tott fel; á Gallis hegyen régi irlalapok (graphit,) Lovacskán pe-

dig örlkövek és barbárkori ezüst érmek találtatnak. E ielhelyek

azt igazolják, hogy évezredek eltt az skorban erre vezetett a

közlekedési ut az északi és keleti tájak felé s az slakók a maga-

sabb helyeken tartózkodtak.

A XV. században élt itt egy klecsanói nev család, ugyanis

K. Demeter és Tamás 1475. elfoglalták Homoki István itteni bir-

tokát, miért Mátyás király parancsára Kissurányi Aurél kir. em-

ber és Domokos leleszi áidozár vizsgálatot tettek*).

Ugyanazon században birtokolt itt a klacsanói Gallis család

is, melyrl a közeli szlhegy is nyerte nevét. 1507-ben Gallis Ist-

ván a megye alispánja volt. 1519-ben Kókai Gergely Gallis Mar-

gitnak 25 írtért két telket eladott. 1530-ban élt Gallis Ferencz

;

1552-ben pedig Gallis János, ki az azon évben Benedikén a Tár-

kúnyi család, Bajomi Ferencz és Mérei Gáspárnó Nagytárkányi

Ilona kérelmére megtartott határigazitásnál királyi emberül mkö-
dött. —

1567-en volt itt Bilkei Mátyásnak 7, Németi Kristófnak pe-

dig 4 jobbágya.

1563. Gallis Zsófia Nyilas István neje, Pohuxai Kata, Szírit-

hei Miklós, Lónyai János és Kerepeczi István tiltakoztak a klacsa-

nói és dávidházi részek elfoglalása miatt. — 1569-ben Gallis Ist-

ván egy részt átenged Drugeth István és Miklósnak. 1570 emlit-

tetik Thusai János özvegyéül Gallis Klára.

1570-ben tiltakozott Gallis István — Anna ellen foglalás mi-

att. 1576-ban Gallis Zsófia és Sztrithei Miklós megvették Kerepeczi

István egész itteni birtokát. 1578-ban elzálogositá Gallis Klára

birtokrószét munkácsi Nyilas Mihálynak és Gallis Zsófiának.

1579-ben Gallis Anna Ormányi Istvánné és Ormányi Kata

hajadon megvettek itt Gallis ístváotói egy részbirtokot. Ormány Ist-

ván pedig két jobbágy telket.

1538. Karval Orlle Miklós és Ormány István beiktattattak

Klacsanó egész birtokába, Gallis István magvaszakadtával az nekik

adományoztatván. A Gyalui Vass István kir. ember és Raj ki Pé-

ter leleszi pap által tett beiktatásnál Lónyai János és Gallis Nyi-

las ZsfiA ellenmondottak.

*) Leleszi levéltár, Prot. A. A. D. II. psg. 512. N, 11. Innen » több
adatot is rueritém.

23
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1584. Gallis Klára kiegyezett Drugeth Istvánnal férje, Thnsai •

János megöletcse ügyében. — 1592-ben Gallis Klára elzálogitá it-

teni birtokát Szabó Lukácsnak 200 írtért. 1638-ban volt itt zálog-

birtokos Ibrányi János és Mihály.

1640. Klacsanói Horváth Ferencz csere utján kapott itt Rá-

kóczy György fejedelemtl jobbágyokat
;
Horváth neje volt mósz-

kói Siiékely Borbála. Az egyezkedésnél képviselték Rákóczyt annak

ügyészei Bodó Lajos és Góczi László s udvari tiszte Varjassi Já-

nos. Az oklevelet pedig aláirták : Kisfalusi Péter alispán, Kerepeczi

István és Guláesi Ferencz szolgabirák, Kigyósi István, Kerepeczi

Márton, Hetei Zsigmond és Péchy István táblabirák és Balling Já-

nos munkácsi várkapitány.

1647. klacsanói Horváth Borbála 12 írtért eladott egy tel-

ket Bartha Lászlónak. 1657-ben tiltakozott Horváth László test-

vére, Ferencz ellen az itteni kúria és dávidházi birtok elidegenítése

miatt. Akkor birtokolt itt Szabó Pál is.

1663. Klacsanói Horváth János és neje Szentmarjai Mária

adományul nyertek Munkácson egy udvartelket.

.
Ez idben birt itt Báthori Zsófia Barkóczy Ferenc fejedelem

özvegye is udvartelket, mi kitetszik az azonkori úrbéri feljegyzé-

sekbl, mely igy hangzik : „Majorság, szántóföld a dávidházi határon

két nyomásra vagyon, rét is ngok szükségére excindált rész vagyon
;

de protuno az akkori mélt. fejedelem asszony conferálta mind a

majorság szántóföldét, mind a rétet Klacsanói Kúriához Marin
Péter nr számára ad beneplacitum et dispositionem D. Terrestris;

minthogy pedig ezen collatio expirált, tiszturaiméknak ezen major-

ság szántóföldéire, rétekre gondot kell viselni úgy mint másokra",*)

1778-ban pereltek Joó Mihály — • Horváth Jánossal és Do-

bos Jánossal az ezek által kökényesdi Pap János, László és Mi-

hálylyal az iteni birtokok iránt kötött szerzdés miatt.

1814. Kökényesdi Pap Mihály többi rokonai nevében is meg*

hatalmazta Joó Imrét arra, hogy a klacsanói, munkácsi és dávid-

házi családi vagyont visszaszerezze**).

) 1672. 1682. 1699-ki urbérek a mnk. levéltárban.

*) Plaenipotentia constitutio generosi Michaelis, filii Georgli, filii altériUB

georgii Pap de Kökényesd, e noblli Dna Maria Diosó de Attya,

tília Katharinae Horváth de Klecsanó, ex üli condam Dna Elieá-

betha Leövey de Eadem, filia ver Franciáéi aeque Horvátü de Kle-

csanó, ex üli Dna Barbara Székely de Mészk filii ver alterius

Francisci aeque Horváth de Kieoeanó, filii item Joannis u^te
Horváth de Éadem Klaosino, t üli olim Oatharíoa de HJe-

proganitiyrii. (Leleeii lev.)
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Ugyanakkor Dobra János elzálogosított Cseh Sándornak
és örököseinek 32 évre 400 írtban két itteni telket és egy fahá-

zikót, mely jogon itt maiglan bírnak a C s e h-c s a iá d b éli e k.

A Horváth család, mely itt a XVII-dik század eiején

honosodott meg, (H. János nül vévén Gallis Katát,) 1878. évben

enyészett el, azon évi junius 29-kén törvényes utódok nélkül huny-

ván el Horváth Alajos ügyvéd, ki az általa itt néhány ^év eltt

épített r. kath. templomban temettetett el.

Jelenlegi fbb birtokosai most: Joó Lajos, Cserszki Antal,

Hubert Károlyné, Cseh Sándor s má-ok.

A XVI. században itt számos református jobbágy lakott, kik

az akkor íványiban volt protestáns anyaegybázhoz tartoztak
;
azóta

a lakosok teljesen eloroszosodtak s a 420 fre men g. k. hitn-

ek, kiknek itt ktemplomuk van, a szomszéd iványi lelkészség-

hez tartoznak.

Klastromalja én a esernekhegyi monostOiP,

^ (Podmonaszti r j.) Képpel.

Munkács bájdus vidékének egyik mvészi ecsetre érdemes

pontját képezi a várostól észak-nyugatra mintegy negyedmértföld-

nyi távolságra emelked, tölgyfa és szlvel beültetett Csrnek-
h egy lejtjén diszl emeletes kolostor, mely a Vazulrendü szer-

zet rendbáza. A monda szerint e ponton állott Álmos sátora mi-

dn a honfoglaló magyarok elsizben megállapodtak Mnnkácsnál.

Általános a vélemény, hogy a csernekhegyi Vazul rendi kolostort*)

*) Az alapitójáról elnevezett Vazul görög kath. rend 361-ban alakult g

Így felette régi. Legnagyobb népszerséget nyert az oroszoknál és

görögökuéi 8 annak tagjai közé nem ritkán császárok s azok nejei

sem átallották belépni. Hazánkban 1360. év óta él e rend, s mint
tadjuk, 1491-tól 1772-ig ennek tagjai közül kerültek ki a munkacs-
egjházmogyei püspökök, kik a múlt század közepéig Csernekhegyen
laktak. A magyarországi rendtartor ányhóz, melynek fnöke (pro-

tohegumen) rendszerint itt tartja székhelyét, tartozik a miszliczei

(alakult 1676,) a bikSzádi (1700), bukóczi (1742), huszt-baranyai

(1716); ki8-berezaai (1742), krasznabrodi, mária-pócsi és az alsé

karaaziói zárda, m^iy aiapittatott liöO-beü.





ÍS60-ban ITorlatbovios Tódor litvániai bero7-eg és Mun*
kács ura alapította volna szent Miklós püspök tiszteletére azon

kijelentéssel, hogy a szerzetesek az ó lelke üdvéért Istennek szol-

gáljanak. Éhez rege is fzdik. Ugyanis a klastrom irattárában lev
régi feljegyzés szerint, Koriathovics herczeg egy Ízben a Csernek-

begy tájékán vadászván, egy óriási kígyó által támadtatott meg,

melyet csak szent Miklós segítségül hívása mellett annak oltalmá-

mával gyzhetett le s ezért fogadásához képest, azon helyen, hol a

szörnyeteget megölte, "hálából szent Miklós tiszteletére alapitá a

klastromot. Az alapító okmány szerint, mely Munkácson, raártius

8. 1360-ban kiállíttatott, Koriathovics a monostor javára, az sa-

ját vagyonából két helységet, Bobovistjét (Rubuliska) és Lankát

minden azokhoz tartozó jövedelemmel, tizeddel, folyókkal és mal-

mokkal adományozott oly megjegyzéssel, hogy Bubuliska község tar-

tozzék még évenkint a szerzetnek hat Lauka pedig 4 sertést adni.;

továbbá ajándékozta az iványii és „lelyeosokai" (Lovácska) s más

szlhegyek tizedét, Oroszvég helység termés-tizedét és attól hót

sertést; azonfelül rendelt a munkácsi vár jövedelmébl évenkint tiz

köböl rozst és tengerit, négy hordó bort, száz kósót és száz yonás

forintot adatni. Ez adománylevelet végre azon nyilatkozattal fejeié

be, hogy ki a monostort utódai közöl az alapítvány élvezetében

megháboritaná : az leikérl Isten eltt feleljen.

Ez alapítványt s illetleg adománylevelet, megersiíé 1458.

Mátyás király; ellenben birtokosutódja Hollós János 1493. Dorottya

napján Munkácson kelt, Dienes Munkácsi plébános és a esernekbe-

gyi monostor közt némi jövedelmek élvezete iránt támadt viszály

elintézése alkalmával, hamisnak, valótlannak kinyilatkoztatta. Ez ok-

mány a pozsonyi káptalan levéltárában riztetik'*^), hol azt 1877-ben

megszemléltem; s valóban e brhártyán kiállitottiratelspillanatra"-

gyaiyisnak tnik fel, mert eltekintve attól, hogy a brhártya ,szo-

katlanul vastag, durva, s alakja rendetlen, mintha valamely könyv

boritékjáról lemetszetett volna, a rajta lev irás, mely elfakult s

nagy hetükbl áll, inkább a 13., mint a' 14. századbeli okmányok

utánzatára mutat, a szövegben elforduló szóröviditések is; de a

gyanút még inkább növeli azon körülmény, hogy nincs pecséttel

ellátva s a róla lecsüng selyem czafrang e kételyt s hiányt hely-

rehozni képtelen.
-

1458. Mátyás király, Budán (ín vigília festi assumptionis b

) Faso. L “U Capsa 11.
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Virginis) kelt iratában Lukács nev rulhéu áldozárnak a munkáos

monoHtori Szentmiklósról nevezett plébániái adja a hozzá tar^

tozó két nevezett helységgel együtt s a beiktatást a leleszi konvent

álul eazközöltetc*)

Ez idben az iványii r. k. lelkész s a szerzetesek közt a bor-

tized 8 egyéb jövedelem élvezete iránt ozivódás keletkezvén, a lel-

kész több társával a monostorba erszakosan berontott s a baráto-

kat szakálluknál fogva rángatta és ütésekkel illette, nemcsak, hanem

a monostort a dézsraa utján nyert bortól megfosztotta, miért is

Lukács áldozár panaszára Mátyás király 1488-ban meghagyta Ras-

kai Balázs budavári udvarbirónak (Provisori castri budensis)**),

hogy a panaszt vizsgálja meg és a nevezett plébános által, ha csak-

ugyan bnös, a monostornak elégtételt adasson.

1484. Mátyás király neje Beatrix beleegyezésével fia- Jánosnak

a munkácsi uradalmat adományozván, ahoz. ez okmány szerint, már

akkor Bubuliska és Lauka is tartoztak, melyek, úgy látszik, ez id-

ben vétettek el a monostortól s három századon át a várbeliek ál-

tal használtattak.

Különben a csernekhegyi igénytelen monostor, mely eleintén

templomával együtt egyszer fa-épitmény lehetett s csak évek múlva

építtetett a zárda szk kiterjedésben szilárd anyagból, a fatemplom

azonban még 1661-ig fennállott, s melynek helyére akkor M u l-

tyánszky Ágoston moldovai vajda egy uj templomot szilárd anyag-

ból építtetett, mely 1823-ig fennállott a mostanitól észak felé. —
1491. évtl fogva a munkácsi püspökök székhelyéül szolgált, mint

azt illet helyen tüzetesen elöadám ;***) s mint ilyen az elfolyt szá-

zadokon át több ízben viharos jeleneteknek és szenvedéseknek tár-

gyán! szolgált. így 1551. évben is feldulatott a kolostor a a lator-

ozaí ^ malma, melynek felépítésére 1552. márcz. 15. Ferdinánd ki-

rályi engedélyt adott.f) 1640. decz. 13. elfogatott az oltár melll

Tárás zovics Vazul püspök, jóllehet ennek elölte Eákóczy
öyörgy kedveltje volt, kinek kérelmére 1648. aug. 5. megengedte,

hogy a kolostor körüli vizet halásztathassa s az urad. erdkben tzi
és épületi fát vágasson.ft) Ez alkalommal a zárda ismét feldula-

) Fasc. II. N. 1. — Ez okmány 164.S-dik évben Krnpeczki. Athanász
premiszleí püspök birtokában volt, mint ezt sajátkez feljegyzése

Igazolja 8 kinél akkor, kétségtelenül megrzés végett, letétettek a
kolostor fontosabb okiratai,

ü. 0. N. 3.) L. Munkácsi püspökség.

t) Pozsonyi kápt. iá. b. 8. sz.

tt) 0. 0. 17. SS. El okmánvban Bákócsy as 6 hivénak mondja „Tamsn-
vicf Baláss** orosz püspököt
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tolt s az elszéledt szerzetesek az érdekes alapilványi és egyéb ok*

mányokkal ismét a szomszéd Galicziába menekültek, üresen hagyra

a kolostort. Az okiratok azután a pozsonyi káptalani irattárban té-

tettek le, hol maiglan riztetnek; 1720. szept. 13. VI, Károly a

munkácsi püspökségre vonatkozókat hiteles másolatban kiadatni ren-

delvén. Végre Thököly kivonulása s az oly soká dühöngött szabad-

ság- és polgárharcz megszüntetése után az elnyomott kolostorra

nézve is szebb napok bekövetkezvén, Kollonics bibornok s a Kákó-

czy árvák gyámja közbejárására 1692-ben vissza nyerte Bubuliska

és Lauka helységeket is; megerÓsitvén az illet átadási okmányt

1693. febr. 23. Lipót király is s igy azóta azokat a szerzet hábo-

ritlanul bírja.

Kollonics 1692. aug. 22. intézkedett az iránt is, hogy az ura-

dalom tisztei a Koriathovics-féle alapitványt teljes épségében fen-

tartani fi annak értelmében a püspöknek minden járulékait kiszolgál-

tatni tartozzanak; maga Eákóczy Ferencz, Sárospatakról 1697. áp-.

rilis 21. kelt, Csap Jánofi munkácsi uradalmi íelügyelóhöz intézett

rendeletében meghagyta, hogy addig is, mig közte és nvére Júlia

közt a jószágok elosztása iránt intézkedés megtörténik : Bubuliskát

és Laukát a szerzetnél hagyja meg.

De Gsmellis József püspök a régi kolostort kiigazittatta
;
hogy

mily szerény volt e püspöki székhelyül is használt lak, kitnik egyik

1734-diki fölvételébl.*) E szerint a ktemplom szk. és ronda volt,

a püspöki lakosztály állott két kis szobából, 1 kamarából és kony-

hából; a szerzetesek zárkái (cella) sötétek és szerfelett szükek va-

lának, és pedig állott egy sorban hat, melyek egyenkint 4 lépés

hosszúak és 3 szélesek voltak; a közös étterem hasonlóul sötét és

parányi s az épületet kétfelé választó folyosó oly keskeny volt, hogy

abban csak egy személy fért el. Ezen, a mostani kényelemhez ezo-^

kott utódok eltt hihetetlennek látszó szk kolostor alapfalai máig-

lan látszanak a kolostor udvarán a nyugati bejárat eltt. DeCamel-

lis alatt ez épületnek 1 konyha, pincze és kólakházból álló része

került összesgfl 457 frt és 10 dénárba; jegyzéke szerint dzettetett

a pinczevájó munkásoknak 16 frt és 4 mér rozs, a ktör^rt 5

frt, mészért 8 frt; Márton nev kmivesnek 37 frt 28 d., napszá-

moskodó németeknek 44 frt s élelmezésökre 22 frt sat.

1734-ben ismét kibvittetett a kolostor Olsavszki Simon püs-

Banieski Péter sxolg&biré ét Patai 8amii e^dt által 1734. íebr. 93
kiállitott hivatalos bizonyítvány.
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pök alatt; melynek felépítéséhez az uradalom is száz forinttal já-

rult; azonban 1751. áttétetett a püspöki lakhely Munkácsra.

Valamint a 17. század harczias korszakában, úgy késbben is

a fejedelmek védleTéllel látták el a kolostort ; igy 1693. Lipót ki-

rály is, ki a kolostort s az ahoz tartozó helységeket a katona-szál-

lásolástól 8 egyéb terhektl felmenté. E szabadalmat azután a ko-

lostor s a helység sok éven át élvezé, mint azt a megyei levéltár-

ban lev, 1754. évrl szóló jegyzkönyvek igazolják, mely szerint

megrendeltetett, hogy a fejedelmi kiváltság csupán a régi lakosokra

terjesztessék ki
;
végre 1746. a közterhek viselése czéljából megren-

delt hatósági összeírás, minden ellenvetése daczára, ide is kiterjesz-

tetett
;
Olsavszky Manó püspök a felséghez sikeretlenül folyamod-

ván. E buzgó püspök alatt kezdett újonnan épitteni a mostani dí-

szes, emeletes kolostor, melynek alapkövét 1766. teve le s mely

hat év múlva befejezietett. E nagyszer épületet Rácz Demeter
alapította saját költségén. Rácz 1710. született Munkácson, hol atyja

György gazdag görög keresked volt, ki a Rákóczy-háboru idejében

egy alkalommal Apostol nev kereskedötársával a császári seregnek

80 ezer forintot kölcsönzött. Atyja halálával Demeter gróf Károlyi

Ferencz lovas ezredébe állván, egy ütközet alkalmával azáltal menté

meg Károlyit, hogy öt lován az ellenség kezébl kiragadó, mely hs
tettét a fvezér nemcsak az által jutalmazó meg, hogy a kölcsön-

összeg visszafizetését kieszközlé, hanem vezendi birtokát is ajándé-

kozó neki és jószágai igazgatójává teve, s mint ilyen a gróf sógor-

nje, gróf Csáki kisasszony kezét is elnyer
;
ennek korai magtalan

halála után a Dombrádi család egyik leányát vevó nül, azonban ez

ia^csakhamar utód nélkül elhunyván, lelke vigasztalására kezdé a

a 'zárdát építtetni, melyben 1782. április 11. el is temettetett. ö
alapitványokat is tett, melyek azonban, valamint Rácz Demeter egyéb

hagyatéka, nvére által, Seguny oroszországi tiszttartónál volt férj-

nél, 1786-ban támasztott örökösödési jogon lezároltattak. A kolostor

felett állott templom, mely Zékán püspök alatt a 17. században, a

régi eredeti fateraplom helyón Multyánszky vojvoda és neje Domi-
nika által épttetett, immár kevéssé díszes lóvén, egy újnak emelé-

sére Rácz Demeter végrendeletileg tetemes összeget hagyományo-
zott, melynek alapja azután 1798-ban Basilovits Iván rendfnök alatt

letétetett és 1804-ben befedetett.

1770. junius 3 pünköst vasárnapján hallgatott a régi temp-

lomban II. József császár misét, mely akalommal a kolostorhoz

Albert, herczeg, Lasci tábornok és Noszticz ezredessel hajón ment



át, onnan pedtg az épületig lovon; a templomba a kolostor fénöke

által bevezettetvén, az ajtótól a második székben megállapodott,

jobbjafell Alb-írt, bal felól í)edig Bacsinszky András dorogi fóes-

peres foglalván helyet; ez utóbbi müveit és tudományos papot

azért rendelvén magához, hogy a szertartás egyes mozzanatait neki

megmagyarázza. Mise után a Latorcza balpartján lev táborba visz-

szament.

Midn József a kolostorok eltörlését megrendelé, e monostor

felett is történtek értekezések s kevésben múlt, hogy a létszámból

ki nem töröltetett*). — 1862. julius 18-kán reggeli 7V2 órakor a

templom tornyát bádoggal fed zsidó-legények vigyázatlansága foly-

tán a templom fedele meggyuladván, attól csakhamar a kolostor

s a helységben nyolcz lakház égett el.

Egy 1704. évi urbérben a Csernekhegy Cserniszegnek, 1798-

ban pedig Csernik-nek is mondatik. — E helyhez van csatolva

egy g. k. apátság is (archimandria S. Nicolai de Monté Csernek

prope Munkács,) mely most szünetel.

A nagy terjedelm kolostor épületében, melynek éttermében

több régi olajfestmény, a többi közt Koriathovics Tódor képzelt

arczképe is látható, jelenben Mikita Máté rendi fnökön kivül 6 szer-

zetes atya és 4 növendék lakik**).

Maga a klastrom alatt elterül s az oroszvégi g. k. lelkész-

séghez tartozó helység áll 191 g. k. 23 r. k. és 10 izraelita la-

kosból és 40 lakházból.

Klastrom-falTa.

Uradalmi oroszfalu a Háthegy nyugoti lejtjén, a felvidéki já-

rásban, 19 házzal, 133 lakossal és a í^aluhoz (?satolt 2032 holdnyi

) Mnk. urad. levéltár.) E rendnek vannak még házai: Misztiozén^ Máriapóeson, Eis-Bareinán,
. Blkszádon éa HosztbaraByábaa..
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uradalmi határral. Nevét, a DÓfjhagyoroáDj Bzerint, a 18. szHrad-

ban onnan vette, hogy e helység, valamint a szomszéd Pap fal va

papi birtok volt, s hogy e tájról egy Kárász nev nagyváradi ka-

nonok telepitette volna a lakosokat a róla elnevezett Karaszló ugo-

csamegyei helységbe is 1317. évben. Különben oroszul H a n d e r o-

viczának mondatik azért, mert a 17. században Handera nev
családnál volt a keuézség; 1649-ben Lorántffi Zsuzsanna idejében

Handera János kenéz volt egyszersmind e vidéken uradalmi is-

pán*), miért a kenézsóggel járó fizetéstl szolgálata tartamáig föl-

mentetett. Akor találtatott itt 3 jobbágy, 3 fiú, 2 telek, 12 ló, 6

tinó, 10 tehén, 100 juh, 50 sertés és 10 méhkas. Ma a lakosok

kezén van 9 ló, 84 szarvasmarha, 4 juh, 40 kecske, 80 sertés és

9 méhkas. A gróf Schönborn-család birtokához tartozó Malin ik

és H ö r k i nev gazdaságok ide tartoznak.

UJ-Klen^Sez.

(Novi-Klenu vczi).

Tót-falo a regényes vizniczei völgyön a munkácsi járásban s

tartozik a munkácsi uradalomhoz. 1827-ben Gömör vármegyébl

ide költözött szlávokból alakult e telep, akkor elsizben heten száll-

tak ide, 1829-ben már 17 ház állott s 1830-ban ismét többen ván-

doroltak ide, kapván az uradalomtól munka és bérfejében bel- és

küls telkitartozmányt, az illet telepitvényi szerzdést 1830. má-

jus 16. Írták alá gróf Schönborn Ferencz alatt. Ez uj helység a

Viznicze, Euno-, Gévénfalva, Olláz, Iglincz és Koczkaszállás helysé-

gek határai közt irtott erdterületen keletkezett. A lakosok több-

nyire ágostai hitvallásuak s Beregmegyében az egyetlenegy evang.

hitközséget képezik, jelenleg 55 házban 341 lakos találtatik^ kik a

közelfekv uradalmi vasgyárban és erdkben ny^^rnek foglalkozást s

*) Aaon iri urbárium m und. levéltárban.
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fuvarozással is keresik keojerüket. Van saját evang. lelkészök és

ktemplomuk. A Klenóczhoz csatolt uradalmi terület, leginkább sr-

döség, 13,541 holdat tesz,
,

Kloeskó-falTa«

(Klyocskuvczi).

A hribóczi g. k. lelkészséghez fiókul s a munkácsi urada-

lomhoz tartozó falu 14 házzal, 63 lakossal és 183 holdnyi hegyes

határral a munkácsi járásban. Nevét vette a XVI. században élt

Klucsko András nev itteni kenéztl s eleinte Klucskofalváüak mon-

datott. Az 1649-ki urbér szerint volt akkor itt 9 jobbágytelek, 22

fiú, 10 ló, 26 ökör, 6 tinó, 28 tehén és 12 sertés és 12 méhkas,

akkor öt külön kenyéren él Klucsko nev jobbágy lakott itt és 5

drabant; 1672. Báthory Zsófia idejében volt a kenéz Klucsko Já-

nos, a bátyko pedig Baranko Pap János. 1699'ben Rákóczy Perencz

alatt volt a batyko Zárévá Pap Péter s volt akkor külön papiak és

fateraplom is, de a kenéztelek elpusztulva üresen állott. Vagyoni-

lag a lakosság azóta nem igen gyarapodott, nem találtatván több

1870-ben a kezén, mint 28 szarvasmarha és 3 sertés.

Klncsárka.

«»

A munkácsi járásban fekv uradalmi orosz helység, 116 ház-

zal, 584 lakossal és 605 holdnyi sik és termékeny határraL Egy-

kor^ különösen a 15-^16 századokban Alsó-Luos kának nevez-
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lett. 1455-ben birta az Agárdi-család, majd a Tárkányi és Kende-

resi. Az 1484-diki Hollós János-féle adománylevélben Kislucska
néven a munkácsi vár tartozékául emlittetik. Jelenben a népes g.

k. hitközség az ujdávidházi lelkészséghez tartozik, de van iit sa-

ját régi fateraploma. 1787-ben az erdben Holeczki Dániel nev
fiú egy bögrében régi lengyel érmeket talált.

KoczkaszlUlás.

(Koszino).

A munkácsi járásban hegyek közt fekv, a munkácsi urada-

lomhoz s a dunkofalvi lelkészséghez tartozó orosz helység 32 ház-

zal és 178 lakossal. 1649-ben Lorántffi Zsuzsánna alatt találtatott

itt 24 jobbágy, 33 fiú, 4 ló, 56 ökör, 25 tinó, 55 tehén és 64 ser-

tés. A kenézség a lakosok közt rendre járt s volt egy kenézma-

lom is az übova patakon. Az akkori jobbágyok közt volt több ma-

gyar is, u. m. Berengya, Kolbász, Koczka, Busnyák, Parlagh,

Kováos sat., ezek közt volt 9 hópénzes és 4 szósely drabant, batyko,

Pap Prokóp. — 1672-ben volt a kenéz Kolbász András, batyko Pap

Jakab; 1699-ben a batyko Pap Demeter. — Nevét valószinüleg a

Koczka nev családtól vette, mely keletkezése idején telepit ke-

néz lehetett.

A g. k. lakosságnak van saját régi fatemploma.



KttCMva.

(Német Kucsova.)

Orosz-német helység a munkácsi jánásban a Fels-Schönborn

feletti magaslatoo 33 házzal, 213 lakossal és 1549 hoidnyi terület-

tel; határában vasércz és barna kszén rétegek találtatnak. A 17.

században, nevezetesen az 1649-ki urbárium szerint Kor csóvá-
nak (bozótos) neveztetett, melynek akkor Szentmiklósi Tamás volt

a kenéze. A 12 jobbágjcsalád magyar volt ily névvel: Vólya,, Viz-

niczei, Lengje!, Mihovics, Szolyvai, Charitin, Lucskai, Sánta és Ke-

repeczki, kik azóta mind elenyésztek. 1649. okt. 25. LorántffiZsu-

zsánna Horváth Györgynek életfogytáig adományozta a falut, hogy

abból magát táplálja, de el ne idcgenitse. 1672-ben Bátbori Zsófia

alatt volt itt a kenéz Munkácsi Miklós, ki évenkint 1 njestet, 1

zet, 2 császármadarat és 3 frt drabantpénzt tartozott a munkácsi

várhoz szolgáltatni. Ekkor volt itt 10 jobbágycsalád, 17 fiú, ÍO

ökör,. 18 tehén és 25 sertés. Vizniczei Tamás volt a n^utosó biró“.

1699-ben viselte a kenézséget Munkácsi Gergely, ki nyest helyett

4 frt, a kavolyért 1 frt, a császármadárért 50—50 pénzt s az z-
ért 1 frtot tartozott fizetni. Majd a lakosság annyira megfogyott,

hogy 1728-ban, raidón a helység a munkácsi uradalommal együtt

a gróf Schönborn családra jutott, a telkek fele üresen állott, miért

is oda 1748-ban német jövevény családokat telepített, kiknek

száma 189 lélekre megy^ s mint római katholikusok a f.-schönbomi

parochiához, ellenben a 33 orosz a repedei g. k. lelkészséghez tar-

tozik. Amazoknak van itt ktemplomuk is. A németek, kiknek át-

lag 4—6 hoidnyi birtokuk van, szorgalmasak s munkakedvelk.

A 17. században még rengeteg erdség boritá e vidéket; igy

az 1649-ki urbáriumban eralittetik, hogy az A száj nev halárbeli

erd bven terem makkot
; ma ennek területét apró cseprenték bo-

rítják.



K ö 1 e 9 i n.

(Kolcsino.)

Orosz falu a munkácsi járásban Podhering közelében 53 ház-

zal. 298 lakossal és 1898 holdnyi határral. Egykor a szentmiklósi,

majd a XVI-ik századtól a podheringi kastélyhoz tartozott, végre

1673-ban Báthori Zsófia szerzó meg. 1668. Eszterházi Drugeth Má-

ria birtoklása idejében, Báthori Zsófia Munkács birtokosnójének Bor-

nemisza nev tiszte fegyvereseivel szétháuyatta a határbeli malmot,

a Latorcza vize iránt támadt viszálykodás folytán. 1691-ben volt itt

11 jobbágy, a többi 12 idközben elpusztulván
;
Burányi Dániel, Il-

lés és Kudriraics Miklós pedig közelebb történt letelepedésük miatt

adómentességet élveztek. Temploma réginek mondatott ez urbérben,

8 a faépítmény a régi temetben állott
; a mostani g. k. ktemplom

aj csinos épület. Az 1849. április 22. itt vívott ütközetben a hely-

ség házait nehány ágyúgolyó érte, különösen a korcsmát, anélkül,

hogy súlyosabb kárt szenvedett volna.

1800-ban állíttatott fel, miután még 1799. nov. 9. kapott Der-

csényi János tiz évre kiváltságot arra, hogy gróf Sehönbom Jen
Ervin és Bsz János társaival a beregszászi, kigyósi, nagy- és kis-

mnzsalyi, nagy-bégányi, ardói, dédai és kovászói kövekbl a ró m ai

vechiaihoz hasonló timsót termeljen*), a podheringi s illet-

leg munkácsi név alatt 1850-ig virágzott uradalmi timsógyár, mely-

hez a timkzet a beregszászi hegyekbl szállíttatott. Az innen ki-

került híres timsó a debreczeni és pesti kétrendbeli müipari kiállí-

tás alkalmával arany éremmel, a párisiban pedig diszokmánynyal

lön kitüntetve.

A 347 g. k. lakos a selesztói lelkészséghez tartozik.

’*') E klTáltságlevélbetl megengedte t. Perencz király azt is, hogy a ne-

vezettek az üzlet czélj^ból Tokajban a kegyesrendüek ottani

elhagyatott zárdaépnletét m^veheisék, annak beesárát öt év alatt

a vallási alapnak megfizetni tartozván.
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Komlós*

Oroszfalu a felvidéki járásban elébb 143, most 96 lakházzal,

618 lakossal s a falucskai s kövesdi határral együtt 5971 hold-

Dji területtel. Egykor két, Nagy és Kis jelzvel megkülönböz-

tetett helységbl állott s si fészke a maiglan virágzó Komlósi-
család-nak

Lejts határában bronz-kori emlékek találtatnak.

Komlós feje volt a hasonnev uradalomnak, melyhez tartoz-

tak egykor Sarkad, Nyiresfalva, Pálfalva, Falucska, Kövesd és Me-

dencze, azonban a XV. században Koriatovics podoliai és mun-

kácsi herczeg, Komlósi Mihály és Egyeddeí perelt, de midn a bí-

rói eljárással nem boldogulhatott, önerejére bizakodván, erszakkal

vetett véget a villongásnak : ellenfeleit elfogatta s a Sarkad és

Komlós közötti erdket bitorolta; késbb a peres erdt visszakap-

ták ugyan a Komlósiak, hanem Sarkad, Nyiresfalva és Medeneze

helységeket elvesztették. Nevezetesen 1412-ben Koriatovics Tódor

perbe idéztette Komlósi Ugrón hát Miklóst s más Komlósi és Kö-

vesdi nemeseket azért, mert a munkácsi vár fensbbségét s ható-

ságát elismerni vonakodtak*). 1414-ben végre roegállapittátott a

helység határa, ez okmányban Komlós Sereggel határos falunak

mondatik.

1414. az Atyai-család perelt Komlósi Ugronnal a Komlós és

Sarkadot illet okmányok megtagadása miatt.

1418. a Komlósiak és Ilosvaiakkal egyenl czímert nyertek

Hasagi Farkas, Kakas János, Macsolai János és Üszfalvi PM.

1458-ban vizsgálatot intéztek Komlósi Gergely, Tamás, Simon,

Pál, András, Imre és Mátyás az liosvai, Bilkel és Bakolczl-osalá-

dók ellen Latalmaskodás miatti.

1471. gomlósi Pál két puszta telkét Komlóson és egy népeat

Kövesden eízálogositotta Komlósi Tamás és Gergelynek 12 tiszta

arany forintért.

1505. Komlósi Péter mester, János és Mihály e faluhatárát

*) L«1«bzí levéltár, Prol. B. B. I. f. 448. N. 10. A többi adat w ioaeu

ttarittaUtt.



Sarkad felöl bejáratják lioavai Miklós királyi ember közbejöttével.

Ugyanakkor tiltakoztak K. Miklós és Pál — K. János, Mihály, Pé-

ter, György és András ellen Komlós, Vajnag és Ujbartfalva (má-

ramarosi) helységedben lev birtokuk egyharmadának visszatartása %
miatt. ®

Ugyanakkor emlittetík itteni birtokosul Kormos János.

1507. vizsgálatot indítottak Komlósi Mihály és Péter Csaholi

Ferencz munkácsi várnagy és Klacsanói Gallis István alispán el-

len azért, mert a komlósi határban fekv ligeterdból 15 ökrét er-

szakosan elhajtatták. A vizsgálatot eszközlék llosvai András kir.

ember és Kaposi Péter, leleszi pap.

1513. beiktattatott kir. adományilag Komlósi Péter mester és

Gergely és Kaponyai István a komlósi, kovesdi, homoki, vajnagi

máskép dománházi, iijbáudi, pusztaszállási, piokóczi, k.-szeretvai és

kereszti birtokokba, királyi emberekül eljártak : Beregben Obógá-

gányi Bakos Tamás, üngban Koncz Tamás és Zemplénben Nagy-

tárkányi Péter..

1518. Komlósi Lukács és György itteni és kovesdi részeiket 600

arany magyar forinton elzálogosították Huszti Gergely neje - Kom-
lósi Magdának, melyekbl nehány részt 1524-ben neki már mint

Horváth Márk nejének örökösen átengedtek a leleszi konvent eltt.

1546. Komlósi Albert eladta Huszti Pejthy -András és neje

Komlósi Erzsébetnek 200 írtért komlósi és kovesdi részeit.

1550. özvegy Korcsvai Kata llosvai Miklós leánya perelt kom-

lósi Nagy Mihálylyal foglalás miatt.

1588. Kálnai Ilona bevallott Komlósi Zsuzsánnának egy itteni
*

ndvartelk^t és házat, Komlósi Albert pedig tiltakozott K. Sándor

ellen birtok elidegenítés miatt.

1614. Kerepeczi György és Zsigmond a Komlósi-családból

eredt anyjok jogán osztozkodtak Komlós, Kövesd, Szaniszló máskép

Utifalva és Dobróka helységekben. .

1615. emlittetnek Komlósi György és Tamás; 1638. Ker-

esi János.

1659. beiktattatott királyi uj adomány folytán Komlósi Má-
ria bácskai Újlaki György neje és gyermekei Ferencz és István a

Nagy-Komlóson lev nemesi kúria, kövesdi rész, a Borsován lev
malom és a Szaniszlón és Páifalváu lev birtokokba. Az ifj. Lip-

csei Péter kir. ember és Gyöngyösi Pál leleszi áldozár által eszkö-

zölt beiktatásnál ellenmondóit Komlósi Mihály által az egész

osalád.



1667. vizsgálatot tétetett Barkóczi György az iránt, hogy

a nagy és kis-komlósi, pálfalvi és kövesdi birtok s a Mocsár nev
erd békés'használatában, melyben eldei a rozsali Kun-családbe-

liek szabadon részesültek, Komlósi Mihály és Benedek emberei ál-

tal megháborittatott. A vizsgálatot eszközlék Szegedi Pál kir. em-

bé^r 8 a leleszi konvént részérl Pinkóczi Zsigmond (L. Kö-

vesd).

A XVHI. században s a mostaninak elején bírták a komlósi

uradalomhoz tartozott helységeket a Komlósi-családon kívül a Ran-

kus utódai, Ilosvai Károly és Vasadi Gábor, különösen Komlóson a

gróf Károlyi-család; de mindezen elzálogdsitott részeket késbb a

K 0 m ló s i-család magához váltván, most azt legnagyobbrészt e csa-

lád bírja, nevezetesen Komlósi János, Albert, Bálint s neje után

Görzó Bálint szolgabiró, kiknek itt csinos és kényelmes lakházaik

vannak.

1594-ben a reformátusok már anyaegyházat képeztek, lévén

papjok Kállai György, 1797-ben azonban Ilosvának lett fiókja
;
majd

1835-ben ismét anyagyölekezetté vált, de 1846-ban Bereguj faluhoz

esatlakozott fiókegyházul. Anyakönyve az ilosvai egyházzal közö-

sen kezddik 1797. május 12. Mostani ktemploma 1808. épült az

utczából felfogott téren, annakeltte Komlósi * Zsigmond házában

tartatván az isteni tisztelet. A paplaki telek a Komlósi-család osz-

tálya alkalmával 1835-ben ajánltatott fel.

A g. k. lakosok a kövesdi lelkészséghez tartoznak.

XLotilnieza.

Orosz falu a Verchovinán 29 házzal és 169 lakossal
; 1649-ben

Kundratovicsnak s egy más iratban Kosztelniczának is

neveztetett, 1645. április . 6. Rákóczy György Kotelnieza nev puszta

megnépesitése végett kcnézséget adott Petrosovics Sándor és Deme-
ternek s általok fiaik László, János, Demeter és Istvánnak, .a vá^í--
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boI, hogy ott falut alakítsanak. 1649-ben itt már 55 jobbágy, 47
fui. 25 ló, 80 ökör, 9 linó, 86 tebón, 305 juh, 59 sertés és. 4
méhkas tiiiáltaloít. jóval több mint mennyit jelenleg '

bir. A lakosok,

ugylátszík, lengyelek, s ily uevüek voltak : Petrusovics, Kurtakovics,

Rotkovies. Proszovics, ^likulics, Paskovies, Lepticsovics, Kaszuro-
vies, SzovocMuies, Sztenics és Szablovics, kikhez zsellérekül Hos-
csuku, Trimbilo és Vaszíics csatlakoztak. A szentmiklósi kastély-

hoz tartozott részen volt 169J-ben a kenéz Kondraszt-osalád,. ekkor
azonban a lakosság iiíigy része már elpu-ztült, s csak 14 Inlzhely

lahikatott. A lielység az 1728-ki gróf Schönborn-féle adomány le-

vélben is máskép Petrusoviczának — tévesen — mondatott.

A g. k. hitközség Feiso-kis-bisztra fiókja.

KoTász6é

(Kvas.zovó.)

Nagy Pereg és Bene közt a Borsova folyó jobb partján emel-

kedik a düledékeiben- hever kovászói vár
,
melynek repkény és fo-

lyondár- föd' e. csonka falai hirdetik a múlandóság törvényét. Maga
a helység 93 házával és 1870-bep 675, most 514 lakóval a völgy-

ben terül el s határa 1822 hoidoyi terjedelm. Nevét valószinöen

a hatániban elterjed Kovas-szikláktói vévé.

Már a 14-ik században birtokosokul emlittetik a N a g y m i~

hályi család. Ugyanis Zsigmond király 1390-ben Nagymihályi

György fiának János mesternek uj adománykóp adta Kovászó (Kva-

zov) és Vári királyi helységeket, melyekbe ez a leleszi konvent

által beiktaitatott (Budai kam. lev. fasc. 861 n, 41). — Késbb a

'

kusali Jakcsi család nyert itt birtokot, ez ellen azonban a Báthori

Szaniszló család folytatván pert és megnyervén, egyéb tekintélyes

birtokkal együtt Kovászó is rászállt.

Az 1409-ki határjárás aikalmávai Kovásíó, Bereg és Fekete-

paiuk határos helységéül ecniiuclik.
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1455. Kusali Jakcsi András, László és György, Szokoli Pá-

ter és Kenderesi János (munkácsi vártiszíek), valamint Kállai Já-.

nos, a beregi és kovászói határhoz erszakosan foglalván és kap-

csolván a Salánkhoz tartozott Nagy- es Szál va nev erdt, abba

Atyai János és György^ itéletileg visszahelyeztettok
;

azonban még

a következ évben is megújult a viszálykodás a Jakc.siak és Ayai

János, Csaruiivodai Miklós és Kun GyörL^y közt a nevezett és

A>íuk nev ;.i-d niiatr., honnan aipe>-.ések a kovászöi jobbágyok

..V. j'ibni-"' ín. /''.bek. A vi/.:vg.álau)i Udjesicé Bor.soyai

András kiráiyi ember. (Leleszi .
lev. lár.)

1456. beiktaunítak Hassagi Bkirk'a.-^. Albert, íinre-, László és

Lénárt, valamint Ilosvai Karácsony fia Lászlóé helység^- (villa) bir-

tokába. .

1459.

Jakcsi János elzálogositá birtokát Kusali Györgynének.

1460.

beiktattattak örökségi cziraen Jakcsi László részeibe bélteki

Drágffi Miklósné és Kállai Jánosné, 1461-ben pedig zálogjogon

Szilágyi lírzsébet Mátyás király anyja.

1461.

Hunyadi János beszíerczei gróf beiktattatik a kovászói,

kaszonyi, uj falvi, szernyei és ugornyai féle és a benei, muzsaji és

oroszi negyed rész birtokaiba.-
,

1470. Keszi Balázs és^ Kisujlaki Balázs, Keszi Ákos, Zupán

Péter, Jakcsi Alira és Kusali László vizsgálatot, indítottak Kusali

János ellen foglalás miatt. A vizsgálódás még 1474-ben is tartott,

akkor nyomozás történvén Keszi és Újlaki itteni jobbágyain eikö-

'yetett hatalraaskodás miatt,

.1478. Jakcsi. János és László megintetik Matucsioai Miklóst,

Zsigmondot, Nasztát és Keszi Balázst az elzálogosított Jakcsi Já-

nos-félc részek visszaöoosíitása iránt.

1495, beiktattatik Matucsinai Miklósi leánya Dorottya, Bükéi

Péter neje, a kovászéi váracs (castrum) fele, úgy a kaszonyi,

benei, ujfalvi, szernyei, almási, oroszi, borsovai és dédai birtokba
;

, 1498-ban megersittetett e birtokokban.

• 1512. Nagyraiháiyi Ödönfü András leánya Zsófia, Pán Kris-

tóf neje, beiktattatolt zálogczimen a Jakcsi László-féle részekbe Obó-

_gányi Kristóf kiráiyi emmer által.

1519. Matucsinai Keroncz Jakcsi János ellen intéztet nyo-

mozást az iránt, hogy egyik itteni jobbágyát letartóztatta, a vizs-*

gálattétolben eljárt Zápszoiiyi Szeráf királyi ember.

1523. Butykai Lászióne törvénykezik Matuznai Ferenczozel

jobbág-yának elhurcsoltauísa miatt.
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1540. Kovászó Matuznai Pál és Györgytói Kávási Kristóf

a kovászói várat elvevén, a leleszi konventnek meghagyatott leg-

felsbb helyrl, hogy abba Kávásit beiktassa; ugyanakkor Kaszo-

nyi Matuznai Miklós eltiltatta testvérét Matuznai Ferenczet attól

hogy az si vagyont elidegenítse, Kávásit pedig, hogy azt megvegye.

Kél év múlva 1542-ben már mind két testvér Kávási huszti kapi-

tány ellen fordult, attól a jószágot visszakövetelvén, mely per foly-

tán a király utasitotta a leleszi konventet; hogy vizsgálat folytán

derítse ki, mi módon s ígéret mellett jutott Kávási a panaszlók

atyja Matuznai Ferencz vagyona birtokába? (Leleszi lev. A. íaso.

1. 2. N. 18. 23. 37. 46.) Kitnvén pedig, hogy Kávási vétel ut-

ján szerezte birtokot, ennek folytán 1543-ban újabb királyi ren-

delet folytán ö Oroszi Lázár királyi ember által beiktattatott a. ko-

vászói vár, az Attak folyón lev kétkerek malom s a vár alatti Bor-

sóvá folyón lev rldmalom, valamint a- vám és Nagy szl nev
a kovászói elfokon lév s a várhoz tartozott szóló birtokába, Ma-

tuznai Pál ellenmondása mellett.

1543. Jakesi István magtalanul elhunyván, ennek jószágát

felkérték paposi Fördög János és István
;
ugyanakkor beiktattatott

vétel folytán, Maluznai Ferencz a Jakesi János-féle részek birto-

kába, ennek árvái ellenmondása mellett.

1545. bevezettetett Kisguti Benedek kir. ember állal Matiiz-

nai Pál a Jakesi János részekbe és 1551-ben megigazítván a Ko-

vászó és Bene közötti határokat, ez alkalommal a beregi lakosok a

Kunhegyról való lejövetelekor ott, hol a beregi és muzsaji határ

elválasztatik, ellenmondásukat nyiivániták Gecsei Kun Miklós ki-

rályi ember és Gyöngyösi Ferencz leleszi konv. pap eltt.

1546. Matuznai György és Pál a kovászói vár és ahoz tar-

tozó részek birtokába vísszaálli itattak. 1549-ben Jakesi Erzsébet

kovászéi Matuznai Pálnak 2000 írtért valamennyi birtokát átadta,

ugyanakkor, kiegyezett Jakesi Miháljlyal a kovászói, kaszonyi, be-

nei, fegyverneki, ványai és gyendai birtokai iránt is.

1549-ben Matuznai Magda anarcsi Tegzes László özvegye é.

Zsófia póes-petri Ders Mátyás özvegye (Matuznai Miklós leányai,

ug}' Kata, Horváth Györgyné (Magda leánya) és egy másik Kata

lin, Tóth György neje (Zsófia leánya) perbe fogták Matuznai Mik-

lóst és Matuznai Ferencz fiait Györgyöt, Pált, Gábort, Ferenczet

és Pétert, az ket a kovászói várból és kaszonyi kastél} ból, valaraiut

szernyei, ujfalvi, benei, alinási birtokokból illet leány-negyedük ki-

ftdulási- iránt. \^Lelcszi jov. A fase. 2. No 32.)
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1551. ReTaí Ferecez Dádorhelyeites meghagyván a leleszi

tonventnek, hogy Matuznai Pál s testvérei részére a Kovászó és

Bene közötti határt állapitsa meg, e czélra nádori emberekül kije-

löltettek: Oroszi Demeter, Lázár és -Péter, Máté és Márton; Bor-

sovai Benedek, Bertalan és János, Gecsei Miklós, Illés és János ;e

kiküldetés folytán Gyöngyösi Ferencz áldozár és Gecsei Kun Mi-

hály kif. ember Kovászón. Gergely pápa napján megjelenvén, be-

idézett határosokul megjelentek: Borsovai Benedek, Bertalan és

János; Gecsei János, Oroszi Máté és Lázár, Fancsikaí István és

Csatóházi Máté; igy megejtvén a határjárást, végre egy khegy,

máskép aranybánya nev helyre értek, hol Koncz Kelemen s

más beregi királyi jobbágyok ellenmondván, ezek tizenötödnapra

a királyi kúria elé utasittattak. ..

Az 1557-tl 1562-ig terjed idben II. Zápolya János és Fer-

dinánd király közt keletkezett versenygés folytán a féktelenség e

tájon is jó talajra találván, Matuznai Pál a kovászéi várat rablóta-

nyául használta, melybl fegyveres zsoldosait prédálásra portyáz-

tatván, ez által a környék ostorává vált, majd Balassa Menyhért

szövetkezvén elpártolt Zápolyától s Ferdinánd ügyét mozditá el,

miért Zápolya Gyaluvárban 1562. április 24-kéa világosan - azért,

mert a rendelet szavai szerint „a némettel cimboráskodott s né-

hány ezinkosávai minden erejével a császár pártja elnyeit elmoz-

ditá“ — vagyonát elkoboztatta s munkácsi várnagya Galtövi Fe-

rencznek további jóakaratjáig adományozta. Majd az 1563. 'évi., po-

zsonyi országgylés is (56. t. ez. Gorp. Jur. fíung. I. . 509. lap)

ellene az anathemát (kárhozatot) kimondván, meghagjtaaz ország

fkapitányának, hogy vizsgáltassa meg, váljon a kovászói j vár szük-

séges-e 6 felsége megvédésére? ha igen, tegyen intézkedést, hogy

az abba helyezend rség a predálástói visszatartassék s a császári

párt híveit ne zaklassa; ha pedig a közvédelenire . aíki^matiannak

fog találtatni, úgy azonnal romboiíassék le. E határozat azonban

akkor nem foganatosittathatott, .mert e vidék nagy része János Zsig-

mond birtokában volt; végre 1564, Bchvendi Lázár császári

vezér jelentékeny sereggel Kassán át Munkács alá jvén, azt elfog-

lald, honnan a környékbeli várakat s azok közt Kovászót is hatal-

mába kerité s ierombolíatá. Matuznai Pál, kinek neje Jákcsl

Erzsébet vala, maga sem élt sokáig azután, mert az 1569. ország-

gylés 49. t. ez. 3. §. szerint, már özvegye panaszára elrendelé,

hogy a vármegye, vagy ha az elégtelen lenne, a fkapitány közbe-

jöttével helyeztessék vissza a dálnoki Székely Antal által erószako-



®an ©Ifoglall birtokába, ki 1562. évben eszközölt ki maga részére

adományt és beiktattatott itt, és Almás, Bene, Szernye, Újfalu és

Kaszonyban, e mellett azonban birvágyák önkényileg érvényesité;

Matuznai Pálnó azonban a közbejött háborús idk következtében

csupán 1572-ben iktattathatott be királyi uj adomány folytán Ma-

tuznai János, István és Ferencz, valamint 1576-ban szintén

királyi uj adomány alapján Matuznai Gedeon. A beiktatásnál, me-

lyet 1572. Lónyai János kir. ember 'és Diáki Gál leleszi k. áldozár

eszközöltek, ellenmondván Székely Antal, neje Maghi Zsófia és fia

Gáspár. E birtokhoz tartoztak ez okmány szerint: Kovászó, Ka-

szony, Almás, Bene, vSzernye, Rafajna és Újfalu helységekben ré-

szek s az összes királyi jogok.

Különben az adóösszeirási lajstromok szerint birtokoltak itt

1530-ban: Matuznai Ferencz, Veselényi Miklós és Jakcsi István,

1552, még Jakcsi Mihály; az 1567-ki rovat szerint, az elbbi évi

híbdjáratban 24 házhelyrl elhurczoltatott a nép a, tatárok által.

1569-ben Bilkei Máté mint Máíuznai György Özvegyének, S;i-

rányi Katának ügyvéde és Matuznai Pál özvegye Jakcsi Erz.sébet

perelt Székely Antallal itteni birtojíok iránt, melyeket mégis 1573-

ban Székely megszerzett s azokba beiktattatott.

1570. Emlittetnek birtokosokul Bozássi István özvegye Ör-

dög Borbála és Oroszi Lázár, (Megyei lev.) 1695-bcn csere utján

egyezségbe léptek Dar'óczi Ferencz és Székely Boldizsár itteni és

kaszonyi, kigyósi, muzsaji, bénái,' nagy és kis-almási, szernyei, uj-

falvl, csegöldi és plcsvai birtokaikra nézve. .
.

>

1600. emlittetnek birtokosaiul : Matuznai Gedeon, Zsigmond,

Újhelyi Miklós^ Bégányi Ferencz és Literáti József.

1623. Rhédei Péter erdélyi vajda lovas seregének vezére bo-

iktattatott a Matuznai Pál és István magvasfakadtával a koronára

szállt részekbe, ki és neje Oroszi Zsuzsánna azon évben tiltakoz-

tak a leleszi konvent eltt az ellen, hogy a rozsalyi Kun László

szatmári kapitány részére Bethlen Gábor parancsa folytán. Bello-

vári Dávid munkácsi uradalmi fnök s helyettese Budai István iid-

varbiró a peressé vált Szaiva erd h'nyett a békésen használt Nagy-

erdt osztotta fel s adta át Kun birtokába a felszólklók nem cse-

kély jogsérelmére.

1627-beü sikaval Bellavárr Dávid beiktattatott a kovászói vár

8 illetleg kúria ós ahoz tartozó itteni, bonéi és kis* muzsaji birtok-

részekbe (leleszi lev.)



1633. Perényi Gáborné Salgai Eata bevall két itteni telkét

Újvári Istvánnak 200 írton.

1639. birtokolt itt soklyói Szabó György, 1641-ben Szabó Zsu-

zsanna átíratja férjére, Horváth Dánielre ezer forinton itteni és be-

nei, halmii, kökönyesdi, turczi és báboni birtokait, (Leleszi lev.). E
jószágrészek az eltt Pérényi Gáboré valának, kinek fentebb emli-

tett neje azokat Szabó Zsuzsánnára ruházta, — 1648 emlittetnek

birtokosokul : Lónyai Zsigmond, Sulyok Ferencz, Szabó György,

Horváth Demeter, Eáthonyi Ferencz és Bégányi Ferencz öz-

vegye.

1651. királyi nj adomány ezimén beiktattatott itt Lónyai
Zsigmond.

1808. beiktattatott a kovászói, benei és almási birtokrészekbe

csebi Pogány Ferencz, mely alkalommal a nagy-beregi bíró el-

lenmondott. Ennek halálával özvegye, bölcsei budai Francziska birta,

késób leánya Pogány Karolina ntán Bónis Barnabásra szállt és szer-

zdésileg Tallián Pál is szerzett némi részeket. — Pogány István

után lett a birtokos báró Perényi Zsigmond, kitl azt megvette Ló-

nyai Albert; bir gróf Károlyi is.

1809-ben alakíttatott itt a ti m sógyár, mely 16,333 frí és

23 krba került; ez 1811-ben 30 és 1812. évben már 125 mázsa

timsót termelt; 1815-ben Bsz János özvegye volt a gvár részese,

1818-ban pedig birtokosnje Pogány Ferencz özvegye.

A g. k. híveknek itt lelkészsógök és ujabbkoru fa-teinplo-

muk van. '

A helység határában a Borsovánál egy szikiás hely Kisvár-

nak neveztetik, ezen Azonban épület nyoma nem tnik fel.

KöTesd.

(KiTjázsgy).

Oroszfalu a felvidéki járásban 169 házzal, 876 lakossal és a

falucskái és a komlósl hattal együtt 5971 holdnyi tértartalom*
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mai. A* el^tt a komlósi uradalomlioz tartozott s nevét a „Kövea**-

pataktól vette. -

1412. Köriathovics Tódor Munkács ura által sokat zaklatta-

tott, mert a birtokosok annak hódolni nem ^ akartak.

. 1468, Mátyás király Komlósi Gergely, Tamás, Simon, Pál,

András, Imre és Mátyás panaszára vizsgálatot tétetett az iránt,

hogy Jakab napja körül Ilosvay Karácsony László, András és György,

Bilkei Sándor, István, Mihály, István és János és Rakolczi
.
István

hozzájárulásukkal fegyveresen megtámadták a Komlósi-családot s

azt mindenétl kifosztotta s K. Ilona özvegyét, férje Mákszem György

losvai, kisfalud!, ilonczai és négy forrási birtokából hozományá-

inak visszaadása nélkül elzték. A felség által királyi emberekül

kijelöltettek: Gulácsi Pelbárt, Bégányi Éles György, Dávidházi Amb-

rus, Kerepeozi András és Homoki Demeter*).

1460. Ilosvai László vett itt részeket, 1463.ban pedig Bilkei

Sándor kir. ember a falu határát bejárta.

1471. Koraloöi Pál elzálogosított itt Komlósi György és And-

rásnak, egy telket. 1513. beiktattatott Kaponyai István.

1567, emlittetnek birtokosokul : Komlósí János özvegye, K. Ger-

gely, Gáspár és Péter, Tarnóezi István, Fornosi Péter, Zsolnai Fe-

rencz, Asztalnok Mihály, Török István és Dolhai Imre.*)

1600-ban emlittetnek birtokosaiul: Kun Gáspár, Fornosi Já-

nos, Líteráti József s a Komlósi . és Török esaládbeliek. 1607-ben

birt itt ügrai Anna Komlósi Sebestyén özvegye. 1648-ban pedig:

Komlósí Tamás és György, Ignéczi Andrási Kun István, Kérosi Já-

nos, Tay István, Terebesi István, Barkóczi László, Dosvai Tamás és

a Fornosi család. '
.

;

‘

1667-ben Szalai Barkóczi György panaszára gróf Nádasdi Fe-

renoz országbíró a Mocsár nev erd használata iránt vizsgálatot

rendelvén, királyi emberekül kijelöltettek: Hatos Márton, Fancsikai

Zsigmond, Egéressi István és János, Somosi Pál, Mez Márton,

Ilosyai István és János, Bégányi László, Ladányi Bay Ferencz és Mi-

hály és Szegedi Pál. A kihallgatott tanuk vallomása alapján kiderült,

hogy Kövesd, Nagy és Kís-Komiós és Pálfalva helységeknek mind az

erd, mind a mezkre nézve egy közös bels határokkal el nem
különített közös, határuk volt s ennélfogva azok szabadon s

közösen használták a Mocsár erdt s csak közelebb kezdették a

Komlósiak akadályozni Barkóczit a fahordásban, jóllehet már ennek

jogelde Kun Gáspár is nyugodtan használta a kérdéses erdt,

) Budai kam. lev. Lib. IV. Tóm. VII.
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Utóbbi idóben is a helység több birtokosai valának a Komlósi

és liosvaí családokon kívül a gróf Károlyi és Vasadiak.

A g. k. hitközség voltaképen a szomszéd falucskai lelkészség-,

hez tartoznék, azonban lakályosabb volta miatt a pap itt telepedett

le, építvén a község tágas paplakot, mig a templom fából készült

régi épület, díszes fakápolnával és feszülettel ékítve. Anyakönyve

1786-tóI vezettetik.

Határa dombos.

,

Kacsává.

(Oroszkucso va).

Oroszíalu a munkácsi járásban, Kuzraina szomszédságában, 25

házzal, 120 lakossal és 555 holdnyi terjedelm hegyes-völgyes iia-

tárral. Birtokosai most: báró Barkóczi János és gr. Buttler Sándor.

Kuzminának fiókegyháza, de van saját régi fatemploma. Nevét

vette a „Korcs ova“ orosz szótól, mi cseprentést jelent. Az

l576-ki záloglevélben, (mely Tárkányi és Bornemissza közt kötte-

tett), Korcsová-nak iratik. (L. Benedike). 1647-ben birták Tár-

kány%Istváa és Barkóczi László.

Kuliukéez.

(Kolinkóez)I

. -Ga'/dasági Unja Irányi és Lanka közt a Joó>család birtoká-

ban. Az 16C0. ári adérovat szerint, -Tolt akkor itt Bákóczy Zsig-
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mondnak egy jobbágya. Késbb birta Pederi András, kitl Pran-

deuburgi Kata beleegyezésével átment 1631*bcn Horváth János

és Ferenezre szintén zálogjogon; lG40-ben ezt Cserejoczczal együtt

Rákóczy Györgynek 1500 írtért s a fejedelem klacsanói jobbágya-

jért adták cserébe, mennyiben azt Rákóczy még 1632-ben az eper-

jesi egyezség értelmében kapta, mint a munkácsi uradalomhoz tar-

tozó pusztát. Késbb Rákóczy Földvári Jánosnak engedte azokat

kiváltani, ki Csürfalvával (Gserejócz) együtt sokáig birU*). Az
1682. évi nrbér szerint

.
,,K u 1 i n k a-falvát“ Csürfalvát és Kisgutot

a Földvári családtól Marin Péter váltotta ki, kinek felesége után

azt 1682-ben Ráti István birta; késbb ' a Joó család • kezére

került.

IKnstanfalTa.

iízen .1730 táján a góf Schönborn-család által német lako-

sokkal megnépesitett falu fekszik a fels Schonborn feletti lejtn

49 házzal és 251 lakossal.

^ 1597. január 1-jén -Rákóczy Zsigmond, a munkácsi vár s ura-

dalom akkori zálogbirtokosa, azon czélból, hogy II. Rudolf király

vagyonát öregbítse, Kosztán Sándor nev kendereskei lakosnak

kenézi szabadalmat adott arra, hogy Kapufalva néven itt hely-

séget' alakítson, Ígérvén, hogy a megszállandó idegen jobbágyok

15 évi adó és tehermentességet ólvezendnek; a kenézek^ utódai

pedig csupán a szokott kenézi kötelezettséget teljesíteni és szük-

ség esetén fegyverrel szolgálni tartozandván.

Ez alapitó kenéz nevérl elneveztetett az oj helység Kosz-
tén falván ak, mibl késbb „Kustán"-falva lett. 1599-ben

Kapusfalvának hivatott még, s akkor csupán 1 ház volt benne.
'

'Az 1649-ki urbárium szerint találtatott itt akkor 13jonbágy,

24 fin, 3 16, 30 ökör, 29 tehén és 44 sertés. 1672-ben 12 jobbágy,

*) Ai 1640. és 1682. Kuik. urad. urbáriumok.
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8Vs telek, .20 fiú ;
lGB2-ben 22 jobbágy 9Vü telken; 1704-bon 12

jobbágy és' 19 íiu
;
17.28-ban 9 jobbágy és 15 fiú, 47^ telkeu

;

1733-ban 12 jövevénygazda és 2 fiu; 1749 b3ü 12 házhely; 1764-

bea 15 gazda és 2 zsellér; 1777-ben 18 gazda és 1775-ben 16

jobbágy és 1 zsellér.

A Kamjanita nev domb 1803-ban ültettetett be szlt-
kékkel s 1812 óta tizedet adott a munkácsi uradalomnak.

A német kath. híveknek van saját ktemplomuk s a fels-

schOiiborni, a g. k. lakosok pedig Podheringhez tartoznak.

KBtkafalTa.

(Pokutya.)

Orosz helység a felvidéki járásban, 55 házzal és 322 lakossal,

a Hát-erd közelében, mely keletkezése Óta a munkácsi uradalom-

hoz tartozott. A XVI. században Kiit, máskép Farkasfalvának is

mondatott."^) 1624-ben zálogjogon Bellavári Dávid birtokába jutott,

kinek utódaitól azt 1640-ben Eákóczy' György ezer forinton visz-

szaváitotta, azonban csakhamar is uét Eálintfíi Balázsnak' adta, ki

azt 1649-hen is birta. 1672-ben Báthori Zsófia alatt volt itt a ke-

.néz Terkáes Lrincz
;
minthogy pedig.a kenézi kiváltság bizonyos

családra- nem vonatkozott, az a jobbágyok közt rendre járt, lévén

az egyszersmind falusi biró is. Innen eredhetett a hazánkban di-

vatozó közmondás: „Sorbán jár, mint a falusi bíróság." Ekkor ta-

láltatott itt összesen 23 jobbágy, 52 fiu, G ló, 42 ökör, 44 tehen,

63 juh és 34 sertés, Batykok voltak Pap András és Jakab, kik 1-

1 nyestet adtak; a jobbágyok közt két „morvái juhász" is eraÜt-

totik, kik t. i. a nemesebb jiihokaáí pásztorkodtak, A helységben,

hol Terkács, Szolyvai, Nagy és Muzgafalusi marhás székely jobbá-

gyok voltak, három posztó csináló is lakott.

) Budai kam. lev. Liber IT. Tóm. VII. adórovai.
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A TI. R^kóczy Ferencz alatt lC)99-ben Hagara Mátyás várbel

tiszt által eszközölt összeírás szériát, már csak 12 jobbágy, 3 u,
4 ló, 1 ökör, 5 tehén, 30. juh és 10 sertés találtatván: e szerint

egy rövid félszázad alatt a helység jóléte tetemesen alászállt, mit

a folytonos harezok eredményeztek. Ekkor volt a batvko Hallyko

Mikula és Terkács Pap András. A lakosság kezén most 228 szar-

vasmarha, 78 juh, 83 sertés és 20 méhkas találtatik
;
van saját k-

temploma 6 1779-tól anyakönyye, de fiókegyházul a papfalvi lel-

készség alá tartozik.

Kuzniiiia.

Oroa helység a munkácsi járásban, *a megye ószuk-iiyugati

magaslatán, 78 (1870-ben 109) házzal, 410 lakossal és 927 hoid-

nyi hegyes határral, mely közbirtokossághoz tartozik. Ktemploma

a 18-dik századbeli régi fatemplom közelében épült, melynek nyo-

mát temetóhelyen az elbbi oltárk jelöli, a terjedelmes papiak azon-

ban most is faépítmény. 1711-ben a svédek követtek el nagy pré-

dálást. 1864-ben szántás közben egy bögrében lengyel ezüst érme-

ket leitek, melyek többnyire 1581. István és 1610. III. Zsigmond

lengyel királyok korából valók. A határban szóló is termesztetik. A
helység birtokosai közül gróf Schönbornt, Buttlert, Csonkát emlit-

jtík. A 17-ik században bírták Tárkányi István, Borsi János és Seny-

nyei Ferencz.
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l^aturka.

Orosz heljség fent a Verchovinán a galicziai határszélen a

határhegjsé^ alatt, 85 házzal, most 482, (1870-ben 586) kkossal és

1970 holdn}'i rideg, hegyes határral; tariozik a munkácsi urada-

lomhoz. A régi okmányokban Lalor- kának neveztetik az itt eredé

Latorcza folyótól, mely a kiirtott kopár hegyektl körülvett szegé-

nyes völgyön át folydogál dél íelé. A szomszéd Lengyelországból e

völgyön át is vezet egy átjárás s mint áilnják, a honfoglaló ma-

gyarok ez irányban lépték át az uj haza határát.

lG9l-ben volt a kenézség a Manajlo és Kúrák nev családok-

iiíil, kik mint ilyenek 13 irtot fizettek a földesuraságnak, s akkor

az elbbi 36 jobbágytelekbl 23 puszta volt. Batyko vala Pap Já-

nos, ki nyestpéuzívl 4 irtot fizetett. Az 1798-ki fölvétel szerint az

itteni g. k. fatemplom és szalmával fedett kis papiak igen rósz kar-

ban siiildött.
' *

A g. k. hitközségnek van saját lelkészsége és 1819 óta anya-

könyve 8 ktemploma. Utolsó postája Alsó-Vereezke.

1755. évben Nalivajki Timót, Polusin Vaszil és Ipcsevics Ist-

ván a mezn 1163 darab 17. századbeli lengyel ezüst pénzt találtak.

íáaukn.

Munkácstól északra egy órajárásnyira fekv orosz hely.^ég 5?

liázzal, 338 lakossal és 569 holdnyi hegyes határral. 1360. Koria-

thovies Tódor herczeg a csernekhegyi kolostornak ajándékozta s

mint ilyen ma is annak birtoka. A XV. században a munkácsi ura-
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dalomhoz csatoítatván^ 1649-ben Lorántffi Zsuzsánna alatt találtatott

itt 23 jobbágy, 21 fin, 6 ló, 22 'ökör, 10 tinó, 33 tehén, TG sortás

és 6 méhkas. A szlbl a yárhoz kilenczedet, a g. püspöknek pe-

dig tizedet adtak: Akkor volt a batyko Pap István, s a jobbágyok

többnyire ily, magyar nevet viseltek: Drabant, Süt, Bodnár, Járos,

Hajdok, Lengyel, Gebehán, Majos, Lóder stb. lGÚ2-bea a holy.ség a

kolostornak visszaadatotr; 1794-bon az oi'QSzvéiriekkel . történt c/.i-

vódás folytán határa megállapittatott. Az lT03-kL junius 27- ki muu-

kicsi csatavesztés után Kákoczy hVron<‘7. e tájon el, hol t
a nép kegyelettel fogadta s szerencsétlenségén szintén zokogott.

A fatemplommal bíró gk. hitközség Nagylobó íiúkja.

]jázár}mtak« /

.
Örosz' falu Fels-Vereczke‘ mellett 27 házzal, 180 lakossal és

77 holdnyi hegyes, kopár határral. Tartozott a raünkácsi uradalom-

hoz. 1699-ben volt a kenézsóg a Szamka családnál, melynek szá-

mos tagja volt; ezen kivül még négy jobbágy volt. Nevét a Lázár

nev els kenéztl vette a' 16. században. A helységben, " mely a,

f.-vereczkei^g. k, lelkészséghez tartozik, találtatik most 8 ló, 161

szár.vasraarlia; 175 juh, 10 kecske, 64 sertés és- 4 méhkas.

STttgy ÉieányfulTn*
j

*

(Lalovo.)

Orosz és német helység a felvidéki járásban, egy magaslaton,.

82 házzal, '499 lakossal és 1285 holdnyi határral. A XV. század-'
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bán a kiváltságolt kilencz krajnai helységek közé tartozott, oláh la-

kói voltak s okmányilag La-fa Innak neveztetett. 1465-ben Erzsé-

bet, Mátyás király a^ja kapta adományul az akkor beregmegyei

Bolha, Zadnya, Bronka, Kusnicza, Kereczke -és máramaros-megyei

Szurdok, Horoszalja, Polána és Sajó helységekkel együtt, elkoboz-

tatván azok Bolhái Ambrustól testvérölés miatt. A szokásos beikta-

tást es7kÖzló Pósaházi Simon királyi ember s ez okmányban a falu

Lipniczának is mondatik. Majd mint a münkáosi uradalom tartozéka^

a többi ily faluk sorsában részesült. 1649-ben Loranifjl Zsuzsánna

alatt találtatott itt a g y 1 e á n y f a 1 v á n*" 36 jobbágy, 18 népes

és 5 pusztatelck és 26 fiú. A jobbágyok közt Boldizsár voít a ke-

néz, és Sípos, Szabó, Hegeds, Illés, Kerepeczi, Bztánfalri, Kozma,

Beriaisn, Német, Tihan, Oláh, Kovács, Vajda, Asztalos, Hátm égési,

Lengyel, Virasztó, Fejér, Gólya magyar jobbágyok
; \a baíyko volt

Pap Ferencz. — 1672-ben volt a batyko Csákány János; 1682-ben

.a kenéz Boldizsár László és 25 jobbágy miveit 27Vs ^íMk. ‘ A la-

kosok közt 16 volt virasztó azaz ór a raunkáesi várban, hévs^rint

a Kenéz, Német, Tibor, Szolyvai, Tamás, ‘ Kozma s más családbe-

liek; a batyko volt Csákány Pap György. Késbb a ragályok és

háborúk folytán a népség roegfogyott, minek következtében a gróí

Schönbom család az üres telkekre 1748-ban német gyarmatosokat

telepitett ;
különösen gróf Schönbom Jenó Ervin a 1763. febr. 10.

kibocsátott nyíl tieveiében tett kedvez Ígéretei által boédesgetíe

külföldi németeket; a nyomtatott levéiben ugyanis igértetett a meg-

szállóknak 30 napi szántóföld (Morgen Land ^ 180 D®), 6 napi

kaszáló (200 és házhelyül 120 belsótelek
;

épületfa, legel

és faizás, marha természetben vagy elleg erre és 6 évi adómentes-

ség: kivántatott azonban, hogy minden családf legalább 100 rénus

tallérral legyen ellátva s idvel a termény kilenezedét s úri munka

heljett 4 frtnyi dijt fizessen. 1775-ben tiz ily család honosodott

meg, most a németek száma 151-re s az oroszoké 406-j*a megy.

Ez utóbbiaknak saját lelkószségök s régi fatemplomuk van,, melynél

egy uj kbl építtetik, anyakönyve pedig 1777-tl vezettetik ;
el-

lenben a r. katholikusok, kiknek itt ktemplomuk van a felsö-schön-

borni anyaegyhúzhoz tartoznak.
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JLeczfalTa.

(Leczovicza.)

Uradalmi orosz helység a munkácsi járásban 45 házzal és 252

lakossal. A 17. században Kis-Dubroviczának is- peveztetett a patak-

tó*, melynél keletkezett. Gróf Eszterházi Miklós s neje Derzsfli Or-

solya 1613. január 1-én kenézi kiváltságot adott Mohucz Sándor-

nak; az 1649-ki urbér szerint volt ekkor a kenéz Leez János,

kilói a helység mostani nevét vette
;

e kenéz jól bírhatta ma-

gát, lévén neki az összeírás szerint 8 lova, 8 ökre, 3 tinója, 8 te-

hene, 100 juha, 13 sertése és 4 méhkasa; testvérei Simon és Mi-

hálynak pedig együttesen 12 lova, 8 Ökre, 4 tinója, 9 tehene, 100

juha, .14 sertése és 8 méhkasa. — 1699-ben rendeltetett papi te-

lekül a Huszár Vaszil-féle pusztateick
;
ekkor volt a batyko Pap Iván,

ki mint jövevény, nem fizetett csak fél nyestpénzt. Az összes la-

kosság kezén' van most 126 szarvasmarha, 73 juh, 55 kecske, 38

eertós és 2 méhkas, s igy a vagyonosodás aránylag nem emel-

kedett

A g. k: községnek van saját uj ktemploma és Nagyberesztó

fiókja.
'

.

táiuzÁitnyBé

Ruthón falu a vizniczei völgyön, a munkácsi járásban magai*

hegyek tövében 22 házzal, 112 lakossal és 1022 Holdnyi hegyes ha-

tárral. Egykor Szoluncsuk nev helységbl keletkezeit, amint-

hogy a környékbeli nép most is igy nevezi; meredek sziklás bérez
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egyetlen maradványául tartatik. Mostani lakosai, a liszáruyai favá-

gók, az 1808. sept. 30. kelt szerzdés alapján f telepedtek itt le,

szám szerint 39-en, azon kötelezettséggel, hogy havonkint a mun-

kácsi uradalmi erdkben egyenkint 12 öl tzifát fognak vágni. A
g. k. hivek a fels-vizniozei lelkészséghez tartoznak s az 1870- iki

üsszeirásnál nem találtatott birtokukban csupán 41 szarvasmarha.

Kis liohö.

(Lenyuvczi.)

A munkácsi járásban Iványin túl erdk közt fekv szegényes

orosz falu 13 házzal, 95 lakossal és 98 holdnyi hegyes határral.

A néphagyomány szerint hajdan a tatárok pusztiták el s a férfia-

kat nejeik szemeláttára a káposztás hordókba fulasztották (?), való-

színleg a svédekkel tévesztik össze ez eseményt, midn azok 1711-

ben e tájon nagy pusztítást követtek el
;
sajátságos, hogy a ruthén

pór minden ellenséget, a németet sem véve ki, tatár vagy török-

nek mond.

1[\ákúczy Zsigraond Munkács birtokosa Paska János nev job-

bágyának 1582. márczius 5. adott kenézlevelet. a végbl, hogy ez

elpusztult falut megnépesitse. Azonban a siker elmaradt, mert 1649-

ben sem találtatott több mint 2 jobbágy, 1 fiú, 1 ökör, 4 tehén és

1 sertés. Késbb irépsége megszaporodhatott, mert 1672. már fa-

templomkája és Baxa Lukács nev batykója volt. E kis templom-

nak nyoma, t. i. az oltárnak szolgált szokásos nagy kducz, maig-

lan is áll még egy egyszer harangláb és feszület mellett a falu

szélén; de az emberek emlékezetébl sem veszett ki
; ugyanis mint

állítják, még a múlt században is lakott itt g. k. pap, ki koronkint

oly n^^gy szegénységgel küzdött, hogy napszámmal kérésé kenye-

rét. Az utolsó pap Paska Iván egy ízben a kurátorral és harango-

zóvál a Nyírre ment csépelni, hogy részt keressen. Munkája kn^béa
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egy szabolcsin egyei faluban az ottani g. k. pap megbetegedvén. 6

meDt helyette az úgynevezett utrinát (mise eltti szertartást) el-

végezni; miért ez t feleletre vonta s büntetéssel fenyegette
;

mi-

dn azonban Paska paplétét igazolta; nyomban hat köböl gaboná-

val megajándékozta s szekerén visszaküld t. Ez eset értésére es-

vén a munkácsi püspöknek, Paskát e nyomorult faluból a szomszéd

Nagy-Lohóra helyezte át, hol bvebb javadalommal ellátva, máig-

lan lakik a lelkész, melynek egyik fiókja Kis-Lohó.

1634. az Ibrányi család birta zálogul
;

az 1699-ki urbárium

említi; hogy e helység 1689 körül annyira elpusztult, hogy egyet-

len egy lakosa sem volt. Késbb a Gulácsi családnál lévén a falu

elzálogosítva, gróf Scl>önborn, mint földes ur azt 1798-ban 1100

frtoD' Szereralei Károly és Samutól, mint anyjok után Gulácsi jog-

utódaitól visszaváltá az 1768-ban Gulácsi Gábor ellen indiiott zálog-

váltó per folytán.

Á 112 lakos kezén ma sem találtatik több 49 szarvasmarhá-

nál és 98 sertésnél.

Wagy-Iiohó.

(Lochovo.)

Uradalmi orosz helység 90 házzalj 1870*ben 516, most 485

lakossal és 714 holdnyi hegyes határral s jó bort term szlkkel.

Az 1484-diki adománylevélben Loloh-nak neveztetik. 1649-ben ta-

láltatott, itt 36 jobbágy, 43 fiú, 8 ló, 92 ökör, 29 tinó, 85 tehén,

162 sertés és 15 méhkas. A szlktl kilenczed járt a várhoz; a

bátyko volt Pap Kozma és János; a Soltész, Török, Dávid, Gyüle,

Madárka, Horváth, Füles, Csacska s más magyar jobbágyok közt

volt akkor 5 hetes és 2 székely drabant A kenézség volt a S o 1-

tész nev családnál, melynek azt Magóosi Ferencz 1608. adomá-

nyozta. 1672: volt a batyko ifj. Pap János és Kozma s a fentebbi

obbágyr.kon kívül még Csicserka; Alsó, ízsnyéti, Orosz, Bányász és



387

Bisztrai nevúek, kiknek ma semmi nyomuk. Van g. k. ktemploma

s anyakönyve 1795-tl. U. p. Munkács.

láongodár*

Puszta a nagy-beregi határon Kígyós és Bcreg közt, mely a

XIV. században mint falu szerepelt s melyrl a Longodári ne-

mes család vette nevét. 1421-ben beiktatiatoti Longodár helység

birtokába a Longodári Benczei család, nevezetesen András fia Bar la

és Fodor János.*)

1426. beiktattattak királyi uj adomány folytán Longodári Fo-

dor Miklós fiai Márton és János, úgy István ar any mi ve s ne k

fia János és Longodári Bencze fia Andrásnak íia Bai'ta; királyi em-

berül mködött Geesei Mihály.**)

1427. Jakcsi László és Mihály és Longodári Márton a Bcreg

város határához tartozó völgyben falut (villa) alakítani akarván, e

miatt Bereg akkori birtokosa György rácz despota tiltakozott és há-

boritás miatt panaszt emelt. E szerint Longodár maga akkor külön

határral bírt.

1430. Longodári Fodor János fia Mihály és testvére Márton

Longodár helység felét átengedték Kusali Jakcsi György
.
fia Dénes

váradi püspöknek, János székely grófnak és Lászlónak, úgyszintén

István fiai Mihály és Lászlónak
;
István testvére lévén Györgynek.***)

1456. beiktattattak Hassaghi Farkas testvéreivel és Karácso-

nyi László; 1470-ben pedig királyi adomány folytán Oroszt Fülöp

királyi ember által Longodár helység fele birtokába Longodári Már-

ton fia Mátyás, Szirmai Simon fia Fóris és fia Antal, kik akkor

Szirma és Péterfalva helységekben is nyertek részeket.!)

Leles/.. P. 71. 81.
**') [J. 0 . Prot. Stat. V. N. 71.

ü. 0 . Prot. AA. II. 124. p. 3. BZ.

t) G. 0. X. L. 31.



588

1498. beiktattatott a már pusztának nevezett Longodár biri*.

kába Geréb Péter*), ki azt Longodári ^látvás raagvaszakadtával fel-

kérte, midn ennek leánya Katalin is örökösük nélkül vezettetett bo

1545. Révai Ferencz nádorhelyettes rendeletére a leleszi kap 1

tálán Büdi Mihály fispán kérelmére Longodár helység határát meg-

járatván, nádori emberekül kijelöltettek Öroszi Demeter, Obégányi

Mátyás és Bálint, Kisguti Benedek, Kerepeczi András, Bor.sovai Be-

nedek András és Hetei István és László. Érdekelt szomszédokul

•pedig megbivattak és megjelentek: a Domokos rend szerzet (reli-

giosi fratres ordinis praedicatorum beati Dominici) Beregszász-

ról, mely képviselve volt Ladányi Gergely fnök (prior), ^lakrui

Péter éneklész (cantor) és Becsei Jeronim áldozár által
;

továbbá

megjelentek: Bulcsúi Farkas, Bégányi Gergely, beregi biró Nagy

Albert, Csikós Mátyás és Dienes Mihály beregszászi birák s má-

. sok, kik mindjárt a kezdetnél ellenmondváo, a mködés elmaradt.

1552. Ardó, Bereg és Kígyós határa bejáratván, az illet ok-

mányban emlittetik „Longodár völgye“ (vallis Longodár),**) s

úgy látszik, már akkor néptelen hely volt; 15G9-ben pedig, midn
Bdi Klára, Mihály és Farkas bírták praediuranak mondatott.

Késbb Bereg város és illetleg a munkácsi uradalom-
hoz csatoltatott. Egy jó ivó vizet szolgáltató kul raaiglan jelöli a

helyet, hol egykor Longodár helység állott. Az 1420-ki gróf Schön-

boru-féle adománylevéiben is emlittetik Lo ii god ár-puszta.

Lióuya*

Nagy és Kis.

A tisza jobb partján fekv két szomszédos magyar helység.

Ezek köznl Nagy-Lónya számlál jelenleg 155 lakbázut,. lOlG lelket,

Kis-Lónya pedig 94 lakházat és 497 lakost, mig a ketts határ

3439 holdat tesz.

) Lelesz. G. No. 66.

**} U. 0 . Prot. Met. N. 23.



Hogy a LüDja szó ögolnkné! keresztnév vala, kitnik egj 1245.

évben kelt adománjlevéibl, mi-iy szerint akkor IV. Béla L ónjá-
nak és -fia Györgynek s ennek' fia Lászlónak birtokot adományo-

zott.*)

E két régi helységet a Xll-dik században a Betb, máskép

Betke család bírta, kitl azokat, valamint Bátyút; Bótrágyot és

Szalókot megvette s a 13. század elején IL Endre alatt Bánkban

(Bór Benedek) nádornak veje Simon fispán birta, ki azonban 1214-

ben, midn nején Gertrud királyné öcscse Eckbert bambergi püs-

pök erszakot elkövetett, e miatt a bán Pétéi bihari fispánnal ösz-

szeeskndvén, a királyi palotába tort s Gcrtrudot összevagdalta, fel-

bszült emberei pedig nemcsak a palotát kirabolták, hanem a ki-

rályi pecsétet is elvitték, ennek következtében hutienségi bnbe
esvén és különben is magtalan lévén, Lónját a többi beregi bir-

tokkal (Szolyva és Szentmiklóssal) együtt elveszté s azok a király-

néra szálltak.**)

1270-ben a Rusdi nemzetségbl származott Endrének fia Mi-

hály fispán kapta a nevezett királyné gyilkosáról a koronára szállt

birtokot adományul V. Istvántól, az 1272-ki pótadománylevél tar-

talma szerint, azon kitn szolgálataiért s nagy hadi érdemeiért,

melyeket a megelzött években azon alkalommal gyakorolt, midn
még IV. Béla király éltében, ennek megkoronázott fia István, Otto-

kár cseh és osztrák fejedelemmel, kihez Erney bán, Henrik nádor

és más pártoskodó magyar fóurak csatlakoztak, véres harcokat foly-

tatott. Nagy érdeméül tudatott be az is, hogy Füzér királyi várat

István király részére megrizte, mig mások váraikat Ottokár vé-

delme és furasága alábocsátották, aminthogy ifjúságától fogva foly-

vást hú szolgálatokat tett a királynak.***)

Az adományozott jószág átadását eszközlé mint kiküldött ki-

rályi ember István (de Potuk), ki a határokat Lónya körül követ-

kezen alapitá meg: Lónya Beth Mátyus földe körül terül el, nyu-

gatról a Tisza partján, innen menve elfordul határpontul a Kölhna

vize, mely Csarnavodából (Osaronda) ered, e viz szelgál azután ha-

tárul észak félé. átmenvén egy bidon a Nagyút és innen dél feló

addig, hoL^ viz jobbra fordul; innen tovább haladva Sora (a kirá-

lyi birtok) határa mellett, egy Hilimma nev patakcsa s délrl a

*) Fejér György, Cod. dipl. T. IV. V. 1. 392. lap.

*) Magvar tört. Érni. I. oszt. XIII. kötet. Nagy Iván „Magyar nemes osa-

íádok^ 33-34 füzet 157. 1,

***) Fejér id. m. V. I. 2U-246. l.
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Boltrágy nevö ?izeQ út kelet fell éri a határvonal a Jasznapa^

takot, majd a Zirnia (Szernye) vizet, Kopogha ..(Koponya?) nev
Mihály földjét, észak fell a király^birtokát képez Szrtél (Zirtaia)

8 a patak mentében a királyi Dobrony helységet, majd jobbról egy

tavat, s nyugatról Sártó és Menyge mocsarakat, majd egy er-

dt, ismét a nagy utat, hol azután a Tisza partján a határ vég-

zdik.

Egy más hasonló okmányban emlittetik, hogy Endre két fia

Demeter és Mihály comes V. István iránt a hség számos jeleit

adák. Nevezetesen, hogy Demeter a királyijai a Feketeiialom vá-

rába szorult 8 ott szolgálati készségével hiven forgolódott, Mihály

pedig a fentebb emlitett Füzér és Temetéiiy várakat, mellzve Béla

Ígéreteit, István számára megrizte
;
midn Feketehalomból Deme-

ter bocsánatkérés végett Bélához küldetett, a várat ostroralo Ke-

mény Lriucz ót elfogatta és súlyosan kinoztatta, majd midn Ist-

ván Feketehalomból kivonult, a Keménynyel vitt ütközetben Deme-

ter dicséretesen harcolt; az Erney bánnal és az „Ilsazeeg mellett

történt csatákban Demeter és Mihály István király szeme láttára

éhes oroszlánokként az ellenség táborába törtek, sokakat elfogtak,

súlyos sebeket kaptak, vérökben fetrengtek s más hs tetteket és

szolgálatokat vittek véghez, miért István 1270-ben öt tetemes ado-

mányokkal jutalmazta.*)

Kusdi Mihálynak (ki az oklevelekben comes Michael parvus

de genere Rusd neveztetik), els nejétl csak két gyermeke

volt, egy leány és Mihály nev fia
;
második neje, ki a Huntpaznan

nembl eredt, Kozma fispán leánya volt, nem ajándékozta meg
t éltében utóddal, hanem ez férje elhunytéval özvegyen Beren-
c z e i N á n ó fiának Jakab fispánnak lett nejévé, kinek fia Ben-

czencznek* fiához Keledhez adta mostoha leányát is nül
; ennek ni

hozományul és nászajándékra 400 és 100 márkát fizetvén magáéból,

mely összegnek megtérítéséül mostoha fia a magvaszakadáshoz kö-

zeled ifjabb Rusdi Mihály belenyugvásával Lónya, Boltrágy és Bá-

tyú, valamint a szomszéd szabolcsmegyebeli Szalóka helységet má-

sodik férje 6 utódai részére felkérvén, azokat 1285-ben királyi ado-

mányképen meg is kapta. Ezen szatmármegyei Berencze helység-

bl eredt birtokos család a neki adományozott Lóuyára költözvén

át, utódai innen a Lónyai családnevet vették fel, mely virágzó csa-

maiglan az ország legdíszesebb si családaínak egyike.

*) Monumenta Hong. Hifit. I, osít. XIII . köt.



S9l

1343. Lónyai Bencz fia Jakab választott bírósági tagul mökö-

dött Márokon.*)

1351. A nagyváradi káptalan eltt zempiónmegyei Imbregi

András fiai és több Lónyai nemesek, névszerint András fiai László

és Dénes, néhai anyjuk Katus (Nánó fiának Jakabnak leánya) közt

egyezség jött létre a leánynegyedi birtokra nézve kjelégitvén test-

véreit Jakabot, Miklóst és Lászlót, és János s Györgyöt, Bencze

fiait.*’*') ^

Ez idben a Lónyai család összeköttetésbe lépett a Jakcsi csa-

láddal; ez a Jak a nev várról (mely most Sziny ér várnák
inondatik) vette nevét s azt Jakcsi András hutlensógi bélyegen el-

vesztvén, 1352 táján Medgyesi Mór kapta adományul Medgyes hely-f

seggel s ahuz tartozó vagyonnal együtt.

1373-ban Lónyai György fia Ferenez perelt Tibai György fiá-

vul Jánossal, mely alkalomra királyi emberekül kijelöltettek : Kere-

peczi István, Apáti Rapolcs fiai Gergely ée Lrinez, Eisanarcsi Mik-

lós és Imre, Dobronyi András és Dobronyi Eupert fia János***)

1379-ben törvénykeztek a Lónyayak a leleszi própostsággal a Sza-

lüki birtok iránt.f)

1400 körül Kántor Mihály (Lukács fia) véletlenül megölvén

Pázsitos Balást, azért Pázsitos Péter és fiait Tamást, Illést, Pált és

Jánost a reá szabott pénzbeli illetékre nézve kielégítette
;
nevezetes

bogy ezen csonka okmányban, Pázsitos Péter és Kántor Mihály Ió-

njai vendégnek mondatik (Hospes de Lónya).tt)
' 1418-ban Lónyai István fia András összes nagy és kis Íó-

nyai részbirtokait, a kislónyai vámrészszel együtt testvéreinek: Kata

Póesai Petemének és Jusztina özvegy Fögi Jánosoénak négy ujfo-

rinlon akkép elzálogitja, hogy azokat bármikor visszaválthatja. Ez

idben két pénznem: uj és kassai forint létezett, florenus computi

cass(lvienBÍ8.tft)

1419-ben királyi uj adomány mellett beiktattattak, Nagy és

Kislonya, Harangláb, Batyu, Boltrágy és Nainény birtokába Lónyay

Ferenez fiai György és Miklós; Miklós fiai János és István, Do-

mokos, Ágoston és Miklós, Mihály jfiai, Gábor fiai Mihály és Jakab J

Péter fia László, Szaniszló fiai: Miklós és László, Vitéz István

) Zichy Codpi II. 86.) ü. 0. 452.

*) Leleszi levéltár, prot. AA. I. 12. bx.

t) Fejér Gy. i. m. V. I, 361.

tt) Lcdeszi lev.

ttr) Leleu, prot parv. 6. lap 12 sz*
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fiai: Szaniszló Ó8 Aadrus. A bciktabUt végezték Fornosi Mihály

fia Gál királyi ember és Kiseszenyi István konventbeli pap Le’

leszról*).

1434. vizsgálatot indítottak L«myay Vitéz István flaAndrás’

nak fiai Antal és László, — Doinahidi György és neje Ilona (Ló-

nyay György volt özvegye) ellen azért, mert tólük a bátyúi, ló-

nyai, szigeti, boltrágyi és haranglábi birtokokat, valamint 70 da-

rab sertést elfoglalták.

1452. Naményi László fia Miklós saját és a Lónyayak nevé-

ben eltiltatja Szécsy Miklóst és Simont; úgy Csapi Ákos Istvánt s

a többi szomszédos és liatáros l»iríokosokat attól, hogy Lónya, Bá-

iyu, Boltrágy és Harangláb hólységekhon l’nglal.ist tegyenek,

1455. Lónyay Antal elzálogitá összes birtokát Lónyay János-

nak. 300 írton.

1459. özvegy Keresztúri Helelo Tamás né Vern, fia Mátyás

és özvegy testvére Jusztin törvény keznek Lónyay László és And-

rással 8 más 'szomszéd birtokosokkal Helele Tamás megöletése és

foglalások miatt.

1503. Mikai Beregi Gergely perelt Helmeezi István, Gá-

lócsi Péter, Daróczi Bertalan deák, Daróczi György és Margittal

erszakoskodás és foglalás miatt. 1503 évben Naményi Ferencz

és Balázs leköték itteni és más birtokrészeit felkölcsönzött 200

írtban Lónyay Menyhértnek; ugyanakkor Naményi Balázs és Fe-

renoz pereltek Naményi István özvegyével. (L. Naméuy.) 1520-

ban Naményi Balázs Özvegye Anna, perelt Drágffi Jánossal és Bo-

zási Jánossal foglalás miatt, úgy Lónyay Jánossal is azért, mert 6

az Özvegy Iónjai kúriájába erszakosan berontott és onnan öt

dézmás malacot elhajtatott; két óv múlva ismét megújult a vi-

szálykodás, 1552-ben Lónyay Menyhért és fia Gergely a nevezett

özvegyet embereikkel megtámadván s itt és Bótrágyon neki kárt

okozván. Ekkor a vizsgálatot Becsi János leleszi áldozár végezte.

1522-ben Lónyay Albert is emelt vádat néhai Lónyai János

fia István, Lónyai Patöcsi Antal és Naményi Balázs özvegye el-

len az ezek által naményi és lónyai kúriáiban tett sérelmek miatt;

az eljárt törvényszék azonban a vádlottaknak ítélte oda a tisztitó

esküt. 1525-ben pedig Lóny:ay Menyhért özvegye Katalin fogta

perbe fiait, Györgyöt és Kristófot, kik lónyai nemesi udvarába és

lakába erszakosan berontván, szekrényeit és tárait feltörték s

Lelesz, prot. parv. 1. lap.



B azoliból az özvegy elbbi két férjétl, nomes Caruavodai János és

tt Páo Bernáttól maradt értékes vagjonait elvitték s ot illetlenül szi-

li dalmazták s bántalmazták.

|i 1526-ban hütlenségi bélyegen elveszte Lónyay Gergely nagy

L és kis lónyai, bátyúi, bótrágyi, szalóki és haranglábi s Magyaror-

l'
. szagon bárhol levó egyéb birtokait, melyek királyi adománykópen

i Bökényi Benedek mester és maloravizi Kenderes Jánosnak adattak.

I” A Hetei Péter királyi ember és Jászay Pál leleszi k. pap által esz-

I
közölt beiktatásnál ellenmondtak Lónyai Gergely és István, Namé-

I nyi Balázs özvegye Anna és Lónyay László özvegye Jusztin.

I
1548. megelzött

.
per folytán egyezségre léptek Lónyay And-

ii
rás, Lónyay Gergely, Bozássy Zsófia és Harang Kata a lónyai s

I- ahoz tartozó birtokok iránt.

I 1550-ben Lónyay János perbe idézte Lónyay Gergelyt azért,

I
hogy a kiállított kötvénybeli tartozását nem teijesité, kötelezvén ma-

I
gát L. János atyjának megölése és házának elpusztítása miatt bir-

ság és kárpótlás-fizetésre.

• 1551. Lónyay Hóna, (Lónyay Lászlónak Pélegyházy Jusztin-

tói született leánya) férjére, sámsoni Körösi Miklósra íratta lónyai,

' szigeti, batyui, boltrágyi, haranglábi, naraényi, löki és csobai bir-

t: tokait. — 1555-ben Lónyay Péter a vele vérsóges Büdy cisa-

Iáddal törvénjkezett: ezt 1556-ban Zaberdino Mátyás váradi püs-

^ pök felhívta arra, hogy a nagylónyai kastélyt égesse fel, nehogy

, a pártosok bele vehessék magokat*).

1559-ben Zelendi János, Bozási István és János és Beregi

f ’Ferencz hütlenségi bnnel sujtatván, iónjai és más birtokaik el-

I kobozhattak és Szilágyi Bálintnak adományoztattak, ez Hetei Pál

l. beregi alispán és királyi ember által a birtokba beiktattatván. Ez

r, évben még tiltakozott Lónyay Péter Szilágyi B. ellen a leleszi kou-

I ventnél az iránt, hogy ez e birtokokat elidegenítse.

;• Az 1567-fcen e tájon átvonult tatárhad itt nagy pusztítást

követett el; akkor birtokoltak itt Lónyay Péter, György, István

\ és Tibai Kristóf; találtatott pedig' adó alapjául Nagy-Lónyán 3 és

r Kislónyán 4V4 kapu. (Budai kamari lev.)

I 1570. Kálnai Anna Lónyai Istvánra Íratta részbirtokait.

1569. beiktattatott Persey Miklós magyar- királyi udvari kancel-

j

láriai jegyz és Ibránji Ferenc á htlenség bn miatt Bozzási János-

I

tói elfoglalt lónyai, uaményi, bátyúi s a többi részbirtokokba, úgy

! *) Kemény, Nt. CapU. alhensi. II. 90. -



többek ellenmondása ' mellett a magtalanul elhuDTt Gyréi István

után maradt gytirei és beszterczei birtokba. A beiktatást eszközlék

Ugrai János királyi ember és Zalonkósneni Péter, leleszi k. áldozár,

(Leleszi iev.)

1570 birtak itt részeket Lónyai Gergely és Péter, kik Dob-

ronyi Ferenczozel erszakos foglalás miatt perlekedtek. (Megyei

Iev.) — 1575-ben Dónyay István bkéi Patócsi Jánosra ruiíázta

részét, —
1582. királyi adomány erejénél fogva bevezettetett Lónyay Péter a

Lónyay Albert-birta nagy és kislányai, bátyúi, szigeti, mátyu^i, bollrá-

gyi, naményi, haranglábi, somi, zápszonyi,‘Csetfalvi, dávidbázi, surá-

nyi, nagy bárii, rétsági, becskei, szondái és váraljai (nógrádme-

gyei) részjószilgokba. Az ünnepélyes beiktatásnál, melyre Horvái.h

Kristóf királyi ember és Bajkai Péter leleszi áldozár kiküldettek,

ellenraondottak Lónyay István és Horkay Pál. — Lónyay Péter

« birtokokat felkérte, még mieltt a fiskus tettleg elfoglalá.

1587. Lónyay Gergely Lónyay István tokaji várkapiiáiiynHk

szolgáját Lengyel, máskép Szaniszló Györgyöt megölvén, ez ót emiatt

perbe fogta s javait a királyi táblán magának megitélteté.; és mivel

Gergely Erdélybe menekülvén, javait még Ilosvay István és Morvay

István is magoknak megszerezni igyekeztek, Lónyay István beregi alis-

pán ez ellen 1591-ben Báthory István országbíró eltt ünnepélye-

sen tiltakozott*).

Ez évben Sámson Körösi János fia Mihály és Körösi Ferencz

és István, Ilona Keresztúri Istvánná és Erzsébet tiltakoztak Ló-

nyay István ellen a lónyai, bátyúi és szigeti birtokok elfoglalása

miatt**). —
1590-ben Ilosvai Karácsony István perelt Lónyai Gergelylyel

itteni birtok iránt.

1593-ban Rudolf király Lónyay István, György, János, Fe-

rencz ós Gergelynek kiváltságot ad Nagy Lónya és Mogyorós te-

rületén a Tiszán át révet tartani.

16(X)*ban emlittetnek itteni birtokosokul: Lónyay Albert, Euf-

rozina, Gergely özvegye és István.

1610-ben tilakozott Körösi Mihály 'Lóny?y István ellen fog-

lalás miatt. — 1626-ban Lónyay Menyhért egy házat és telket

Íratott Nagy-Lónyán Ráez Mártonnak.

1647-ben birtokoltak itt Lónyay Zsigmond, István, András

*) Nagy Iván í. sl 9. k. 163. L .

**) levéltár.
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es Menyhért özvegye. — 1651-ben királyi uj adomány alapján be-

iktatlatott Lónyaj Zsigmond Gulácsi Zsigmond kir. ember

által a nagylányai, kaszonyi, szernyei, ujíáWi, benei és kovászói

reszjószágokba Fejérvári Miklós leleszi áldozár közbejöttével. 1655.

Barkóczi László és neje Péchy Anna iktaltattak be.

1676-ban elosztattak a lónyai uradalmi javak a szepesi káp-

talan által, mely alkalommal gróf Csáky István gondnok képviselte

gyámoltjait Lónyay Margittól született Zsigmond, István, Mária,

Éva és Borbálát, ErdÓdy Sándor pedig nejét Chrisztinát*).

1693. Lónyay László elzálogosította Lónyay Gábornak Nagy-

Lónyán, Szigeten és Bátyúban lev részeit 300 forinton.

Nagy-Lónyát s tartozékait jelenben a Lónyay család bírja;

nevezetesen Nagy-Lónyán tartja székhelyét Lónyay János, Som-

ban Lónyay Albert, Bátyúban, Boltrágyon Lónyay József és gróf

Lónyay Béla, mig Naményban Lónyay György örökösei mvelik

az si birtokot.

Á XVI. századbeli földvárnak nyoma maiglan látszik Nagy-

Lónya keleti végén Lónyay Gábor kertjében.

A nagylónyai reformált község már 1595. évben anyagyü-

lekezetet képezett, fiókjai lévén Kis Lónya és Telek. Temploma,

XV. századbeli r. kath. modor szerinti csúcsíves építmény, keletelt

fekvés s észak felöli ablaktalan falain régi festett falképek lát-

szanak. Az alatta lev sírbolt a Lónyayak egyik temetkezési he-

lyéül szolgált, A nép monda szerint az 1657. évben berontott len-

gyelek ell a lakosok egy szép nagy harangot sülyesztettek a Ti-

sza mocsárába, mely az árvízkor beiszapoltatván odaveszett. A
templom eltt délre, külön válva áll egy liszahátr modorban épült,

négy fióktoronynyal ellátott igen magas s hegyes fatorony, két

ujabbkoru haranggal.

Anyakönyve 1778. kezddik Lörinczy Mihály pap idejében

a mikor rendes iskolája is volt már, melyet 1837-ben Lónyay Já-

nos és neje Florentina különös pártfogás alá vovén s szükségletei

fedezésére évenként száz forintot utalványozván: ez összeg most

is a királyi haszonvételek jövedelmeibl fizettetik.

Kis Lónyát illetleg megjegyzem, hogy ezeltt Nagy
Lónya fiókja volt, jóllehet 1762-ben külön fatemplomot építtetett,

a mint a régi fatemplom vitorláján lev évszám is mutatja. 1787*

) Leleazii l«v. faso. 1041. N. 22.



kezddik filialis aDvakönvvo. ITSO-Ijod I.ónja^ Lúszlú jóltcv is-

kola telket ajándékozott a községnek. 1800-ban anyagyülekezelté

lett, Szucsányi László lévén el.so papja. 1802. öntette az egyház

önköltségén a nagyobb harangot, a kisebbet Szigetbl hozták

az árvíz miatt onnan kiköltözött lakosok. 1825-ben külön iskolata-

tanitót nyert. 1832-ben cserélte, ki a község a régi papiolket a

mostaniért.

Kíh

(N 0 V 0 s z e I i e z a.)

w
Uradalmi orosz falu a Hát nyugoti lejtjén a munkácsi já-

rásban 23 házzal és 140 lakossal. 1505-ben Anna királyné rm^g-

erósité azon kenézséget, melyet néhai Erzsébet Kislucskai László

és Jánosnak adott; (Megyei levéltár.) 1649. találtatott itt 8 job-

bágy, 6 fiú, 3Vs telek, 22 ló, 21 ..ökör, 23 tehén és 51 sertés,

A Prökopnye vizén volt a Pap nev kenézcsaládnak egy malma,

melytói egy lasnakot vagy 2 frtot adott évenkint a munkácsi vár-

hoz; a batyko volt akkor Bustyin László, lovasszabados Pinczenik

Lukács, székelydrabbant pedig Halacsnya. Jelenben van a lakos-

ság kezén 24 ló, 108 marha; 18 juh és 67 sertés. A g. k. köz-

ség Sztánfalva fiókja,

ISagy Irfueska*

Országos vásárokkal bíró terjedelmes mezváros a Latórcza.

balpártján a munkácsi járásban 603 házzal, 3305 lakossal és. 9176

holdnyi sik és termékeny határral. E régi helység a mnnkácsi vár

tartozéka lévén, annak urait szolgálta. Szilágyi Erzsébet alatt Kozma
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Elek és Gergely testvérek emlittetnek keDézekül, mint kik a lucs-

kai kenézségnek felét bírták*). 1493. Hollós János Munkácson

Soltész Kozmának és utódainak adott keuézl kiváltságot, mit 1505.

Anna királyné is Budán megerositeit Soltész Kozma és György,

valamint néhai Elek fia részére Nagylucskának a várhoz tartozott

fele részét illetleg. Ez okmányból is Kitnik; hogy a falu másik

fele magán urak birtokában volt. Nevezetesen emlittetik birtokosá-

ul 1455. az Agárdi család, névszerint István, János. Mihály és

László. 1501-ben beiktattaUak vasilioi Yassa István zálogczimen a

néhai Tárkányi István itteni és más részeibe Agárdi Lajos királyi

ember által. 1503-ban Tárkányi László liai István és Miklós elzá-

logosították 100 arany forintban Kenderesi. Péternek birtokukat,

1505-ben pedig Kerecsenyi Antal visszaboesátá a Párkányiaknak a

Tárkányi Mihály fia Márton által neki 164 frtban elzálogosí-

tott ré.s^t. — 1507. beiktattatott Kerecsenyi István a Nagytárká-

nyi István és Miklóstól zálogul kapott részbe s nemsokára a zá-

logrészek teljesen vlsszaszereztetlek a vár részére.

1566- bán az erre átvonult tatárok elpusztiták.

1630 év táján a lucskai és csumouyai birtokosok a két hely-

ség közt fekv Sípos ny árasa nev erdtér határai iránt ver-

senygvén: 1638. junius 22. gróf Homonnai I)ruge‘.h János ország-

bíró üngvárról meghagyta a leleszi konventnek, hogy priberi Me-

lith György panasza folytán ez ügyben vizsgálatot tétessen; kirá-

lyi emberekül kijelöltettek: klacsanói Horváth György és Ferencz,

Mez Gáspár, Begányi Ferencz, Telekesi Pál, Szeredoyei Pál, Kis-

falud! Péter és Ferencz, liosvai János és Péter, Bodó Ferencz,

Keszi György, Vidányi János, Herpai István, Csibai Mihály, Pan-

kotai Boldizsár, Szelecsónyi István, Ladmóczi Horváth György,

Farkas László, Bors János, Nagy Gáspár, Jászay György, Sajgó

György, Kende András és Mihály, Tunyogi Péter és Miklós és

Eapolihi. István
;

utasítván egyszersmind a káptalant, hogy 16 no--

héz márkával sújtson mindenkit, kik tanúságot tenni vonakodnának.

Ennek folytán Tusnádi Bálint leleszi áldozár és ETacsanói Horváth

György kir. ember julius 9-kén Csomonyan 15 tanút hallgattak ki ;

ezek közül ^rsanói Kusali Ferencz vailá; hogy a neres Siposnyá-

ras nev erdrészt Bethlen Gábor fejedelem adatta vissza a cs-

inonyalaknak ;
Ferencz Miklós s mások pedig vallák: hogy Dobó

Ferencz idejében a Mocsár nev erdtl és Horgasszegtl Eördög

) 1649. urb. 878. lap.
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AndHLs csoraonyai ispánjának faizásért a jobbágyok egy véka ab-

rakot, 1 tyúkot és egy kalácsot tartoztak adui; a dobronji er-

dre azonban bemenniök tiltatott s a kihágók büntettettek, a dob-

ronyisk pénzért vették a csomonyaiaktól a Horgasszeget.

E peres erdben Csomonyára nézve határul eralittetett a Po-

hárka víz, mely a Szernyébe szakad, majd a Maczonczs viz, melyen

malom is állott, Horgaséger a veres gorond mellett is a Gór mo-

csár a Szernye vizénél*).

1646. Rákóczy György Munkács ura, Munkácson aug. 5. kelt

okmányában Anda Ferenczet hü szolgálatai elismeréséül az adófi-

zetéstl felmenté. Ez okmányban kiemeltetik, hogy Anda már 12

év óta a munkácsi várhoz postásul szolgál s hogy a mikor va-

lamely úri ember vagy tiszt idegen országra küldetik, t mint ta-

pasztaltat szokták melléjük adni kiséróül**). E szerint a nagylucs-

kai szabadosok már a 17. században, st tán elbb is, leginkább

levélhordással s lovon való kísérettel szokták volt szolgálataikat tel-

jesíteni
;
azonfelül kötelességük volt a várkapitányhoz egy székely

drabbantot tartani s háború alkalmával egy felszerelt lovast kiállí-

tani; tartoztak á várbeli mély kúthoz évenként két öreg kötélnek

hárshánosot beszállítani ''és az uraság javára öt hordó bort kimérni.

A jobbágyság 1649-ki összeírás szerint többnyire magyar nev volt,

u. ra. Szabados,. Fekete, Nagy, Molnár (ki puskás volt a várban.)

Balássi, Füzér János fbíró, Bányász Máté esküt, Pap Mihály, De*

meter és Simon batykok, kik évenként 2—2 nyestet tartoztak

adni ; Horváth László, porkoláb az alsó kapunál
; Dobrókai, Rácz,

Koszta sat. hópénzes drabantok; Tompa, Hadar, Vakaró, Holupán,

Ferge, Mogyorósi, Csopász, Vizniczei, Szendi, székely drabantok

;

Csonka^ Morda, Szabó puskások. Süt Jakab és Demeter ménespász-

torok, Sele ztei, Anda, Garabod, Fayszi, Frundák, Hallgass, Gorondi,

Száva, Benedeki, Dalu/ Puskás, Hodár, Veréb stb. közjobbágyok.

Mindezeknek ma Ht semmi nyomuk. •

1649. találtatott it^ 34 marhás jobbágy, 40 gyalogs/.cres és

zsellér, 74 „ofíiciö]atus‘‘ (alkalmazott és soltész) és 40 pusztaliolyen

lakó, összesen 140 jobbágy, 71 telek, IJl fiii, 98 ló, 369 ökör,

132 tinó, 348 telién, 1335 sertés és 132 méhkas. 1682-ben találta-

tott 90 jobbágy, 15 lovas és gyalog szabados, 8 szabad legóiiy, 1

batyko és egy orosz deák. Ez urbér szerint volt 1620 körül a ra-

fajnai erdben a Szernye vizen egy a várhoz tartozó, 4 kre forgó

) Lelesz, Prot. Met. I. 437.

**) lü4ü, urb.
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malom is itt, melyet azonban Balling János, ki 1624-ben Bethlen

Gábor fejedelem alatt uradalmi fnök és várkapitány volt, maga ja-

vára, az Írás szerint, „abalienálta“ a vártól s 1649-ben Lövei Ger-

gely és Kendéné asszony birták. Még két más malom is állott ak-

zor a, Latorcza folyón, melyek késbb teljesen elpusztultak.

1672. volt a fbíró Kerekes János.

1692. junius 25. Rákóczy Ferenez adómentesiíette Busát Já-

nos telkét, ki nemesittetett.

1699-ben már csak 23% népes és 457* puszta telek volt, tar-

tozván akkor a megmaradt csekély népesség a vár konyhájára 94

tyúkot, 13 Vj ludat, 2372 ^ont vajat és 2S'% kenderkittát beszol-

gáltatni.

1703. a munkácsi német rség kicsapván, itt sok házat el-

hamvasztott.

1729. találtatott 7 szabados család, kik levélhordásra alkalmaz-

tattak; 1794-ben pedig ezek 22-re meutek. 1794-ben harmincz gaz-

dának minden épülete porrá égett.

A gróf Scbönborn családnak itt most derék majorja van, mely

nagyobbára uj irtásokból 1833. évben keletkezett. Az 1682. urbér-

ben emlittetik; hogy az uradalomnak itt a fels és alsó nyomásban

149 holdnyi három táblaföldje volt az ut mentében, melyben ösz-

szesen 50 köböl gabona termett s a esomonyai hosszú lázon . f

7

holdja. Lucskáuak a Csomonya felé es határát, a haracsind mezt
ugyanis a csomonyaiak még a 16. században jogtalanul kiirtván 8

elfoglalván, az 1640 körül visszavétetett s a lucskai jobbágyság ál-

tal úri munka fejében dolgoztatott. A grófi magán birtok most itt

2274 hold; mibl 1590 hold szántó és 684 kaszáló. Van a major-

ban jeles minta marhatenyészde és szeszgyár; néhány évtized eltt

drága ménes diszlett, mely azonban 1860-ban megszüntettetett.

A Föle nev dln, közel az országúihoz egy épület közelé-

ben 1871. skori sírokra akadtak, melyekben különféle bronz mfi

és ékszerek, fegyverek s ni felszerelvények találtatták.

Nagy-Lucska község, melynek 3012 lólekbl álló g. L hitköz-

sége saját lelkészséggel s ktemplommal bir, egyike a legtehetseb-

beknek a megyében
; lévén az 1870. évben történt összeírás szerint

abban 138 ló, 1649 különféle szarvasmarha, 2015 juh, 2 keenke,

132 sertés és 44 méhkas, mely vagyon azonban azóta némileg roog-

apadt. V. Perdináud király, Béosben 1847, aug, 19. 14158/1338.

8Z. a. kelt kiváltsága folytán gróf Scbönborn Károly akkori földesur

kérelmére raegengedé, hogy Nagy-Lucska helység mezvárossá
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emeltessék ós hat országos* vásárt tarthassou, még pedig évenkint

febr. 13., április hó 5., pünkösd utáni csütörtökön, julius hó 31.,

szeptember 10. és nov. 30-án. 1S2G. okt. 27 -óü Bécsben kelt ki-

váltságlevél szerint pedig I. Ferencz király feljogositá gróf Schön-

born Ferencz Fülöpöt, hogy az itteni Latorozai csatorna felett váin-

szedési jog élvezete luellelt a gróf hidal állithassou.

liukova.

Ruthea falu a felvidéki járásban 129 házzal és 591 lakos-

sal; hajdan a bilkei uradalom tartozéka volt.

1447-

ban zálogképen Ilosvai Tivadar István bírta.

1448-

ban vizsgálatot tétetett Bilkei Péter fia János, Lipcsei

Gorzó és fia János, valamint Bilkei Gergely fiai István Péter és

Fedor, úgy Ilosvai Tivadar István ellen, kik panaszos birtokát el-

foglalták 8 öt házájból erszakosan kivezették, mely alkalommal ki-

rályi emberül eljárt Kerepeczi Miklós.

1457. Bilkei Ivasko elzálogositott egy jobbágy telket Vörös-

marthi Péter és Jánosnak 4 arany forintért; valamint Dobrókán 5

ós Herincsón szintóa annyi telket 50 frtért.

14G9. Bilkei Illés' fia István eltiltatta maga és fiai Mihály é^^

János és György nevében Bilkei Sándort Lukova elidegenítésétl,

Vörösmarthi Jánost és Ilosvai Lászlót, pedig annak megvételétl;

nemkülönben testvére B, Sándor, Ivasko és Miklós nevében is

D(dhai Albert s rokonait földeik elfoglalásától.

1476 osztozkodtak Bükéi Mihály és Lázár, Illés, István éa

Rakolezi István és Mihály s a többi rokonok.

1480. és 1491. beiktattatott a Perényi család; 1570-ben Tar-

nóczi István és Bilkei Gergdy ; 1580-ban Daróczi Szeráf : IGOO*

bán bírtak itt: Bixi Ferencz özvegye, Bilkei ós Lipcsei
;
1611-ben

Komiósi Zsuzsánna, Ilosvai Erzsébet ós Lipcsei Zsófia és Zsuzsánna.

lG31-bexi Daróczi adományul kapta a Lipcsei Gergelytl hütlenségi

bélyegen elkobzott részt.
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•1637. Pauta Máté az itteni g. templomot kirabolván s meg-

szentségtelenitvén, e miatt, valamint azért, hogy önkényesen a püs-

pök tiltakozása ellenére idegen papot helyezett fie a lelkészségbe,

120 frtnyi birságra Ítéltetett.

1648-ban voltak a helység birtokosai Lipcsei Péter, Komlósi

Bálint, Pap István, Dobra Mátyás, Zavatzki András és Madarász Ta-

más
;
1774-ben pedig, midn a helység határa hatóságilag bejára-

tott, minthogy a szomszéd birtokos gróf Teleky László a határ

: vonalakat átlépte, Lipcsei János, Sándor és Ferencz; ifjabb

Gorzó, János, Gergely, Jakab, János, Simon, Tamás, Lukács, Pé-

tér, István, és Péter fia János; Újhelyi Zsigraond, Bodó Antal s

í a Zékán és Dobra családok. A közbirtokosság számos tagja s a

küldöttség személyzete 9 napot töltvén a határigazitással : az ellátási

j

költség összesen 67 frt 23 krra rúgott; számíttatván 1 itcze bor

; 7, egy iteze pálinka 9, egy véka rozs 34 krba s egy vágó marha

14 írtba.

I
Jelenben is az Ilosvái, Gorzó s Dobra-csaiádok itt a fbb bir-

: tokosok, valamint Ruzsák Lajos.

íj
Van itt g. k. ktemplom, a község azonban Misztieze fiókja.

!'

í!

li
9faesola,

I

Magyar helység a tiszaháton, 16 házzal, most 334, (1870-
ben 426) lakossal és 1789 holdnyi határral. Szláv eredet nevét

vette a „m o e s o 1 szótól, mely a tótoknál áztatót (kendéráz-

tatót) jelent ^ célzással van a hat^rJ e.üjkor borjtó nosvánvokra, vala-

^

mint afra, hogy u lielyst^g. e;'edote egykorú a Osaroda, Dobrony s

^ más hason szláv nvü helységekével.

A XÍV. században a Macsolaí nemes család bírta, neve-

. zetesen 1357. Macsolai János másnéven Nyilas királyi emberül

í
emlittetik*), valamint M. Imre fia Balázs**). 1369 Macsolai Nyi-

*) Zioby-Codex III, 67.

^

**) ü. Q. 78.

i
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las Mátyás emlrtíetik*), mint ki Gecsei és Tákosival perlekedett.

1378-ban beiktattatoU a leleszi konvent által Macsolai János fia

Rudolf Maesola, Csorna, Gecse, Asztély és Újfalu birtokába.

1379. Lajos király ' Yisegrád (in vigília festi natív. B. Joan-

nis Bap,) meghagyta Macsolai Rudolf kérelmére a leleszi konvent-

nek; hogy Maesola, Csorna és Gecse helységeinek határait igazítsa

meg, kijelölvén királyi emberekül : Bulcsúi Jánost, Beke fiát és Da-

róczi Istvánt László fiát **)

1380. Beregszászi Domokos panaszára, mely szerint Macsolai

János fia Domokos Barnabás ünnepén a vádló szolgáját***) Fábiánt

lándzsájával megsebesité, a törvény elébe idéztetett; királyi embe-

rekül kijelöltetvén Gulácsi Tiba fiai Andor, Fábián és Sebestyén és

Hetei Antal.

1422. Macsolai Baksai László fia András, Miklós fia Tamás s

ennek gyermekei György, Balázs és Anna, valamint Dorottya és

Klára átruházzák birtokrészeiket Macsolai Mihály fiának Lílszlónak.

1423. Gecsei Albert kir. ember és Mihály leleszi k. pap be-

iktatják Macsolai Péter fiait István' és Györgyöt az ósi, valamint

Marchil fiának Péternek leánya Ilona kezén lev vétel s más jog-

czimen ket illet részekbe, M. Mihály fia László ellenmondása

mellett

1511. Csornai Benedek, Burányi- György és Pál és Terémi Al-

bert és János tiltakoztak Ormos Imre és neje Anna ellen a macso-

lai, asztélyi, ujfalvi és csoma-gecsei birtok fölkérése és elfoglalása

miatt.

1522. Újhelyi Ferenez özvegye Nagyráthi Magda, (utóbb Tar- >

fróezi István özvegye) els férje végrendelete alapján s ennek test- .

^ére Egri Lászlóné Borbála beleegyezésével beiktattatott annak ma-

ísolai részeibe s kúriájába.

1548.’ Újhelyi Ferenez és Imre nyernek adományt; ez utóbbi

már 1530. lévén itt birtokos.

1553. Jjeiktattattak Búcsúi Farkas' kir. ember és Bakai Ger-

gely leleszi k. pap által Tibai Ferenez neje Katalin Bekényí Mi-
.

hály leánya, és nvére Zsófia atyjok birtokába, Újlaki Ferenez kín-

helytartónak Pozsonyban jul. 8. kelt adománylevele folytán.f)

1654-ben, midn Gecsei János deák Gecse határát bejáratta

*) Leleszi lev. Prot. A. I. 9. sz.) ü. 0 . Prot. Met. I. 538.
•»-») U. 0 . Prot. A A. I. 83. sz,

I) Eredetije a Csorna család devecseri birtekábau,



fíalábori István kir. ember és Várkonyi Albert lel. pap által, a ina-

csolai birtokosok meghiusiták azt ellenmondásaikkal.

Ugyanazon évben felkérte TIbai Ferenc Újhelyi Ferenc rnag-

vaszakadtávai ennek birtokát s azt megnyervén, Gecsei Miklós kir.

ember által beiktattatott többek ellenraondása mellett.

1561. Gecsei Pál kir. ember által beiktattatott adomány, vé-

tel, ráiratás és végrendeleti intézkedés folytán Újhelyi Ferencz öz-

vegye Tarnóczi Istvánné els férjének itteni összes részeibe, öt job-

bágytelek kivételével, melyeket az 'elhunyt örökhagyó nvérének

Egri Lászlónénak ieányi negyedjoga fejében már azeltt kihasitta-

tott: a beiktatásnál ellenmondottak Tibai • Ferencz, neje Katalin,

Ópalagi Csapi János és György.

1506. a tatárok 4 házból hurczolták el a jobbágyságot.

1570. birtak itt Tibai Ferencz, neje Bekényi Kata és Tarnó-

czi Simon. 1600-ban emlittetnek birtokosokul még: Szuhay Gás-

pár, Achos János és Zoltán Mátyás: 1604. még Petri* János is.

1641. cseréltek birtokot itt és Csctíalván Gödé Péter és Zol-

tán Józsa; 1648. emlittetnek még Tarnóczi András és Lrincz

Zsigmond.

Késbb birtokosokká lettek még a Bay, Kajdi, Ilosvai, Sulyok,

Péchy, Csegényi s más családbeliek.

1812. Szirmay Lajos oldalrokonai nevében is tiltakozott a lu-

dányi Bay Mihály és András magtalan kimúltok után, az ezek ál-

tal elidegenített vagyon birtokosai ellen.

Mostani fbb birtokosok itt Péchy Tamásné Sulyok Emma,
Jobszty Ferencz örökösei, Péchy István és Miklós, Rácz Teréz,

Gyula és Emma; Csegényi Jánosné sat.

A jókor reformált község már 1595. anyagyülekezetet képe-

zett, lévén 1599-ben papja Vári Mihály és 1602. Dóczi Pál
;
késbb

ismét Geese fiókja lett 1714-ig. Templcma tágítását 1751-ben ké-

relmezte a község s e végbl akkor hatósági szemlél bizottság kül-

-detett ki a helyszínére; késbb azonban e régi fateraplom helyén

kbl építtetett újat, mely 1842> végeztetett be, betétetvén abba a

régi székek és 'bútorok. A templom és papiak helyét az liosvay csa-

lád ajándékozta saját udvartelkébl. Anyakönyve 1776-tól vezette-

tik, iskolája pedig 1802-tl áll fenn.



Makarja.

(M a k a r i
j
0 V 0.)

Igen régi orosz helység a felvidéki járásban Bari házán tiil,

148 házzal, 809 lélekkel és 3194 holdnji haláiral.

1393. királyi uj adomány folytán beiktattatott György oláh

vajdának fia Gergely és rokona Bayk (Balk) s egyéb összes örökö-

seik Makarja helység birtokába.

1408. Zsigmond király Máté apostol ünnepe ntáni niásodnap

Kovács vára alatti táborából a leleszi koncén thez intézett rendele-

tében meghagyta annak, hogy Balk fiát Bérlét, István fiát Pétert,

János fia Kosztát és György fiai Illés és Sándort, nemkülönben

Makarjai.Kis Ivánt e helység birtokába örökségi jogon iktassa

be, ha eziránt ellenraondás nem történend. E királyi leiratban ki-

jelöltettek királyi emberekül: Bilkei Illés, Kisfalusi Mákszem fia Já-

nos, Bilkei Kis Péter, Dávidházi Kis János, Pósaházi Lukács és Pó-

saházi Márton.*) Ha pedig valaki, megjegyzi ez okmány, a beikta-

tásnak ellenmondana, úgy azt a felség elé idézze jDgainak érvénye-

gitése végett. Az ünnepélyes behelyezés azonban minden ellenvetés

nélkül történt meg.**)

1413. Makarja része 700 írtban Bolhái Szaniszlóra Íratott,

a mint azt az 1843. május 8-án kelt leleszi konventbeli kiadvány-

nyjl a perleked Kaszonyi Koszta-osaládbeliek igazolták.***)

1417-ben történt, hogy Dávidházi György akkori beregmegyei

szolgabiró Makarja helységben tolvajokat üldözvén, Dolbai Szanisz-

lónak ott tetemes kárt okozott, miért ez ellene a leleszi konvent

közbejöttével vizsgálatot tétetett.

Ugyanazon évben vizsgálatot indított özvegy Valha asszony

„Ö nagysága" néhai Tódor podóliai herczcg özvegye és Annus leá-

nya, Dolhai Szaniszló és György ellen, kik az jobbágyaitól ezer

arany forintot ér hatszáz nyestbrt erszakosan elvettek és neliány

*) Már 1198-ban emlittetik Comes Makari a. Fejér Gy. C. 9. II. Tóm.
319. 1.

**) Leleszi kiadvány.

ü. 0 Prot. B. B. m. 109, lap. 65. 8Z



Makarja beíységében laláit lisztét megsebesitették. 141B-ban hajta<

tott végre a Bolhái Bogdáü ellen erszakoskodás miatt hozott Íté-

let, s ennek folytán egyszersmind az osztály is testvérei Szaniszló,

János és György közt eszközöltetett; osztály tárgyául szolgáit a

Bolhái családi közös birtok, melyhez különösen itt 25 jobbágy-

telek, 2 ekényi szántótöld, 3 ekényi makkos erd, 200 kaezásnyi

rét, egy keresztény és egy ruthén fatemplom czintermekkel s

temetkkel és egy malomhely az Almáspatakon tartoztak. Az Ösz-

szeiró leleszi konventbeli küldöttség jelentésében eladá azt is,

hogy midn a m<áramarosi vagyont feljegyezni akarták. Bolhái Bog-

dán rsége nyilakkal fogadá a bizottságot, mely csak gyors futás-

ban találhatott menekülést.*}

Hunyadi János kormányzó Becsén 1451. január 31. Kereczke

és Kusnicza nev faluit (melyek most Máramaros- s akkor Bereg-

megyéhez tartoztak) az általa birt Munkács várától elszakasztván,

Bolhái Ambrus és Mihály Makarja és Sarkad faluikért és a Román-
pataka pusztáért elcseréli i^cz egyezséget megergité febr. 3. a nagy-

váradi káptalan, azon kijelentéssel, hogy Bolhái Ambrus testvére

Mihály terhét is magára vállalá.

Azon évi febr. 14. Beregszászon kelt okmányban János (be-

reg) szászi plébános és Lengyel Imre bizonyitják, hogy Bolhái Mi-

hály elüttök kinyilatkoztatta, hogy mennyi bántálmát és sérelmet

szenvedtek k (Mihály és Ambrus) a munkácsi vár tiszteitl Ma-

k árián és Sarkadon, miért is, hogy jövre nézve békeségben lehes-

senek, azokat Kereczke és Kusniczáérí elcserélték
;

mivel azonban

Bolhái Mihálynak akkor pénze nem volt, Ambrust kérte meg a

csere költségeinek viselésére, oly feltétel mellett, hogy addig a

cserébe nyert birtokba nem léphet, mig t ki nem elógiii. Igazolja

azt is, hogy a csere kötés alkalmából Ambrus a jegyznek a leve-

lekért 16, a káptalani iktatónak 3 s a leleszi prépostnak 9 arany

forintot fizetett, Kenderesi János, munkácsi váríonöknek pe-,

dig, ki a beiktatás ellen kifogílsokat akart tenni, ezek mellzése vé-

geit száz nyestbrt és 50 aranyat adott Ezekbl kitnik

hogy négy század eltt is lehetett a pénzt éppen úgy mindeníéie sze-

repre hasz^glni, mint az önzés jelen napjaiban s hogy a hatósá-

gok hajdan Is megkövetelték eljárásuk díjazását

A beiktatás különben Kereczkén és Kusniczán 1451- febr.

27-én eszközöltetett. Az illet iktatási parancsban kijelöltettek kirá-

*) Lül esz, Prot. BB. II. ?89. 1. 24. sz. Hogy egy ekényi tér 150 holdat

dat tett, már más helyen kifejtettem.



lyi emberekül : Bolond Péter fial letTan és Mibály, Bilkei Gergely

áa Bodor és Illés fia István. A beiktatáshoz meghivatott a szent-

miklósi vsjavoda János és fia Mihály, valamint Lipcsei Gorzó, A
beiktatást késbb, 1458. ^ug. 6. megerösitó Mátyás király Budáról

kiadott okmányával

Hunyadi János 1451. junius 12. Szegedrl Írja Kenderesi Já-

nosnak, munkácsi várnagyának és beregi fispánnak, hogy a Dolhai

testvéreknek átengedett Kereczkét és Kiisniczát a vár tartozékaiból

törölje ki. E helységeket, valamint Dolhát, Zadnyát és Bronkát

egyébiránt László király Hunyadi János beszterczei örökös gróf ké-

relmére, Dolhai Ambrus és Mihály érdemei jutalmazásául, Budán

1454. febr. 12. kelt kibocsátványa szerint, Beregmegye hatósága alól

kivette és Máraraaroshoz csatolta, hol a Dolhai család jószágának

nagyobb része feküdt.

Mátyás király, Budán 1463. febr. 2G. kelt okmánya szerint,

azon hú . szolgálatok és érdemek jutáimániásául, melyeket Dolhai

Ambrus' részint eldeinek, részint neki a törökök és az ország más

háborgatói elleni harczokban vérét ontva szerzett, Kereczke és Kus-

nicza helységeit, melyeket 'atyja Jánostól kapott s bir, neki s ál-

tala ‘fiai Demeter, György, László, János, Miklós és Péternek uj

adományképen a királyi jogokkal együtt adja.

/ 1465. május 24. Budán kelt rendeletében azonban Mátyás ki-

rály meghagyta a leleszi konventnek, hogy anyját Erzsébetet, az is-

mét Beregvármegyéhez csatolt Dóiba, Zadnya, Bronka, Kusniczá,

Kereczke és Lisicza, valamint máramarosmegyei Szurdok, Rozallya,

Polyána és Sajó helységekbe, mely eket, mivel Dolhai Ambrustól,

ki rokonát Szarvaszói Osztárt a Tiszába ölte, a kincstár ré-

szére elkoboztattak, neki adományozott, iktassa be. Királyi embe-

rekül ajánltattak ürmezi János batizfalvi Ticze Mihály és György,

Petrovai Mihály, Ordái Mihály, Kochnyai Simon, Borsosfalvi Ba-

lázs, Farkasrévei Péter és Mihály, Komlósi Tamás és György, Ke-

repeczi András és György s Pósaházi Simon és Brigyes.

1466. juIius 5. Budáról Országh Mihály nádor meghagyta a

leleszi konventnek, hogy Erzsébetet Kusniczá és Kereczke helysé-

gekbe ujonan iktassa be, minthogy a márczius 1-én tartott tör-

vényszék azt határozta, hogy Makarja és Sarkadért Dolhai Ambrus
és Mihálytól azok visszabocsáttassanak Erzsébet részére s a mun-

kácsi várhoz csatoltassanak mint annak tartozékai. Dolhai Ambrus

ez alkalommal immár harmadszor ellenraondván a beiktatásnál, végre

1468* márczius 27. Pálóczi László országbíró által a leleszi konvent
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utasitiatott, hogy Erasébelet föltétlenül a Dolhai Ámbrns-féle jó-

szágba azért, mert Dolhai harmadszor is elmulasztá ellenmondását

okadatolni, sigy a jószág, az ország szokása szerint, azádományo-

zónak megitéltetett. 1471. február 28. azonban Mátyás király ismét

visszaadván Dolhai Ambrusnak Kereezkét és Kusniezát az 1463-ki

adomány alapján, mivel a székesfehérvári koronázási végzés, mély

szerint a László és Mátyás királyok által koronázásuk eltt kiadott

leveleik egy év alatt megersitendk lettek volna, ennek ellent

nem áll.

1484. Mátyás király Makarját is, mint a munkácsi várhoz tar-

tozott falut, Hollós Jánosnak adományozta s azóta folyvást a mun-

kácsi uradalomhoz tartozott s annak sorsában osztozott.

Az 1649. urbárium szerint, Lorántffi Zsuzsánna alatt, találta-

tott itt 47 jobbágy és 50 fiú; a lakosok' többnyire magyar nevüek

voltak, u. m. Toros, Mihály, Orbán, Méhes, Szakállos, Kutkai, Guti,

Tökósi, Czibár, Kozák, Lovas, Ilosvai stb. Ezek közt volt 7 hópén-

zes, 2 hetes és 2 székely drabant; a batyko volt Pap Mihály. 1672

volt a' fbiró Hátmegési s a batyko Pap László.

1649 találtatott a jobbágyok kezén 25 ló, 250 különféle szar-

vasmarha, 327 sertés és 40 méhkas
;

ellenben 1870-ben : 64 ló,

.

704 szarvasmarha, 286 sertés és 13 méhkas.

A helységnek van saját erdeje
;

g. k. lelkészsége, fatemploma

most azonban uj s kbl épült és 1816 óta anyakönyveWan,

(Janosijovo.)

Magyar-orosz helység a tiszaháti járásban, 136 házzal, 778

lakossal és 3108 holdnyi sik határral; fekszik a munkács-be^'egszá-

szi országutnál. Eégi falu, mely a XIV. század elején már saját

parochussai birt, ki Demeternek neveztetett*)
;

1364-bcn pedig,

) Zichy-Codax l 197.



mid5n a szomszéd Ardó helyséj^nek határa szahályoztatott, Erzse- •

bet királyné birtokában volt s Ivanósinak moiuiatütt, az 1484-ki

adománylevélben azonban már Jánosi-nak neveztetett s a mun-

kácsi várhoz tartozott. 1566-ban az átvonult tatárok elpusztiták.

Az 1649-ki urbér szerint találtatott itt akkor Lorántffi Zsu-

zsánna alatt 33 jobbágy, 42 u, 224 különféle szarvasmarha, 225

sertés és 54 méhkas. A jobbágyok Farkas, Orbán, Sötét, Goffár,

Balási, Bogár, Czite, Káli, Béla, Végsó, Horváth, Kerekes s Kala

nevet viseltek; ezek közt volt 2 székely drabarit, 3 kótüró bányász

6 2 eserépcsináló, s tartoztak a beregszászi kerekhegyi szólót s a

jánosii földeket mogmuukálni.

Az 1682-ki urbér szerint a falu határában volt a többi tilal-

mas erdk közt azon bó raakktermó is, mely királyné asz-

szón) dombjának neveztetett.

A helység déli határában fekszik a gróf Schönborn család úgy-

nevezett Csáki majorja, mely a beregszászi tiszttartóság által

kezeltetik 8 nevét valószínen a Csáki-családtól vette, mely a 17— 18.

századokban e megyében lakott s melybl 1685. Csáki István és

1698-ban Csáki Zsigmond fóispáni méltóságot is viseltek; az 1702.

évi nemesi adólajstromban gróf Csáki István 20 írtnyi adóval ter-

heltetett birtoka után.

Az úgynevezett ^ilvásgorondon a határ keleti részén a Szer-

nye-tó partján skori obsidian- és kovaszilánkok tnnek fel, úgy-

szintén átlyukasztott hálósulyok; a tér különben aranymosóúak is

neveztetik. Talán czölöp-épitmény nyomaira is lehetne akadni. Az

útnál elterül erdn pedig régi szántások nyomai látszanak.

A reformátusok 1595-ben már anyaegyházat képeztek, mely-

nek Balazsór fiókja volt
; az általok elfoglalt s maiglan használt egy-

kori rk. ktemplom a IV, században . e tájon dívott csúcsíves épít-

mény, keletelt, egyhajós, 46 lábnyi hosszú és 30 lábnyi széles, mig

az egyenes záradéku jóval kisebb szentély csak 18’ hosszú és 13’

széles
; csúcsíves szk ablakokkal csupán a déli és keleti oldalról

van ellátva; azonban 1748, 1779 és 1799. ,évbea megujittatván,

eredeti bels idomából sokat vesztett
;
az egyháznak 1631. évbl külön

pecsétje van. Egyik az ur asztalához való tányérján ez van írva
: „Inst-

rumentum Ecclae Jánosianae s acrum An n o 1633 “; egy

ónkannán pedig ez; „Vas ecclae Jánosianae Sacrnm Anno 1638.“

Egy arany és ezüst virágokkal varrott gyolcs kend ily hinuett iratot

Tisel; „Paládi* Judit adománya 1664." Egy más régi tányérra



e ijí'tük írvák : „G. V. Egyik poharat 1683. Andor Jánosné csimil-

tatta. Anyakönyve 1765. kezddik Szeudrei András pap idejében. A
reformáltak száma 210 körül van; ellenben u görög katholikusoké

500-an felül
;
ezeknek van uj ktemplomuk és paplakuk, ányakönyvük

azonban csupán 1835-óta kezddik. Az 1798-diki fölvétel szerint a

papiak szalmával fedett kis faépület, ‘a fatemplomka pedig silány

és romladozott volt. S a lakosság fokozódó jóléte onnan is kitet-

szik, hogy birtokában találtatott 1870-ken 52 ló, 710 szarvasmarha,

60 juh, 2 kecske, 329 sertés és 54 méhkas. — A magyar nyel-

vet az orosz lakosok is beszélik.

1631. évbl való 3 cm. átmérj kerek pecsétje érdekes. Kö-

zepén egy kötélszerüen kanyaritott, két indában végzd tölgymakk

van, körirat pedig ez: „Jánosi falu pecsétje. 1631.“

Kis-Martinka.

Orosz helység Sztrojua és Tibava közt a vereezkeí janisban szk
.völgyben 19 házzal és 107 lakossal. Már' 1599-ben lakott itt g. óhit

lelkész; a munkácsi uradalomhoz tartozván e helység a 17. század

elején^BalIing Jánosnak adatott zálogba, késbb errl Lövei Ger-

gelyre, majd 1649. után vissza a várra szállott. Az 1682-ki urbér

szerint Gyilog és Marin csának is neveztetett s találtatott

akkor benue 16 jobbágy-család
;
batykoja volt Béla Pap András, a

Bela-cslád lévén a kenézség birtokában is; 1699-ben a Fricsko

Havrillo-féle elpusztult féltelek rendeltetett papiaknak, azonban e

közben a batyko elhalván, az összeírás szerint, addig, mig más

pap szállana reá, a telek után járó nyest-illetmény világlatban tar-

tatni rendeltetett
;
ekkor a népség is annyira megfogyott, hogy csu-

' pán öt férfi lakott 1^4 telken. Az 1798^ fölvétel szerint akkor a

szomszéd Nagytibaván vala a parochia és fent a dombon a fa-

templomka: innen Kistibavára s illetleg az azzal összekapcsolt Mar-

tinkára tétetett áU Az itteni fatemplom régi m, kupolával és több



loronylíával ékítve; az uj lelkész! lak azonljan tágas és díszes.

AnjaköDjYe 1785. kezddik. Utolsó posta Szolyva.

Krajiia Marti uka.

Orosz helység* 58 há•^zul és 3G3 lakossal a felvidéki járásbau

túl a Háthegyeu; eredetileg Martincza-falvának neveztetett és pe-

dig a Martinczai-csalúdiól, melynél még 1649-ben is volt a kenóz-

ség. Az akkori összeirás szerint találtatott itt 11 jobbágy és 16

fiú. 1699-ben volt a kenéz Nalivajko MihtUy. A g. k. község

Nagyábránka fiókja, de van saját ktemploma, mely 1872. épült. A
helység tartozott a munkácsi uradalomhoz.

Márok-PapL

Két egymás közelében a tiszaháti járásban a Csaroda folyó-

nál fekv magyar-tót helység 1862 holduyi tértartalommal, lévén

JVIárokon 117 ház és 498 lakos, Papiban pedig 100 lakház és 419

lélek.

Maroknak határa már 1280. és ismételve 1299-ben bejáratott

Surány fell, melynek alapján késbb 1422*, midn Várdai Mi-

hály, Miklós és Pelbárt egyrészrl és Surány i Zsigmond más rész-

rl a határok miatt perlekedtek, az egri káptalan levéltárából kivett



olimúiiy értelmében megállapittatott ; akkor Papi már mint határos

helység emlittetik.

1288. Tiba comes. ennek fia Miklós, Eche fia Mikó^ Beke
r •

V fia Drouchi István és Guth comes mint választott bírák a Várdai

Aladár és Gábor fiai Tamás és János közt Marok birtoklata iránt

! felmerült viszályos ügyben, melyben Aladár Gábor fiait foglalással

vádold, ezek pedig álliták, hogy „Márk*' csak zálogul lenne nála,

t
akép Ítéltek Cégén monostorban, hogy a bírák majd a helyszínén

fogják megvizsgálni az ügyet s ott Aladár elttük elegend elkel

nemes emberekkel igazolja jogait s szükség esetén a hitet is tar-

tozzék letenni arra. hogy Marok si és nem zálogbirtoka*). Késbb

I

ismét perlekedtek a budai káptalan eltt, Miklós fia Péter budai

i

alnádor és László mester egyrészrl és Tamás, János és Miklós

i mesterek nevében Luchy Tamás és Yopolth fia Mihály comesok

más részrl Márok birtoklata iránt, megegyezvén 1299 táján ab-

bán, hogy a Vid helységben összeülend választott bíróság döntse

ó el ügyöket, addig pedig a begyjtött termés zár alá vétes-

sék**); e bíróság tagjai valának : Agári Pál és Timpai László pa-

i pok és Othoraár comes. Ez okmányban határpontokul emlittetnek

í. Papi és Fojércse közt: Somospataka, Zypa folyó, András gátja,

;

(clausura), Monmulatóv domb, Mich vize, Pázmánreketye, Holuth

I (holt) Mich, Kismezed és Hulmuth.

Megjegyzend, hogy Marok vidékét els királyaink a Gut-Ke-

Í

led-csajádnak adományozták, melyrl késbb annak utódaira a Vá-

radiakra szállt, 1299-ben már Várdai Aladár, Miklós és Gábor kü-

lön családokat képezvén.

1311. a nagyváradi káptalan eltt V. Aladár fiai László és

I Pelbárt, Vineze jobbágyuk által eltiltatják Gábor fia Jánosnak fiát

F Gábort Papi elzálogosítására, eladása s bármely elidegenitésétl,

t Lászlót és Benedeket pedig annak megvételétl***)
;
hasonlóul eltilrat-

jak Csarnavodai János .fiai: János, István, Tamás, és György nagy-

r bátyjokat Gábort Papi elidegenitésétll).

J
1323. a nagyváradi káptalan eltt Tamás fia János és Gá-

I
borján öt unokája: Gábor, János, István, Tamás és György osz-

^

tozkodván,. amaz az ugocsai, emezek pedig a beregi ii. m. a papii.

í

csarnavodai, és fejércsei birtokokat kapták osztályrészültt)-

p
*) Ziehy-Codex I, 65.

í **) ü. 0. 98,

i
***) U. 0. 131.

f. t) U. 0. 132.

i tt)G-o.2i8,

i

\ .



Az 1341.— 134G*diki hatúrvülongíiiji perLei) eljön Marok iu.-

lukosául Kisvárdai László fia János*), mig a szomszéd Siirányt

János, Tamás fia bírta
; 1346-ban az ügy elintézése végett mogjo-

lont Táradról Jakab káptalanbeli pap s a nemesek közül Lukács
és Tamás deák, azonban Surányi János elmaradván, a bíróság el*

oszlott eredménytelenül.

1347. Várdai János, a pünkösd eltti szerdán Ardón tartott

megyei közgylésen Marochuk beregi fispán és négy szolgabirája

eltt panaszt tett az iránt, hogy Pouka fiai Péter és János, Tamás
fia Dobos Domokos, Kondor Miklós, Éltes István, Barna fia Ja-

kab és Cskéi Demeter Mindszentnnp eltti szerdán Márk hely-

ségbe jvén és Dónk jobbágy házát erszakosan megrohanván, ab-

ból a jobbágyot elhurczolták.

Márok helységben már a XIII. században volt lelkészség és

Anna tiszteletére emelt szentegyház; az 1333-diki pápai tizedek

lajstromában emlittetik, hogy papja a pápa részére évenkint öt ga-

rast fizetett adóul
; a szomszéd Papi helység e nevét a tarpai pa-

poktól vette, kik azt akkor, midón ott a Pál-rendiek és az aurániai

perjelség székelt, mint szomszédos helyet bírták.

1343. a kárászi közgylésen Lázár Tamás fia János egyré.'jzrl és

Daréczi László másrészrl oly egyezségre léptek, hogy a Pete helység

iránti peres ügyöket a Márk határjárására megérkezend váradi

káptalanbeli küldött és négy itteni derék férfiból (probi vires) álló

választott bíróság intézze el akép, hogy a melyik rész rá nem ál-

lana, az a birós dijon felöl (portio judicis) tíz márkát fizessen**)

E választott bíróság tagjai Anarcsi Péter nádori ember s Pál ál-

dozár jelenlétében Szent-Mihály nap eltti kedden Várdai részé-

rl Lónyai Bench fia Jakab és Kelecsényi Péter fia Barabás

meg is jelentek Márkon, de az ellenfél Kazári János meg nem je-

lenvén, reá itt másfél napig hiában várakoztak***).

1353. Várdai János az ardói gylésen panaszképen elóadá,

hogy Pál a tarpai elöljáró más vendéglakosokkal Márk helységre

erszakosan tört, és ott V. János 2Ö sertését részint megsebesité,

részint megölte s egyéb termést elhurczqlt, mi ellen tiltako-

zott.§)

1353. évben Erzsébet királyné meghagyta a leleszi konvent-

*) Zihy-Cod«x U. 253.
*) U. o. 78.

**) ü. 0. 86.

§) ü. 0. 683.
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nek, hogy a Várdai János, királyi udvari apród fia Miklós birtoká-

ban lev Marok helység határának igazítását megrendel iratát kéz-

besítse Marochuk beregi fispáil és a királyné fólovászmesterének,

ki Tarpán lakott; a kézbesítést eszközlé a in ár oki lelkész
Mikló s és az erre királyilag kirendelt Benedek deák mester s

királyi udvari apród. Marochuk annak következtében Tarpán lev

tiszteit Soralyai (Zoinlyoy) Pált és Istvánt kijelölé, a királyné és

János s fia Miklós közti határviliongás raegigazitására, melyhez

meghivattak Bereg várjobbágyai és hetei nemesek Arath fia Pál,

Jakab fiai Péter és Mihály és Benedek mester királyi emberül. Az

okmányban elöfordnlnak határpomoknl ; tstepa íulyó, Hegy lielység,

Somospalaka, Két gy'crtyánfu, {Süpa (Szipa?j mezeje és egy mocsár

hol Márok határa végzdik. A Tarpa és Mórok közötti h.'iiár pedig

kezddött Heténél, hol érintetik több névtelen mocsáron kivüi Ha-

tárberek és fejérié*).

1354. Lukács nev tiszte Márki János mesternek (filius La-

dislai de Mark) panaszt emelt Tamás beregi alispán és négy biró

társa eltt, hogy tarpai lakosok Lukács evatig. eltti kedden urá-

nak mároki erdejében több szzen erszakot elkövettek, mely tény-

álladék megvizsgálására Kissurányi Sámson fia Jakab kikldeivéu,

jelenté, hogy a mondott tarpai lakosok Márki János jobbágyait

erszakosan levetkztették.**)

1356. Széehy Miklós országbíró Visegrádon kelt levelében

meghagyta a beregi fó- és alispánnak s a szolgabiráknak, hogy szi-

gorú vizsgálatot tegyenek az iránt, hogy Tárdai László fia János

állítása szerint, Papi Gábor fia Sebestyén, Pétert mároki
lelkészt Surány helységben nyilakkal és karddal raegsebesitetíe,

félbltan ott bagytaésapap lovát kantárral sa nyereggel együtt el-

vitte***). — 1363-ban eralittetik Jakab mároki lelkészül és beregi

fesperestilt).

1369, beiktatlatott Erzsébet a Eerecsényi Barabás és Konák

István által éKoglalt részekbe.

1370. K. Barabás meginteti Somósi György fia Jánosnak fiát

Lászlót, hogy a Papi helység átadott részéért járó száz forintot

fizesse ra^j királyi eraberekül kijelöltettek ; Daróczi László fia Ist-

ván, Levei Berke, Apáti Gergely és Pósaházi Máté.

*) Lelesi lev.) 2ichy-Cod. IL 571.} ü. 0. m. 37.

t) ü. 0. u. m,
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1377. Viírdai Domokos Bagonja János alispán és birótnrsa

eltt panaszt emelt a miatt, hogy Surányi (iábor fia Sebestyén

mindszentnap utáni pénteken Márk helységre erszakosan fegyve-

resen tört s vádló ottani Péter és Demeter nev jobbágyaitól 9 ök-

röt elrabolt és Surányba hajratotP*-), mely ügynek megvizsgálására

Surányi S. és Fábián nev papi jobbágya a bíróság elé (lyörgy

napi nyolczadra megidéztetetP^'^).

Az 1422. évi határjárási okmányban cmlitletnek: V'árdai Do-

mokos a Mihály mester és rokonai Miklós és Pelbárt egy részöl,

Surányi Zsigmond másrészrl mint perlekedk: Szaniszló, mint el-

járó pap a leleszi konvent részérl, s érdekelt felekül: lirvi Má-

tyás, L’jlaki Dornok(»s, Artánházi Balázs. Oroszi Fülöp, Bakai Fá-

bián, Kölesei I^ászló íia Miklós, Homoki László és Bégáuyi Mik-

lós. Határpontokul, emliitelnok : K efidoráztató. Nagyerd, B-ke

határszeg, Ki.'^mcz és ICisIiget. A íávo!^ilg egyik ponttól a másik-

hoz egy vagy két n y i 1-1 ö ve t ny i r c való kifejezéssel állapítta-

tott meg.

1439. beiktattattak itt zálogezimen Várdai Miklós, Domokos

(Mihály íia) és István (Pelbárt íiá,) a Csarnavodai Jakab fia Miklós

és Surányi Zsigmond bírta itteni egész részbitokba

1458. Kusali Jakcsi László fia János panaszkodott Mátyás

király eltt, hogy Upor László és János, gelényesi és papfalvi ré-

szeit elfoglalták, királyi emberekül kijelöltettek a vizsgálathoz : Outi

János és Miklós, Daróozi Márton és György, Barlabási János, Kir-

sanói Tamás, Gecsei György, Borsai András és Kerecsényi Pel-

bárt***) —
1467. vizsgálatot és pert indított Daróozi János és Brigyes

Ki.svárdai István kalocsai érsek, K. Miklós özvegye Katalin és fiai

Miklós, Aladár, Mátyás és Simon, úgy Kisvárdai László özvegye

Advig és fiai Miklós, László és János ellen foglalás miatt.

Az 1484. évben folytatott határjárás néhai Gara Miklós ná-

dor 1425. kelt Ítélete folytán Nagymihályi Eödönfi András özve-

gye Anna és fia Tamás nevében föllépett ügyvéd Fábián
mester, valumiut Csaholi Péter kivánatára eszközöltetett. Az erali-

teft nádori Ítélet szerint Yárdai Domokos fiai Mihály, Miklós és

Pelbárt, Nagymihályi Albert auraniai pörjel elleni perükben hoza-

tüU; képviselve voltak a Várdaiak Kérési Mátyás, a pörjel pedig

*)-**) Zichy-Cod. IV. 2. G. lap.

^*) Lelesz, Prot. G. 11. 47, sz.
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Lesztheméri Orbán áltaL A Tárdaiak álliták, hogy a pörjel mároki

birtokokból egy részt Tarpához csatolt volna; az 1429-ki per tár-

gyaltatott Pálóczi Mátyás országbíró eltt, mely alkalommal a pör-

jel helyett annak ügyvéde Monyorósi László jelent meg; a pörjel

fiául ez ügyben László emlittetik. A további pörlekedés közben

a Yárdaiak ügyvédökül Bökényi Domokost nevezték ki. Még 1431-

ben is folyt a tárgyalás, fleg egy viszályossá vált makkoserd
miatt, melynek megszemlélésére nádori emberekül kijelöltettek

Albai László mester, Harang Miklós és Parnói Benedek.

1551. ismét igazittatá a határt Kisvárdai Mihály Márokra

nézve Papi és Surány fell Surányi Miklós és János ellenében,

mely alkalommal midón a mköd bizottság Hetei Pál kir. em-

ber és Gyöngyösi Ferencz leleszi k. pap a Hete; Fcjércse, és Má-

rok közötti hármas dombhoz ért, a Stirányiak ellenmondottak, késb
azonban barátságosan kiegyeztek. Ugyanis a határjáráshoz érdekeit

szomszédosokul megjelenvén Hetei László^ Daróczi Mihály, Gulá-

csi Ambrus szolgabiró, Oroszi Demeter és Máté, Daróczi István,

Matuznai György, Pál és Gábor és Bajánházi Ferencz, ezek rai“

dón a somospatakí hárraashatárnál Surányi Miklós" ellenmondott,

ajánlották, hogy Matuznai Pál választott bíróul intézze el a viszály-

kodást, minek következtében az azonnal megeskettetett, választott

férfiak útmutatása szerint a határ megállapittatott eképen: A határ

pont kezddött a Zypa folyónál, hol az északi oldalánál Nábrádi

András Rekesz nev rétjénél határdomb emeltetett; innen Határut

felé tartatván az irány, Mon mulató nev réten át Papi helység

végén két halom rakatott, innen Ér máskép Láp folyó s amel-

lett átvonuló Közúton észak felé menve Micz patak, Pázmán földe

(máskép Pázmán reketye) nev mocsáros helyre ért; majd Marok

és Surány közt a Holtmicz máskép Eenderáztatóhoz s tovább a

Surányról Tarpa felé vezet úthoz jött a bizottság;, hol Bede An-

tal Rekez nev kaszálója volt; innen elérte a Határutat, Nyárast,

Bi*skehatárszeget, Egerohye nev tért, hol egy erdben Surány és

és Marok határa volt; majd Tamáspatakára, Kisliget patakán túl a

Zypa folyónál a határvonalat bevégezte.*)

1539.'beiktattattak Bödi Mihály és neje Anna s gyermekeik

Mihály és Klára Márok birtokába, 1558-ban Bdi Mihály Papiba és

1560-ban szintén, mely alkalommal Perényi János, Gábor és Ist-

ván, Nagymihályi Gábor és Sándor, Eödönffi Ferencz s mások el-

lenmondóik*

Iieloas Prot. Met. L 481. sa.
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1548. vizsgálatot indított Siirányi János, hetei nemes Kosik

Pál, Márton, Albert, András, Demjcn, Ferencz és András, ngy F- ’

ris János, Olasz Pál, István, Miklós és Gáspár, Dancs Pál és Fe-

roücz, l^ntor Máté. Beruold - Albert, Hetei Tamás, Pál és Lriucz

ellen, kik a panaszló egyik jobbá lyán a papii makkos erdben er-

szakoskodást követtek el; továbbá Dcrsi Ambrus, István és Bene-

dek ellen, kik egy másik jobbágyot letartóztattak.

1552. birtak itt Várdai Mihály, Surányi .János és Miklós;

1567-hoü Budi Mihály 7 és Surányi László O jobbágytelket Papi-

ban és. Várdai István hatot Marokon: IbbG-han az átvonult tatá-

rok a két helységet olpusztiták. 1588. birtak itt; Surányi Gábor,

B:itli Mihály és Farkas; IGOO-ban i'odig még lihinyi István és

B'.'rncmissza Mátvá.s is.

lilOt). Bocskai István fejedelem rendeletére beiktatta a Icde-

S7 Í kon vént bedegi Nyári Pált, a fejedelem bel.- tanácsosát a kö-

vetkez helységekbe: A várdai vár felerészébe, Kisvárda, Ajak,

Tus, üeveeser, Pátroh, Dögé, Vörösraart. Litke, Pap, Rozsaly, Tu-

zsér, Kalongya, Rék, Szaraosszeg, Jánk, Hermanszeg, Gg és Marok

helységbe. Az Eri Andnls s Ilosvai István kir. emberek és Gallyas

Tamás leleszi k. pap által teljesített beiktatásnál ellenmondottak

Alaghi 'Menyhért és Ferencz, Melith Péter és neje Szokoly Er-

zsébet és Serédi István az egész Serédi had nevében, végre a ki-

rályi ügyész.

1611. azonban beiktattatott a 16 ezer magyar forintba szá-

mított fentebbi helységek és Sid puszta birtokába Melith Péter és

neje Szokoly Erzsébet, kinek atyja volt Szokoly Miklós, ennek pe-

dig anyja Kisvárdai Mihály leánya. Királyi emberül mködött Tár-

kányi .Ferencz és a leleszi konvent részérl Debrcczeni György.

Ugyanakkor a fentebb elsorolt helységek másik felébe beiktattat-

tak szintén 16 ezer ra. forintban Várdai Miklós leánya Katalin és

általa Nyári István és Telegdi Anna. az els és Nyári Kata és

Krisztina a második férjtl született gyermekeivel együtt. E 'jó-

szágokat azeltt Nyári Pál és fia István ni jogon birtokolta.

1647. emlittetnek birtokosokul itt: Melith Péter, Pet István,^

Melith György, Becski György és Nyári Zsigmoud Márokon, Pa-

piban pedig ; Telegdi István, Lóüyai Menyhért özvegye, Perneszi

Gábor, Dessewöy Adám és László, Ujfalusi Zsigraond. Vass Már-

ton, Fuló Pál,, Melith Péter és Perényi Zsigmond.

1660 . beiktattattak Melith Péter és rokonai királyi uj ado-

mány folytán.



A folyó század elejea birtokoltak itt a Bay, Besenyei, Neu-

’^auer és Vitkay családok, kikoek utódai maiglaa élnek
,
valamint

az üray családbeliek is, jelesül báró, üray Gyula, Lónyay Gábor^

Horváth István, Sinka József, Verijs János és Károly, Szalay Ta-

más és Sándor, Váczy Lajosné, Mitre György, Fazekas István, Ba-

dák János. A többi birtokos lakosok nevei: Balog, Bodoki, Ecsedi,

Antal, Fábián,' Jakab, Kis, Kocsis, Murza, Mester, Miglécsi, Náb*

rádi, Nagy, Széki és Veres sat.

1796-ban a harczok és vészek által elnéptelenit.ett Márok-Pa-

piba Besenyei György, akkori megyei másod alispán, Zemplénme.

gyébl, Varannó környékérl, tót lakosokat telepitett, kiknek utódai

azóta teljesen megmagyarosodtak.

Az e tájon elnyúló Tiszahát és Tóhát lakói a protestantismus

fejldésekor az uj hittant jókor elfogadván, a luárok-papii reformá-

tusok is a magok részére elfoglalták a helybeli r. k. templomot,

mely a XIV. század, csúcsíves stíljét hordja magán, s a papi! kele-

téit fekvés s egy hajójú szentegyházat azóta folyvást használják.

Ennek falai kivül-belül halmozva valának egykor festvényekkel s

gót feliratokkal, 1775-ben azonban bevakoltattak s utóbb be is me-

szeltettek, a nélkül, Kogy lejegyeztéttek volna. Minthogy Mároko,

Papitól csak egy lépésnyi határvonal választja ei, 1645. évig Papi

leányegyháza volt Mároknak, akkor azonban egyesülvén, egy auVa-

gyülekezetté vált. Itt zsinatot is tartottak a beregvidéki prot. papok,

nevezetesen 1678. márczius 17-én, mely arról emlékezetes, hogy ez

alkalommal Nógrádi Mátyás püspök apapoknaka tobákolástés

.pip ázást megtiltotta. A ref. papiak területét, a közvélemény

szerint, 1668-ban a Maróti családf ajándékozta, melyen akkor, va-

lamiuf 1758-ban uj lak építtetett.

A római katho likasok sokáig pásztor nélkül bolyongtak,

rniglen 1836-ban ismét lelkészség alakíttatott Márokon.

A múlt században a Csáky-családnak Márokon csinos és tá-

gas kólaka volt, melynek nyoma maiglan látszik*
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llaszárfalTa*

(Nogrjovo.)

A Inlvidéki járásban a Hál hegy nyugati oldalán fekv régi

orosz helység 130 házzal, 1870-ben 818, most 696 lakossal és 2315

iioldnyi, lejts, kzbirlokossági határral, melyben skori halmok s

azokban kova, obsidian és bronz mszerek találtatnak.

Birtokviszonyait illetleg megjegyzem, hogy Maszárfalva a 13.

szazad óla magún urak biríoka volt mindvégig. 1410-ben birta Bé-

gányi János; 1513-ban pedig örökösödési jogon Daróczi Pál a
(Jryörgy, kinek anyja volt Bégányi Gergely leánya Ilona.

•

1520-ban beiktattatott a leleszi konvent által a Nagybégányi

Margittól és Guláosi Ambrustól született Guláesi Mihály a iíagy-

bégánji Miklós féle si birtokba' özvegy Guláesi Orsolya és Szokoli

Péter ‘neje, Dorottya, eilenmondása mellett.

:574. nagybégányi Ilosvai Miklós magvaszakadtával adományul

kapták annak' birtokát Lóoyai Ferencz,- Pankotai Gergely és Szalay

János kassai várkapitányok.
'

1636. -volt itt birtokos Bégányi Ferencz, kiellenmoiidását íiyil-

vánitá, midón Eákóczy György' fejedelem és neje Loráutffi Zsuzsán

-

nánakaz 1632. évi eperjesi egyezség folytán a inunk ácsi uradalom

áiadatett. •

1673. Mez Márton itt és Bégány bán néhány részt átengedett

Sulyok Zsófiának 400 frtért. ^

1754. és 1764-ben birt Maszárfalván 5 telkét Csaló Klára, elbb

Szentmarjai Imre, utóbb Bt3DÍczki Péter özvegye, melyeket egyéb

birtokával együtt fiának Beniczki Menyhértnek és neje Malinszkí

Honának és ezek gyermekeinek: Klára, Menyhért és Petronellának'

végrendeietileg hagyott. A végrendeietben felhozatik az is, hogy

Csató Imre örökösödési vágyból egyik rokonát Zsófiát pinczéjében

elrejtve tartotta.

Késbb birtokosokká lettek itt még a Kajdi, Bornemissza, No-

volt a s más családok.

A holybcii g. k. lelkészségnél 1781 óta vezettetik' az anya-

könyv, ktemploma s a papiak tágas épületek.
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i

Magyar falu a kaszonyi jiíiúsbaD, 48 házzal, 305 leiekkel és

1859 boldüvi sik határral a Tisza jobb partján. A Slí. században

' Bet máskép Betke Mátyustói vette eredetér, ki az 1270. évben V.

I; Istvántál a Lónyaiak elde rusdi Mihály részére kiadott adomány-

levélben elfordul, mint ki a Lónyával határos Beth Mátyus föi-

r dé t akkor birta s kinek családjabeli Beikétl Simon, Bankbán veje

j

Boltrágy és Bátyú helységeket vette, melyek tle késbb eikoboz-

tatván, Rusdinak adományoztattak.

1323-ban Beehe fia, Dezs, beregi fispán, birta, ki ez évben

I
Várdai János fiával Gáborral, perlekedvén Mátyus iránt, midn Fülöp

nádor a bereg- és ugocsamegyei nemeseket Beregszászra az akkori

szokásos közgylésre összehivta, itt Dezsnek határozatilag megha-

gyatott, hogy a közelebb Szatmárit -tartandó közgylésen Dause ná-

i dór és a nagyváradi káptalan levelével igazolja azt, hogy Mátyus

. nev birtoka nem Bereg-, hanem Szabolcsraegyéhez tartozik.*) Ké-

sbb. pédig Vizsolyban Miklós alnádor eltt Dezs Gábornak fize-

tend 8 márka birság fejében a Máté pusztán lev birtokrészét el-

zálogositá.**) -

Mátyusi család is emlittetik ez idbl; igy egy 1341-ik évi,

: Adonyt illet beiktatásnál királyi emberül mködött Mátyusi
A d 0 r j á n fia István

,

[ Késbb* a Dános család is birt itt; ugyanis Kisíaliidi Dános

tiltakozik a leleszi konyent eltt Csobai Ferenez fia Mihály s en-

nek nvére Erzsébet nevében Széchi Gál fia Jakab s társai ellen a

raátyiísí birtok elfoglalása miatt.

1449. heiktattattak ísvárdai Miklós és ruszkai Dobó János

j
Mátyus azon részébe, melyet Csobai Mihály raagvaszakadtával föl-

kértek s adományul nyertek László királytól. A beiktatásnál, me-

í Ivet Keresi László kir. ember eszközölt, elleumondottak Vékei Ador-

?
ján deák, neje Orsolya, Kisvárdai Péter, Gergely és István, mind-

t két Lónyai Antal és gynmáni Tonchos Mihály.
k *

Zichv-Codex I 2iö. i:u)

^

**) ü. 0. 243.
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1450. Székelj László fiai, Dávid és László, részére megitélé a

törvényszék, hogy a Csobaji Mihálytól való mátyási birtokrészt a

visszaváltásig 78 márka fejében bírhassák.

1465. megintetik, eltiltják és megperlik Szécsi Miklós és Si-

mon Lónyai Antalt Mátyus helység visszabocsátása ügyében.

1488. beiktattattak ellenmondás mellett Tarczai Márton és Já-

nos, tótselymesi Apród Miklós fiai Szécsi János itteni részébe. — •

1498-ban ismételtetett a beiktatás özvegy Széchi Miklósné ellen-

mondása mellett.

1513. beiktattattak Gersanói János kir. ember és Kaposi Mik-

lós leleszi pap által Lónyai Albert és neje Anasztázia, L. Kristóf,

Farkas és Péter és Marina leány Mátyásnak Tárczaytól megvett ré-

szébe.

1515. bevezettetett Daróczi István kir. emDer által Losonczi

Zsigmond és fiai Antal és Farkas a néhai Kerex?sényi István birto-

kába adornányczimen többek elleninondása mellett.

1521. Szürtei (Sztrithe) László végrendeletileg mátyusi részét

a leleszi kontventnek, többi vagyonát pedig csekély hagyományon

kivül Pál fiának; ennek magtalan kimúlása esetére pedig leányai Er-

zsébet és Agothának s ^zek magtalan elhunytéval szintén a leleszi

•'gyhá/iiak hagyta.

1530-ban birt itt Újhelyi János és Lónyai István és László

;

1552. Lónyai Péter és György
;
1566. még Lónyai István és Tibai

Kristóf s a tatárok a helységet elpusztiták

1559. beiktattatott Szilágyi Bálint a Bozzasi János és István, által

Zeleudi János és Beregi Ferencztl elfoglalt részeikbe; valamint

1582. Lónyai Péter fia Albert.

1600. birtokosokul emlittetnek : Lónyai A., Eufrozina, Gergely

özvegye, István és Lövei György.

1640. Lövei Gergely vizsgálatot intéztetett Lónyai István el-

len, a mátyusi makkos erd elfoglalása miatt
;

kir. emberül eljárt

Ormós Miklós s a leleszi konveiit részérl Kolozsvári Péter. Külön-

ben a Homonnai Drugeth János gróf országbíró rendeletében kije-

löltettek királyi emberekül : Nyáradi Miklós, Ormos Péter, Pál és

Miklós
;

a Löv helységben kihallgatott taiiuk megállapiták, hogy

Lónyai kiverte Lóvéit az erd használatából, mely alkalommal an-

nak tiszte Kovács János házát is megtámadta emberei vei, abból

eg;, bogiáros ezüstös kardot, egy poharat és egy gubát elvitetett,

m»''yek késbb a tulajdonosnak’ visszaadattak.*)

*) Lalesz Prot. fiiét. I. 495.



1643. birt itt Lövei István is és a Lónyai család, mely jelen-

leg is a fbirtokos, — névezgrint Lónyai Albert és gróf Lónyai Meny-

hért; ezeken kívül birtokolnak itt Suhajda Mihály, Szini Sándor,

Joó Dániel, Pet András, Tóth Péter sat.

A leleszi káptalannak szép erdeje volt itt 1820 körül.

Mátyus már 1645-ben volt Kerecsenynek fiókegyháza; Í794-

ben nyerte levitául Varga Mihályt, ki azeltt tákosi iskolatanitó vala

5T itt azután nyolcz évig buzgólkodott. Akkor Lónyai János a mos-

tani paplaki telket adományozván az egyháznak s
.
felépittetvén a

papház, 1802-ben Lónyai László alispán és kerületi fgondnok köz-

benjárására Nagy János hozatott be lelkészül Milotárói s igy a köz-

ség anyagyülekezetté vált. A régi fatemplomban lev szószék 1732-ki

mü, s ez van rá Írva; „Ez a P. szék építtetett az Isten dicsségére

a mátyusi erd jövedelmébl 1732, Sidók XIII. His Deus dedit tem-

pore Pást. StephaniDics.“ -- Anyakönyve 1766. kezddik.

Áz 1657-ki lengyel duláskor az itteni lakosok is a Tisza halványába

sölyeszteíiék egyetlenegy harangjokat, melyre mindekkorig rá nem
akadhatnak.

A Homok nev puszta e falu határához tartozik.

Medeneze.

(Migy anic^a.)

Orosz falu a felvidéki járásban a fláthegy alatt 94 házzal,

558 lakossal és 1770 holdnyi hegyes határral. A krajnai kiyáit-

ságolt faluk között foglalt helyet s a munkácsi uradalomhoz tarto-

zott. Az 1463-ki határjárás iránti okmányban Ilos vánák is mon-

datott „Medenche, quaeolim Ilos ya vocabatur.“

Az 1649-ki úrbéri összeírás alkalmával találtatott itt 35 job-

bágy és 46 fiú; a jobbágyok közi voltak: Orbán, Lengyel, Csíbérí,

Felczán, Hátmegesi, Sztánfalusi, Mikola, Lánfftlusi, Kisfalusdi, Eop-
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cza 8tb. nevüek. Pap Máté és Demjén bátykék valának. A kenéz-

séget gyakorié a Bottá család, melynek azt Mágócsi Ferencz 1607*

április 22-én kelt okmányával adta
;
megbízván Bottá Fölöp *és Ja-

kabot,' hogy a várbeli helységbe idegen megszállókat igyekezzenek

telepíteni. E kiváltságot 1613. gf. Eszterházi Miklós is megerósité,

1672-ben voltak bátykk Pap Márkus és Demjén.

. 1709. okt. 27. ebédelt a faluban II. Rákóczy Ferencz feje-

jedelem, midn Husztról Munkács ‘felé visszautazott s honnan éj-

szakára Drágabártfalvára ment; eszerint akkor az ut e lejtu fekv

helységeken át vezetett Máramaros felé.

Az itteni g. k. hitközségnek van saját lelkészsége, ktem-

ploma s 1818-tól anyakönyve. '

A gróf Schönbofn-család „Kör-udvar“ (Kruhli)* nev gaz-

dasági tanyája e fala határához tartozik.

Hfedregyócz.

Közbirtokossagi orosz falu a rannkáesi járásban Patkanócz' kö-

zelében, 47 házzal, 297 lakossal és 752 hldnyi hegyes határral-

(L. Kálóik). A XVil. században bírták: Ball ing György, Barkóczi

László, Sennyei Ferencz, Bocskai István, Tárkáiiyi István és Pa-

ezoth Ferencz.

1848 eltt birtokosa a szabadságharcz áldozatául esett báró Pc-

rényi Zsigmondné volt, kköl a forradalom utáni rém kor.szakban hadi

törvényszéki ítélet folytán elkoboztatvári, a kincstárra s errl vételut-

ján gróf Buttler Sándorra szállt.

A g. k. hitközség Patkanóc fiókja, s van saját falemploma.
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Medressa.

Munkácsi uradalmi * orosz falu a verchoviuán a vereczkei já-

rásban 12 házzal és 1870-ben 109^ most 58 lakossal; Fels6-kis-

bisztra íiókegyháza. A 17. században egy kenéz és egy jobbágy

lakott itt, kik jóllehet a szentmiklósi uradalom jobbágyai voltak,

mivel a várhoz tartozó magaslatokon zabot termesztettek, tartoz-

tak ebbl oda kemencze-zabot adni. Néhány évtized múlva elpusz-

tult lakossága, annyira, hogy lG91-beo egyetlen egy lélek sem ta-

láltatott iit. Késbb idegenek szálltak a pusz tatéi ekre, kik most

megelégedve élnek, lévén kezeik alatt- 3 ló, 92 szarvasmarha, 66 juh

>

26 sertés és 6 méhkas.

(Melnicsnoje.)

Uradalmi orosz falu a vereczkei járásban s a hegyes ploszkói

völgyön 11 házzal 1870-ben 102 most 69 lakossal és 377 holdnyi bérezés

határral. 1599-ben volt itt Eákóczy Zsigmondnak hat háza és ille-

tleg jobbágya. Lorántffi Zsuzsánna kenezséget adott IBöO-ben a

Sztecovicz családnak, a végbl, hogy a falut megnépesitse; e család

a Pinnyé vizen egy kenéz malmot is tartott. 1672-ben Báthori Zsó-

fia alatt találtatott a helységben P/4 telken, 6 jobbágy, 7 fiú, 5 ló,

25 szarvasmarha és 10 sertés. 1699-ben volt a kenéz Szteczovicz Va-

si!, ki egyedül mvelté telkét, a többi jobl^gyság elpusztulván.

Jelenben a szomszéd Ploszkó fiól.ja.



M 1»karOTieza.

Orosz helység a verehoviuán a fereczkei járásban 14 h»?,zal,

1870-ben 109, most 84 lakossal és 1415 holdnyi hegyes határral,

közel a galicziai határszélhez. Hajdan a szentmiklósi uradalomhoz

tartozott s most a gróf íchönboru-család birtoka. 1649-ki urbári-

um szerint volt a Huszla nev havasnak a munkácsi várhoz tar-

tozó oldalán tiz ház, melyeknek lakói a várhoz adtak zahtizedet.

1091* ben volt a kenézség a Kondratt családnál, a másik két jobbágy

ház pedig elpusztult. Van saját fatemploma a f. k. bisztrai lelkész-

séghez tartozó hitközségnek.

(Imszticsevo.)
>

A megye keleti szélén a felvidéki járásban s^a^Borsova bal-

partján egy hegyoldal lejtjén fekszik a 303 lakházzal, 1357 leiek-

kel és aLukovával együtt 5543 holdnyi határral bíró ruthen hely-

ség. Területén bronzkori tárgyak fordulván el, feltehet, hogy

már az skorban lakott hely volt. .
-

A falu a XV. században Misthieseö-nek mondatott s a bilko

uradalomhoz tartozott; 1447-ben bírták az Ilosvaiak, Bükéi és Lip

csei családbeliek; 1448-ban emlittetik Bükéi István, 1457. Rilke

Mihály s testvérei mint zálogbirtokosok
; 1460-ban Ilosvai Lás/iló,

és Bükéi Anna s Vern' és 1463-ban Ilosvai Karácsony László és

Vörösmarthi Ivasko, kinek neje volt llosvay Vern.
1455. beiktattatott Zákány Mihály és neje Ilona Míszticze

) Egy képpel.
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és Bilke Hrtokába. 1470-ben Bilkei Ivasko János részét neje Máty»
falvi Zoárdffi Pál özvegyének Katalinnak adományozta 200 frtért.

147G. Mátyás király megparancsolta a beregvármegyei ío- és

alispÁDnak és szolgabiráknak, hogy néhai Bolhái Ambrus fiai De-

meter, György, László, János. Miklós és Péter, valamint Bilkei

Ivasko fia András részére az összes, szomszédos nepes birtokosok

kihallgatásával derítsék ki, mennyiben ártatlanok azok Bilkei Mihály

megöletésében. -

1480. Derényi János iktattattt be zálogjogon Bilkei And-

rás részeibe, 1491-ben pedig Perényi Gábor, Mihály és István.

1499. Zékán András és .György, kik 1504. Bilkei György-

nek két telket elzálogosítottak 50 arany forintért. — 1551-ben

Zékán János eladta itteni birtokát Bilkei Máténak.

1530. bírtak itt a Bilkei, Lipcsei.és Zékán családokon kívül

még Gorzó László és Zovard Szaniszló ; 1552-ben pedig még
Szirmai Lajos és Báthori András; 1562. Móré Gáspár. 1574-

ben beiktattatott Ternei Keszthelyi György ' a Zoárdffi István és

Szirmai magvaszakadtával fölkért birtokaiba. 1576-ban a Bilkei és

Gorzó-családok uj adományt kaptak. 1580. Daróczi Szeráf iktatlatolt

be az Ivasko András magvaszakadtával fölkért birtokába.

1599. osztozkodtak Újhelyi Ferencz és Olaszi Kristóf.

1660-ban birtak itt' még Daróczi Ferencz s a Bükéi, Ilosvai

és Biii-családbeliek, 1648-ban pedig: Gsöri Miklós, Pap István;

Pogány Menyhért, idósb Dosvai Ferencz és János, Kisfalusi

György, Kállai István és Madarász Tamás. A Zékán család
itt is honos, valamint a Dobra; ezeken kivöl birtak még itt a

Hlohützki-pap, Csongorai és Ruzsák nemes családok s a g. k.

Vazul-rendü kolostor.

E zárdát,* mely egy kellemes Legyoldalban a Borsova völgy

feletti magaslaton irtott erdötalajon áll, a szent Mihály tiszteletére,

épült templommal együtt;, Zékán János g^ k. püspök, mint a hely-'

ség egyik földesura, 1676-ban alapította, minden szerzeményét arra

hagyván. Ez alapító okmányt az azon évi febr. 10-én Munkácson ^ tar-

tott megyei közgylés, Kisfalusi György alispán elterjesztése foly-

tán, megersítette. Ezen Báthori Zsófia által kinevezett, de a fel-

sóbbsóg által meg nem ersített püspök állandóul, a zárdában la-

kott s azért Misztiozei Jánosnak is neveztetétt; végre 1686. nov.

8-án meghalván, a zárdában szerzetesek telepedtek le. Egy századdal

késbb Bacsinszki András (t .1772.) egy emelettel megbvitette a

kolostor falait.fi azt á mostani díszes állapotba helyeztette. A'fng-



köD kivöl 4—5 szerzetes szokott itt taoyázDi. Ennek eltte 175Ö.

' óla a szerzet egy része Alsó-Karaszló határában egy kis fa-

házbao tartózkodott^ hol a fatemlomka inaiglan: áll s a körötte l^iv

50 holdnyi földeket a miszticzei zárdabeliek mvelik. 1781. Lip-

csei Péter, a kolostornak száz forintért egy telket örökösen el-

adott. —“ . .

A Dobra család, még Lipót királytól 1659. aug. ^-án nyert

’„armálist“ és Dobra Mátyás 1823-ban fiai : Mihály, János,

György és László s más rokonai számára 1823-ban vett ki nemesi

bizonyítványt a megyótól.

ügy látszik, hogy Miszticze a XV”!. században s a következ száz jd

elején a szomszád ügocsához tartozott, legalább egy 1602. évi

bírósági osztoztató okmányban, melyet Fanesikai Perencz és Zol-

tán László ugcsamegyei alispánok kiállitottak, oda kebelezett nek

mondatik. '

Bragy-i?Iogyoré»,

(Kopin u vczi.)

A munkácsi uradalomhoz tartozott s a munkácsi járásban

fekv ruthen falu 44 házzal, 1870-ben 333, most 241 lakossal és

688 holdnyi hegyes határral. Mágócsi Ferencz 1607. április 20-án

kenézséget adott Lengyel Tamás, Búgéra Sándor és Kenéz Jakab,

János, Sándor, Tamás és Andrásnak, hogy a Szerencsfalva határa

mellett fekv Nagy-Mogyorós faluban e jogot a szokott szolgál ríiá-

nyok mellett gyakorolják, kz 1649.-ki úrbéri Összeírás alkalmával

találtatott itt 31 jobbágy, 43 fiú, 6 ló, 114 szarvasmarha, 72 juh,

84 sertés és 13 méhkas. A kenézeknek volt a Mogyorós nev pa-

takon egy malmuk s e patak, melytl a falu is nevét vette, kövi

halat és rákot szolgáltatott a várba. 1613. raegersité a Mág^k^si-

kenézlevelet gf. Eszterházi Miklós és • neje.
'

A 17. század' közepén már saját papja«^volt Pap László sze-

mélyében. ki a szokott 3 frtnyi nyestpénzt adta; a Halász, Pap.

György, Orosz, Ghunár,^ Tóth és Bányász nev jobbágyok közt



Tolt 9 hetes és székelj drab&nt, azookiTúl HYOzdik János és Mik-

lós voltak lüvasszabadosok.

1672-ben volt egyszerre két batyko: Pap János és Lukács,
ki egyszersmind egyházfi és oroszdeák (éneklész) is volt. 1699-ben

már nem találtatott csak 6 pépes telek, 10 ökör, 10 tehén, 38 juh

és 7 sertés. 1711-ben az átvonult tatárok nagy prédálást követtek

el, a templomot feltörték s kirabolták, a lako§ságot bántalamazták. A
megszaporodott lakosság birt 1870-ben 203 szarvasmarhát, 78 ju-

hot, 49 kecskét, 30 sertést és 28 méhkast.

1^70. aug 1-én tétetett le alapja az uj ktemplomnak. Anya-

kíönyve 1787-tól kezddik, ü. P.‘ Munkács. Az elpusztult Vnl-
sinka nev falunak nevét egy hasonnev dl tartja fönn.

Kis-mogy

(M i k u 1 0 V c z i.)

A fentebbi szomszédságában fekv helység számlál 39 házaf,

259 lakos és 494 holdnyi hegyes határt. Mágósi Farencz 1607.

adott kenézséget Sándor és Gergely nev családoknak. 1649. Lo-

rántffi Zs. alatt találtatott itt 12* jobbágycsalád, 12 fiú, 50 szarvas-

marha, 60 juh, 30 sertés és 4 méhkas. Batykója volt Pap Ferencz.

A jobbágyok akkor íly magyar neveket viseltek: Puskás, Czobor;

Pap, Filip, Kapus, Küos, Szolyva, Árvái, Simon, Patkó és Ozerva.

Nagy-Mogyorósnak most fiókegyháza; saját fatemplommal bir. A falu-

nak azon elkölönitett, egy sor házból álló része, mely Koszto’va-

ticza néven ismertetik, a 18. századig külön községet képezd -
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