A FÖLDKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETÉHEZ

ZOMBORON. 1

I.

Nos Joannes Lengely judex primarius Madiensis, juratique

cives

oppidi Mad etc. Adjuk emlékezetre az kiknek illik, hogy jővén előnkben
az zombori biró

akaratjából egy ember tudniillik Varga János,

hogy

tanukot eskettetne az dologra, mely vagyon az zomboriaknak az nemesek
jobbágyival és az nemesekkel ; azért mi engedvén kívánságoknak, Isten
szerént mindeneket megcselekedvén érettek, egy igénként megírattuk.
1. Csonka Mihály megesküvén, így valla, hogy gyermek koromban,
még János vajda idejében bizonnyal hallottam, hogy négy jobbágy volt
Tokajhoz Zombort, csak azok bírták követetten a mi földünket,
kívül mind az nemesek

önnön maguk

azon-

és mind az jobbágyok követve

birták, de ugy még ha engedték is, ha penig béren nem adták, annélkül
kellett lenniek. Annak, felette az nagy Serédy Gáspár idejében én biró
voltam, ha reá ment az nemes ember bér nélkül, tudom hogy behoztam
és-az kalodában is töttem és egy forintot vöttem rajta; az neve penig
volt Páris Mihály. Az után tudom, hogy se nemes ember, se jobbágya
mind ez ideiglen is nem bírta. Ezt is tudom, hogy mikor

nyilast osz-

tottak, soha az Bornyuszögben, Nagyszögben nem adtak az nemeseknek,
se az jobbágyinak. Itt künn penig az mezőn

amiriemü rétek

vannak,

soha nem függöttünk az nemesektől,

se az fejér-tó dolgábán. Azt sem

tudom, hogy

nemesek jobbágyi

soha bírtak

volna az

az fejér-tóbul.

Ennek penig. ez oka, hogy az ö földök : Taktaréte, halászó vize nekünk
szabad volt a mi régi atyáinknak
földünk, erdőnk, tilalmas kivel,

végezése

szerint ; viszontag

az zomboriakkal

kik Tokajhoz

a mí
valók,

szabad volt. Az nyomás baromjáró föld, mind nemes embernek, jobbágyinak szabad, az ő nyomások is minekünk szabad volt és az Tokajhoz
valóktúl hallgattak.
2. Tót Miklós hit szerint igy valla, hogy tudom (ugy mond), hogy
soha az nemes jobbágyi nem mert ide jönni az erdőre követetlen,

se

az nemes ember ; és mikor én székely2 voltam, ha kaphattam az nemes
1 A zemplénmegyci Zomboron a XVI. században divó földközösségről már folyóiratunk 1894. évfolyamának 204. lapján is megemlékeztem.
2 Azaz őr, kerülő.
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ember jobbágyát, behoztam és ö magát is ; és azt is tudom,
nemes eniber jobbágyi függöttek az Tokajhoz tartozóktul

hogy az

az törvény

dolgábul és minden dologbul azokhoz hallgattak ; amit az nagy-úr-szeresiek adtak,

avval

elégettek meg és minekünk rétből nem parancsoltak

és senkivel sem gondoltunk, se az nemes emberrel, se jobbágyival. A z
szabadság felől, erdő és nyomás felől, tilalmastul

elválva, szinte ugy

tudom, mint az első tanu. Ezeket gyermekségemtül fogva tudom, hogy
nemes ember jobbágyi soha nem mertek oda jönni követetlen.
3. Bor Benedek hit szerint igy valla, hogy gyermekségemtől fogva
tudom, Serédy Gáspár idejétül fogva, hogy az

Tokajhoz való jobbágy

birta az erdőt és àz nemesek jobbágyi nem bírták. Az
Zombort és baromjáró föld, —

mely rét volt

szántóföldnek, szőlőnek kivülötte,

—

szabadságunk volt, de az nemesek soha minket meg nem háborítottak,
sem háboríthattak. Azt is tudom, hogy Serédy György idejében székelyek
voltunk negyedfél esztendeig, követetlen a mely közülök reá ment, megfogtuk, egy forintot vöttünk rajtok. Azt is tudom, hogy az
jobbágyival össze, az tokaji szertül, törvénybül és egyéb

nemesek

dolgokból is

függöttek; osztán azt is tudom, hogy mikor az Bogáti réte, Nemegyi
réte tilalmas volt. ha elosztották, nem adtak az nemeseknek benne csak
egy szálat is. Azt is tudom, hogy mindétig szabad volt az nyomás, hol
az ö barmok járt;

szabad volt

mienk is — tilalmas

az nemesek· földe is, azon képpen a

kivül — szabad volt az zőmboriaknak

seknek is ; ha penig valamikor

a zomboriak

rétet,

avagy

és nemekötőfüvet

bocsátták meg, még harmadnappal megizenték nekünk Mádra azelőtt és
ugy mentünk reá;

ezt is mind jól tudjuk, a felül megirt két tanuk is.

4. Kis Péter hiti szerint igy valla, hogy amitül fogva ember eszet
emlitem, több negyven esztendejénél, hogy a nemesek és jobbágyi mind
követve bírták, azkit penig ott követetlen kaphattunk, behoztuk ; és egy
nemes embert is hoztunk volt

be, tudom, és az nemes embert Páris

Mihályt ugyan levontuk az fáról. Azt is tudom, hogy
nem birták

a fejértót

a nemesek, se az jobbágyi és mind az Tokajhoz

soha

valókhoz

hallgattak. Azt is tudom, hogy micsoda rétet, vagy periig egyebet megbocsáttak, harmad nappal megizenték. Az

törvény

dolgát, szabadság

dolgát, ugy tudom, mint a több három.
Ibidem ut supra 16 die Juny Anno domini 1573.
II.

Nos Joannes Lengen judex primarius Madiensis, necnon
cives de eadem etc. Damus memoriae quibuslibet

omnibus,

jurati

quomodo

et qualiter circumspecti cives de Zombor misissent hominem fidedignum,
nempe Albertum pro executione

causae, quam habent

cum nobilibus
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et eorum jobbagionibus, exorantes nos, ut fideliter de ea re, secundum
ritum hujos regionis et tractus in negotia depositionis fidei, facere non
dedignemur. Itaque intuentes jus et justitiam

Dei

societatis, omnes

diligenter

in

causam

horum

attractos

et

consvetudinem
fateri

cura·1

vimus.
1. Judex primarius Joannes Lengel fide sic fassus est : Az keresztes hadkor az atyám is itt Mádon lakott és hallottam tőle, hogy mondotta azt, hogy soha az mádi erdő szabad nem volt az

nemeseknek,

sem jobbágyinak, hanem mindétig követték és hogyha nem
ugyan

engedték,

el kellett szenvedniek és nála kül lenniek. Én magam ezt vall-

hatom, hogy én itt Mádon lőttem ez világra

is, de én

is mind

úgy

tudom, mint az én atyámtól hallottam. Azt is tudom, hogy a zomboriak
rétén kaszáltam ott, azhol az izomboraknak egyike és ugyanott halásztam
is, azhol az zomboriak. Annak fölötte tudom, hogy baromjáró földök,
mezejek mindenütt szabadságunkban volt, ismég a mi mezőnk is szabad
volt az zomboriak barmainak, mind az nemesekével össze. Item azt is
tudom, hogy az Nagy-szög, Bornyú-szög

a nemeseknek

se az jobbá-

gyoknak soha szabad nem volt. Az toknak eréről soha nem tudom —
adtak-e harmad-halat az nemeseknek, vagy nem. Item

tudom

azt

is,

hogy mikor amit követtünk, tehát mindenkor az nagy-úr-szeresiektül követtük, miképpen, hogy

ez elmúlt napokban mentem vala

Zomborra,

hogy a nagy-úr-szeresi birótul kérjek az úr szőllejének vagy két szekér
kötő sását, szombaton kérék és megengedé. Annak felette ismég megbocsátá a többit is hétfőre : hogy minden ember reá menne, mádiak is
közönségesképpen, én ezt is otthon megmondám. Ez üdő közben, minthogy az úr dolga miá ismég az zomboriak

nem érkeztek

reá menni,

akkorra, amikorra halasztották volt, vasárnapon értem, hogy megizente
volt az zombori biró Mádra egy embertül, hogy elhalasztották,

de az

ember, azkitül megizente, igen részeg volt és nem mondotta meg
nap az izenetet,' hanem másnap hétfőn, olykor immár, amikor

az

mind

elmentenek volt.
2. Kalmár Imre hiti szerint így valla, hogy mióta én Mádon lakom,
attui fogva tudom, hogy az nemesek és se az ő jobbágyi nem birták
a mi erdőnket követetlen, és jól tudom, hogy akkor, mikor főbíró voltam
Mádon, az espán reám bízván, Fekésházy Gergely két köböl
követte meg az erdőt tőlem és ő maga hozta meg, és

abrakért

úgy adtam fát

néki. Azt is tudom, hogy az tilalmasokat az nagy-úr-szeresiek tartották
és mi is azoktul függöttünk; szabadságunk penig igy volt

vélek,

hogy

nekünk az zombori mező, baromjáró földe, réte, halászó vize és minden
mezeje

(szabad volt) mint szinte önmaguknak, de az erdő nem

szabad

az

nemeseknek

bér

nélkül, hanem

az

volt

nagy-úr-szereseinek
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volt szabad az erdő és baromjáró földünk közönséggel

nemeseknek is.

Item soha sem volt szabad az nemeseknek, se jobbágyainak bevinni az
mádiakat

a nagy-ur-szeresiek

ellen,

és azt is tudom, hogy soha sem

volt szabad az nemeseknek az megbocsátás előtt kaszálniok.
3. Batos Antal

megesküvén

igy

valla

azhogy

az

felül megirt'

tanú, maga ugy mondja, hogy Zombort lött volna. *
4. Miklós Kovács hiti szerint ugyan olyan képpen

valla, mint az

felül megirt tanuk.
5. Császár György hiti szerint igy valla, miképpen Miklós Kovács
negyedik tanu.
6. Tót Pál hiti szerint ugyan ügy valla, mint az felül megirt négy
tanu ; de ezt is mondá, hogy tudom midőn egynéhány esztendeig székely
voltam, az nemes ember jobbágyát valahol

tanáltam, de megfogtam és

behoztuk az erdöríil és megbüntettük.
7. Szász Máté is szinte úgy valla hit szerint, miképpen
való tanuk és ezt is vállá,

hogy az nemes

a felül

ember jobbágyának

nem

volt szabad az erdő követetlen.
; 8. Pap Antal hiti szerint igy valla, mint az.több tanuk, de ezt is
mondá, hogy mikor sársat arattunk volna, kijőve Zomborról
az

biróképe,, hatod magával

és kifógá egy

lovamat,

Pál:

a másikat

bíróét is kifogá és bevivé az két lovat, azt mondá, hogy
férne hozzánk, tehát

Tót

megbüntetnének, bennünket, vagy

az

ha . büntetés
az mádi

biró

bűne volna, vagy kié, és mi mindjárt kimenénk az tóból, azhol. sársat
arattunk vala. Ezzel nem elégedvén az nemesek jobbágyi az sibilyeiek
kijövének fegyveres kézzel, a másik lovamat

is kifogák

és

magamat

szekeremmel egyetemben bevisznek a tokaji földről és láttam, hogy az
népet fegyveres kézzel űzték.
9. Biró István megesküvén, úgy valla, ,mint a félül megirott tanuk,
ezt hozzá tévén, ezt is vállá, hogy soha sem tudja, hogy az nemesek
és az ö jobbágyi

hajtották volna

az mádiak

márháit

be

földről, se ő magokat nem tudom, hogy bevitték volna

a

zombori.

és büntették

volna, és azt sem tudom, hogy soha kaszáltak volna az Nagy-szögben,
Bornyú-szögben, se az nemesek, se az sibilyeiek.·
10. Visy Antal mádi, megesküvén, hit szerint

igy

valia,

badság dolga felül, mint az felső tanuk. Az tó és erek felől

az

sza-

ezt vállá,

hogy vagyon annak huszonöt esztendeje, hogy Zombort laktam és halász
voltam; jól

tudom, hogy

Mátyus

Péter

Zombort

régi

vén

ember

vala, ö osztotta az halászok és az urak közt az halat, kinek mennyi rész
jutott benne, melyet fogtak tilalmas tóban ; tudóm,

hogy huszonöt résznél

többre rakta le az halat. De legelsöbben amely négy

ház Tokajhoz

való

jobbágy volt, azok vötték fel az u,mak heted részét, mvnak felette amely.«
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nemesek szakattak Tokajhoz, azoknak részeit jobbágyi vötték fel, de Tokajhoz való volt. Tudom azt is, hogy Fekésházy Ferencznek a Fekésházy Gergely bátyjának ez részek közül járt egy rész és tudom, hogy •
másfél hala jutott volt. Kövér Ferencznek is azonképpen egy, és hogy
látta, hogy kevés, nem hozta el, hanem ott hatta, mert szégyenlette
elhozni. Azt is tudom, hogy az nagy tó erét az Nagysércz erét betétette a biró az halászokkal,. hogy az hal ki ne menjen belőle ; mikor
az viz apad és az .érben kis halakat fogtak, járt az Tokajhoz való
birónak asztalára, űr embere tartására, vagy espánéra. De ezt ugyan
bizonynyal nem tudom, hogy a nemeseknek egyet sem adtak. Amikor
penig az derék tavát az ereknek meggyalmoltuk, azkor az halnak két
része járt az uraknak, az harmada az halászoknak, amiképpen felül
megírtuk.
11. Illés Péter is hiti szerint az szabadság dolga felől úgy válla,
amint a több tanuk Kalmár Imre etc. azt is mondván, hogy az nemesek jobbágyiban ötöt is behoztunk az szabad erdőről és megbüntettünk. Azmint penig ez dolog indult, hit szerint ezt vallja, hogy:
mikor arattunk volna azonban, jöve ki egy kocsin zombori Tót Pál
hatod magával, hát az biró lovát egyet kifogott, másikat Pap Antalét
és azt mondá, hogy arra vinné el, hogy ha büntetés esnék rajtunk,
megbüntettetnének az sársért, és hogy megtilta tőle Tót Pál, mindjárt
kijöttünk belőle. Az után az nemesek jobbágyi, az sibilyei rész ki volna,
ismég előnkbe jövének kerülvén, igaz utunkban jővén a más ur földén,
nem az övékén hatalmasul, úgy cselekedtek velünk, amint akartak, kit
szidtak, kit hagyigáltak és még asszonyi állatokat is tétova kergették
fegyveres kézzel, én magamat penig elvittek lovammal,. szekeremmel
szinte, ki most is oda vagyon, és ők tötték azhova tötték..Annak felette,
immár mikor ugyanazon nap oda jöttünk volna az mádi bíróval, menénk
az zombori Tokajhoz lévő biróhóz Veres Alberthez, vele öszve menénk
az Sybillyében, azhol az szekerek voltak, ez rajtunk esett dologért és
tilta Veres Albert főbiró mind törvényre, udvarbiróra, kapitányra, camarára és ő felsége képére, hogy az elhozott marhát megadnák és törvénytelen ezt ne cselekednék ; de nem adák, hanem most is oda vagyon.
Ismég ezt is tudom, és mondám az sibillyei biró előtt, hogy ez háborúság között, ez Dobra Simon az „neste lelkével" szitkozódott volna, az
Tokajhoz való biró ezt hallván Veres Albert, fogatni kezdé az szitokért
és az Kövér Ferencz birája azt mondá, hogy: „Nem fogom, mert te énnekem nem parancsolsz, sem az kapitány, mert nékem más uram van."
Monda ismég Veres Albert az föbiró „Fogd meg az Isten tisztességéén
azki igy szitkozódik, mert én is megbüntetem". De azt mondá, hogy
nem fogja. Ez ellen ez Veres Albert Tokajhoz való biró monda „Nem
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vagy hát te igaz biró, hogy azkit fogatnak veled ilyen vétekért, meg
nem fogod." Lengyel János az mádi főbiró és ez dolog felől. ugyan
ezent vall, mint ez Illés Péter. Mert mind együtt voltak akkor és együtt
jöttek alá Mádról is hétfőn. 26-a die Junii, anno Domini 1573.
Az

Orsz. Levéltárból

a

szepesi

kamarához

intézett

jelentések
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