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E L Ő S Z Ó . 

Tör téne t í ró ink régóta tisztában vannak aziránt, 
hogy egy nagyobb szabású, hazánk múlt ját s nem-
zetünk összes életmozzanatait teljesen kimerítő Ma-
gyarország történetét lehetetlen megírni mindaddig, 
mig annak egyes vidékei és városai történelmileg 
megismertetve nem lesznek. Ennek a tudós Wenzel 
Gusztáv adott nyomatékosabb kifejezést akkor, ami-
dőn a magyar tudományos Akadémia történelmi osz-
tályának egyik ülésén oda nyilatkozott, h o g y : „a 
magyar történettudomány legsürgösb lávánalmainak egyike, 
hogy historikusaink mindenekelőtt az ország egyes vidé-
kei- s nevezetesebb helységeinek történetét tegyék különös 
vizsgálatuk s legszorgalmasabb tanulmányuk tárgyává" 

Ámbár e fölszólalást nem is követte egészen a várt 
eredmény, mindazonáltal tagadhatat lan, hogy azidő 
óta a tudományos világ kutató szemei előtt több 
nevezetes levéltár zárai pat tantak föl s hazai történet-
irodalmunk nem egy érdekes monograpliiával gaz-
dagult. 

Szeged, az ország legnagyobb magyar városa, 
e téren szintén nem maradhatott hátra. 

1859 végével, mint a nemzet ujjáébredésének 
hajnalán, a város irodalompártoló fiai közül többen, 
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névszerinti dr. Adler Ignác, Altstadter Mór, Babar-
czy József, B a l a y í B o r , Bérczy Antal, Dobszay 
Antal , Eördögh Mihály, id. Felmayer Antal, Herczl 
Fülöp, Hoífer Károly, Hortli Antal, Kárász Bend, 
Kreminger Antal , Krik&y Ágoston, Kovács Albert, 
Kovács István, Leffter Mihály, Löw Lipót, Mayer 
Ferdinánd, Pálfy Ferenc, Schmidlinger Hermann, 
Szabó Imre, a szeged-csongrádi takarékpénztár, Sze-
ged város tanácsa, Varga Ferenc, Vödrös János, 
Wodiáner Albert, Zombory Mihály és Zsótér Andor, 
100 darab aranyat adakoztak össze s tettek át a 
,,Szegedi Híradó" szerkesztőségéhez oly célból, hogy 
ez összeg takarékpénztárba helyeztetvén, kamataival 
együtt Szeged város történetének megirására pályadíjul 
tűzessék ki. 

Az első pályázat, mely 1860. télhó (január) 5-én 
tétetett közzé, a pályamunkák beküldésének határ-
idejéül a következő év nyárelő (junius) végét állapitá 
meg. Miután pedig az eredményre nem vezetett, a 
pályázat 1862. szeptember 13-án másodszor, sőt 
1866. april 1-én harmadszor is megujittatott s hogy 
a pályázni kívánóknak elég idejök legyen pálya-
munkáik elkészitésére, azok beküldésének véghatár-
idejeíil 1868-ik évi január 1-je tüzetett ki. 

Már mint if jú kiváló érdekkel viseltetvén a ha-
zai történelem, különösen pedig szülővárosom múlt ja 
iránt, végtelenül örültem, midőn Szeged város törté-
netének megiratása elhatároztatott. 

Eleintén pályamunkát irni nem volt szándé-
kom ; erre nézve nem is éreztem magamban kellő 
erőt s tehetséget; adatokat gytijték csak azon gon-
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dolattal, hogy azokat segítsem, akik netalán e 
fárasztó munkára vállalkozni akarnának. De midőn 
láttam, hogy az első pályázat eredménytelenségével 
Szeged polgárainak reménye hajótörést szenved, 
magam fogtam a munkához. Töretlen volt előttem 
az ut s azért nem minden akadály nélküli. Sokszor 
fogyni érzém erőmet s hogy el nem csüggedtem, 
azt jórészt Hornyik János, Kecskemét város érdem-
koszorus történetírójának köszönhetem, kinek biz-
tató szavai mindannyiszor u j prőt adtak nekem 
munkám folytatására. Ő szerezte meg a titkos levél-
tári iratok másolatát számomra; ő volt, ki munkál-
kodásom közben tanácsával t ámogato t t ; szóval: ő 
az, akinek jelen munkám létesítése körül igen sokat 
köszönhetek. 

Pályamunkám megbirálására az adakozók ré-
széről Horváth Mihály, Salamon Ferenc és Szilágyi 
Ferenc kitűnő történetíróink kérettek föl, kik is azt 
egynémely módosításokkal a pályadíjra méltónak 
ítélték. Hogy pedig e kívánalomnak minél könnyeb-
ben eleget tehessek, a munkám érdekében működő 
bizottság tagjai , u. m. Babarczy József, Dáni Ferenc 
főispán, Horváth Sándor, Kovács Albert, Kovács 
István építész, Löw Lipót, dr. Magyar János, Ma-
gyar Gábor, Nagy Sándor, Reizner János, Szaba-
dos János és Szivessy József urak az általok újra 
összehítt adakozóknál az 1000 frtra növekedett pálya-
díj kiadását számomra kieszközölték, sőt még ezen 
fölül a további másolási költségek födözésére saját 
keblükben 200 forintot gyűjtöttek össze. Az ő köz-
benjárásuknak köszönhetem azt is, hogy a nemes 
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város képviselőtestülete a városi titkos levéltár át-
kutatására, a még netalán gyűjteményemből hi-
ányzó s onnét Hadható oklevelek, lemásolhatása végett 
engedélyt adott. 

Ez rövid története azon munkának , melynek 
I. kötetét a t. olvasóközönség becses Ítélőszéke elé 
bocsájtom. Meglehet, hogy az nem felel meg egé-
szen a várakozásnak, talán saját föltett jó szándé-
komnak sem; de azon reményt táplálom, hogy ha 
a bírálatra hivatott szakférfiak valami különös mű-
becset nem tulajdonitandnak is neki, legalább némi 
forrásul fog szolgálhatni azok számára, akik neta-
lán később avatottabb tollal fognak majd e város 
történetének bővebb megírásához. Isten velünk ! 

Kelt Gyorokon, 1877. március 1-én. 

$arga $erenc. 
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Szeged jelenlegi fekvése. 

j j l peksz ik e város Magyarország déli részén ; az 
c . fy északi szélesség 46° 16' 20" s a keleti hosszúság 
W 37° 49' 30" a l a t t ; a Tisza jobb part ján, annak 

egyik föltünóbb kanyarulatánál; a balfelől beömlő 
Maros torkolatán alól mintegy negyed órányira, 
beláthatlan sík térség közepén; Budapesttől 24, 
Arad- és Temesvártól pedig 12 —12 mértföldnyire. 

Közel 14 • mértföldet tevő roppant birtoká-
nak ha tá ra i : északról Pusztaszer, Dóc, Sövényháza 
és Algyő; délről Horgos és Szabadka; keletről a 
makói és szőreghi uradalmak; nyugotról a Kis-
kunság. 

Elnevezése. 
Szeged nevének eredetét illetőleg igen eltérők 

a vélemények. 
A szegedi születésű Dugonics, e város nevét a 

két folyam — Tisza és Maros — egyesülése okozta 
szögletes földterület alakjától származtatja s annak 
eredetét — Cluver nyomán — a római korszakra 
vezeti vissza. „Szokásban volt a rómaiaknál — igy 
szól ő, — hogy azokat a helységeket, melyeket egy 
nevezetes folyóvíznek a másikba omlása mellett, avagy 
onnan nem messze épitettek az emberek, „dwmm" 
hozzáadással jegyezték meg; azaz mivel egyik viz 
a másikba esik, ,,duo-unum'( (kettő-egy) névvel 
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nevezték. Ilyen Szeged is; mivel ott a Maros a 
Tiszába omlik. Ezt a rómaiak Zegedunum névvel 
mondották. A magyarok pedig azért mondották az 
ily helyeket Szegednek, mert a két folyónak össze-
menetelében szegeiletet nyújt ki a föld. Szegedunum 
tehát annyit tészen, mint oly szögellet, vagy szöglet, 
melyben duo-unum, — két folyó egy lészen. Mivel 
pedig az ilyen Szegedek többen lennének Magyar-
országban, hogy össze ne zavarodjanak, egyik lett 
Duna-Szeged, 'másik Tisza-Szeged, harmadik Sajó-
Szeged, negyedik Száva-Szeged.11 

Aztán elmondja, hogy az első — melyet a 
rómaiak Singidunum-nak neveztek — ott fekszik, 
ahol a Száva folyó a Dunába szakad; a második 
a Tisza és Maros összefolyásánál, illetőleg a mai 
Szegednél; a harmadik Borsódvármegyében, a Sajó 
torkolatához közel; a negyedik végül a Kulpa 
vizének Szávába ömlésénél. 1 

I f j . Palugyay Imre Szeged város nevét ép ugy, 
mint az előbbeni, szintén a szeglet szótól származ-
ta t ja ; csakhogy ő ebbeli nézetét nem a Maros és 
Tisza összemenetele által keletkezett szögletes föld-
területre, hanem magának a városnak roppant sík 
térségen szegletet képező fekvésére alapitja. De ugy 
látszik, maga sem volt ez iránt egészen tisztában ; 
mert föntebbi nyilatkozatához nyomban e megjegy-
zést függeszti: ,,azonban a város titkos levéltárában 
létező előkori pecsét körirata szerint, őskorunkban Zeged-
nek neveztetett." 2 

Alkalmasint ez irmodorra támaszkodott Remel-
lay is, midőn azt állitá, hogy Szeged városa neve-
zetét a ,,zeged" szótól vette és pedig szerinte azért, 
mert a Maros e helyen a Tiszába zeged. 3 

1 Dugonics András : Etelka 3-ik kiad. 1805.1. könyv. 218.1. 39. jegyz. 
2 Ifj. Palugyay Imre: Magyarország tört. földir. s állami legújabb 

leirósa. II. k. Szab. kir. városok leírása. I. r. Pest. 1853. 169. 1. 
3 L. az 1860. évi „Szegedi Hiradó" 2-ik sz. tárcájában, a „Szeged 

múltja" cimü közleményt. 
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Egy névtelen szegedi bérét pedig ugyanannak 
eredetéről következőleg fejtegetőzik: „E város, t. i. 
Szeged elnevezését, — mely minden régibb okmá-
nyainkban Zeged névvel jő elő, — legbiztosabban 
s legegyszerűbben lehet származtatni abból, hogy 
itt a Tisza szeged. Ugyanis — mondja ő, — a 
Tisza folyamba Szeged város fölött a bánsági oldal-
ról a Maros folyam beszögellvén, a Tisza folyam 

. sebjét ennek másik, illetőleg szegedvárosi olda-
lára veti át ; mi miatt a Tisza folyam egyenes 
folyásából áttérve megszegődik, vagyis szeged; ért-
vén a szokatlanná vált szeged igét következők hason-
latosságára : ered, heged, téved, stb. — Eliez képest 
Szeged jelenti azon helyet, hol a Tisza szeged." 1 

Mindezekkel vastag ellentétben áll azok álli-
tása, kik a Fejér okmány-gyűjteményében előfor-
duló Scegved-íé\e irmodorrá támaszkodva, Szegedet 
a „szegvéd" szó átalakulásának tar t ják s annak 
jelentőségét a tiszapart hosszában, különösen pedig 
e város alatt egykoron fönnállott nagyszerű védtöl-
tésekben vélik föllelhetni. 2 

Még inkább pedig azoké, kik azt a német 
Segen és Gesegnete Gegend = „áldott- táj" , vagy a 
soyeddin — „egygyé lesz, egyesül" (t. i. a Maros a 
Tiszával) szláv szavak összevonásából származtatják. 

Vannak ugyan még ezeken kivül más vélemé-
nyek is; de azok inkább az adomák, mintsem a 
komoly fejtegetések sorába tartozván, szót sem érde-
melnek. 

A többiekre nézve észrevételeinket a követke-
zőkben nyilvánitjuk, és pedig: 

Először, ami Dugonics azon állitását illeti, hogy 
a duo-urmm, vagy összevonva dunum rag haszná-
lata római szokáson alapult, annak alig adhatunk 
hitelt; miután sem a régibb, sem az ujabbkori olasz-

1 Az 1860. évi „Szeged" pol. lap 17. 9Z. „Érdekesek" cimo a. 
2 ü . e. u. ott. 



6 

országi térképeken egyetlen dunum végzetü helynév 
elő nem fordul ; inig ellenben a nem római eredetű 
Kelta, Gall és Germán birodalmakéin igen sok 
ilyest ta lá lunk; 1 minek, ha Dugonics állitása csak-
ugyan alapos volna, épen megfordítva kellene áll-
nia. Aztán ha a „dunum" rag a rómaiaknál való-
ban két nevezetesebb folyónak egyesülését jelentette 
s igy csakis oly helységek neveihüz ragasztatott 
volna, melyek annál, vagv annak közelében épül-
tek ; ugy a Nagy Konstantin korából ismert eme 
városok: Beldunum, Hispania-Citeriorban; — Lugdu-
num-Batavorum, a hasonnevű szigeten Gallia északi 
részén ; — Verodunum, a Belgica-Prima tsrtomány-
részben; — Caesarodunum, — Noviodunum és Augu-
stodunum, Galliában ; — Tarodunum és Cambodu-
num, Rhetiában ; 2 — végül Carodunum, a mai 
Nagy-Kanizsa, 3 szintén e körülménynek köszönték 
volna nevüket; már pedig t ud juk , hogy ezek közül 
egyik sem feküdt két nevezetesebb folyam egyesülésénél, 
vagy annak közelében. 1 

Dugonics a dunum rag értelmezését illetőleg 
Strabora hivatkozik; holott ez egész munkájában 
még csak egy szóval sem érinti azt. Alkalmasint 
ezzel is ugy van ő, mint midőn Kecskemétnek jász-
korszakbeli Partiskum nevét vitatván, Pomponius 
Melara utal ; annál pedig tudvalevőleg e város neve 
elő sem fordul. 5 

Megsemmisülvén eszerint az alap, okvetlenül 
meg kell semmisülnie a Dugonics által reá épített 

1 Meyer J. Neuester Zeitungs-Atlas für alte und neue Erdkuude. 
3, 5, 6, 7 és 10-ik táblákon. 

2 U. e. a 3, 5 és 10-ik táblákon. 
3 Severini János : Pannónia veterum monumentis illustrata, cum 

Dacia Tibiscana. Lipcse. 1770. L. I. p. 34. 
4 Severini: i. m. I. k. 32. 1. c) jegyz. a. a dunum szót halom-

nak értelmezi; de alkalmasint ez is csak olyan tapogatózás lesz, mint 
Dugonicsé; mert a nevezett ragnak a latin nyelvben — legalább tud-
tunkkal — semmi különös értelme nincs. 

5 Hornyik János : Kecskemét város története. Kecskemét. 1860. 
I. k. 67. 1. 



ama véleménynek is, hogy t. i. Szegedet a rómaiak 
Zegedunumnak mondottak; — annyival inkább, miután 
városunk ilyetén elneveztetéséről, ra j ta és Cluveren 
kivül , egyetlen történet, vagy földleiró sem emlék-
szik. Van ugyan egy ujabbkori kommentár, aki 
Szegedet csakugyan Szegodunum-nak nevezi; 1 de 
azért ez sem állítja, hogy e név valóban római 
származású volna. 

Ptolemaeusnál két ízben is előfordul a Segodu-
num név; de ezek egyike a régi frank tartomá-
nyokban, a másika pedig Germániában volt .2 

Ugyanoda helyezi azokat Meyer is. 3 

Strabonál csak egy Segida nevü várost talá-
lunk ; de ez sem itt nálunk, hanem Spanyolország-
ban feküdt. 4 

Ugyanott feküdtek a Plinius által fölemiitett 
Segeda és Segidae nevü városok is. 5 

Eszerint a Zegedunum, vagy Szegodunum nevek-
kel épen nem boldogulunk. Alkalmasint nem is 
lesznek azok mások, mint a magyar Szeged név 
latinos kifejezésének, a Segedinumnak változatai. 

Még legérdekesebb Dugonics fejtegetésében azon 
pont, melyben előadja, hogy ,,a magyarok azért mon-
dották az ily helyeket Szegednek; mert a két folyónak 
összemenetelében szegeiletet nyujt-ki a föld", stb. Esze-
rint a nevezett iró városunk nevét a szeglet szótól 
származtatja s ezzel beismeri, hogy az mégsem római 
eredetű; hanem valóságos tősgyökeres magyar név. 
És ezen különben is igen figyelemreméltó vélemény 
még inkább azzá válandott az á l ta l , ha annak 

1 Ebertli Frigyes Rudolf : Tasclien-Wörterbuch der neixoren Geo-
graphie. 191. 1. 

2 Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographicae Enarrationes Edit. 
Colon. Agripp. 1597. 

3 Meyer J. i. földabrosz 3. és 10-ik tábláin. 
4 Strabonis: De situ Orbis, Libri XVII. Edit. Amstelod. 1652. 

Libr. III. p. 292. 
3 C. Plinii Secundi História Naturalis. Biponti 1783. Libr. III. 

pag. 210. et 212. 
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közrebocsájtója, ahelyett hogy holmi soha semmi-
féle térképen föl nem födözliető Duna- és Száva-
Szegeclekkel bíbelődik, inkább azt iparkodnék kima-
gyarázni, hogy vájjon miként alakult át a szöglet 
szó Szegeddé. Egyébiránt Dugonics föntebbi okosko-
dása kiinduló pont gyanánt bátran elfogadható. 

Ep ugy elfogadható Pa/ugyay szeglete is ; csak-
hogy nem azon értelemben, melyben ő , hanem 
amelyben Dugonics veszi azt. Különben nála is az 
a hiba, ami az előbbinél, hogy t. i. a föntebbi szó-
nak kifejtésébe nem bocsájtkozik s igy ép a leg-
fontosabb kérdést érintetlenül hagyja. 

Ami pedig a zeged szót — vagy helyesebben 
igét — illeti, mel'ylyel Remellay a Marosnak Tiszába 
omlásét, — zuhanását szeretné érteni: — erre nézve 
meg kell jegyeznünk először, hogy a Z betű haj-
danában többnyire sz-nek s nem z-nek hangozta-
tott; másodszor, hogy a föntemlített ,,zegedu igének 
sem a közéletben (népnyelv), sem pedig a hazai 
nyelvtanok- és szótárakban legkisebb nyoma sincs. 

Ugyanez áll a névtelen Szegedi barát szeged 
igéjére nézve is. Ha ugyanis valaki nyelvünkön 
valamely folyamnak átcsapódását, vagy megtörését 
akar ja kifejezni, arra bizonyára nem a nyelvünk 
sajátságával homlokegyenest ellenkező szeged, hanem 
az említett fogalomnak inkább megfelelő megszegö-
dik (szegell, szeget képez) igét liasználandja. Aztán 
az sem áll, hogy Szeged város neve minden régibb 
okmányunkban Zeged néven jönne elő. Ezen állítás 
tévességét épen a jelen füzet végéhez csatolt legré-
gibb oklevelek derítik föl. 

Még tévesebb azok nézete, akik e város nevének 
eredetét a Tisza szögellete ellen épített véd, vagy 
szerintük „szegvédi( szóban vélik föllelhetőnek. Igaz 
ugyan, hogy a régi határozatlan lielyesirás (orto-
graphia) szerint a magyar sz betű, hajdanában majd 
z, majd sc betűkkel Íratott, amint ezt a Fejér 
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Codex Diplomatípusában előforduló számtalan ilyes 
szavak: Scegen — Szegény (Sanctus miser); scil z=. 
szil (fa); Scilos — Szilos; valamint Tótország haj-
dani neve Sclavonia is, melyet régente ép ugy, mint 
ma, Szlavóniának ejtettek ki, — eléggé bizonyítják; 
de az is áll, hogy az általok fölhozott aranybullai 
Scegved, 1 úgyszintén a másutt olvasható Sceguedien-
sis2 és Zegved3 nevekben előforduló ve, vagyis 
inkább ue szótag hajdanában nem y-nek, hanem 
egyszerűen csak e-nek hangoztatott; valamint az ou 
Ó-nak s az eu d-nek, mint például: Scigued-Feu :z 
Sziget-Fö; 4 Scegeud 5 és Seuged, 6 Szegőd és Szöged. 

Különben, mily kevéssé lehet valamely város 
nevének kikutatásánál a régi irmodorra támasz-
kodni , erre nézve több példával is szolgálhatunk. 

így az 1199-iki pápai levélben Szeged város 
neve Seghed-nek; 7 IV. Béla adománylevelében Zeged-
nek; 8 másutt ismét Zegedyn-nek, 9 Segedin-nek, 10 

Zygedinum-n ak, 11 Segedynum-nak, 12 Zenged- nek, 13 

Scygidinum-nak, 14 Cigadinum-mik, 15 Zigedein-udk, 16 

stb. stb. iratik. Ha tehát a betűk s nem az értelem 
után indulunk : ugy e város nevéből nemcsak Szeg-
védet, hanem Cigándot is ki lehetne sütni; amit pedig 
a „Szegvéd" védői aligha engednének meg. 

Végül amit egynémelyek a sojeddin, vagy szlá-
1 Okmánytár 3. és 5. sz. u. 
2 U. ott a 9. sz. a. 
8 U. ott a 11. sz. a. 
4 Fejér: Codox Diplom. Tom. III. vol. II. pag. 35. 
6 U. ott Tom. IV. vol. I. pag. 70. 
0 U. ott Tom V. vol. I. pag. 224. 
7 Okmánytár 2. sz. a. 
8 U. ott a 7. sz. a. 
9 U . ott a 4. sz. a. 

10 U . ott a 6. sz. a. 
11 U. ott a 10. sz. a. 
12 U. ott a 13. sz. a. 
13 U. ott a 14. sz. a. 
14 U. ott a 12. sz. a 
13 Gtr. Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon I. k. III. 

137. 1. szerint Haselbach Pez Jeromosnál. II. a. 854. 1. 
10 Gr. Teleki: I k. III. 137 1. Kottanner Ilona. 12. 1. 
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vosan kiejtve Sogeddin és Gesegnete Gegend-íé\e szár-
maztatásról fölhoznak, az nem más, mint nyegle 
utánzása azon ujahhkori — többnyire szláv com-
mentároknak, kik — miként ezt Kecskemét nevével 
is megkisérlék 1 — még legtősgyökeresebb magyar 
helyneveinket is minden áron megszlávosítani törek-
szenek. 

Bárki mit is állítson tehát, nekem erős meg-
győződésem, hogy a Szeged tősgyökeres magyar név, 
összetéve a Maros és Tisza összefolyása következ-
tében keletkezett ,,szegu szóból s a ha jdan főneve-
ket alkotó ,,ed" ragból, 2 a hazánkban létező temér-
dek ilymódon alakult helynevek mintá jára ; minők 
a többi közt: Árpád, Abád, Almád, Bakod, Bál-
vánd , Báránd, Berkesd, Borsod, Buzásd, Csapod, 
Csatád, Csengőd, Disznód, Ebed, Egresd, Endréd, 
Erdőd, Farkasd, Fügéd, Füred, Görbed, Györed, 
Hadad, Hollód, Incéd, Ikmánd, Kecskéd, Kisfalud, 
Korpád, Kökényesd, Kölesd, Kövesd, Kulcsod, Lep-
led, Leveled, Lovad, Ludad , Magasd, Maglód, 
Magyaród, Meződ, Nádasd, Nagy-Várad, Nyárad, 
Nyárasd, Ónod, 01 ved, Orvénd, Palád , Pecsenyéd, 
Pered, Péterd, Szántód, Szorosad, stb. stb. De minek 
mondjam tovább, hisz' az eddig fölhozottakból is 
nyilván kitűnik, hogy a magyar helyneveit nagyob-
bára az ad, ed, od, öd és d főnévalkotó ragokkal 
ellátva alakította, némelyeket ugyan megrövidítve 
(hangugratással), min t : Agárd, Berkesd, Emősd, 

1 Hornyik János : Kecskemét város története. Kecskemét 1860. I. 
k. 143. 1. 

2 Az ed ragnak, mint főneveket alkotónak régiségét elégen túl 
kimutatják a helységeknek nevei, melyekhez oly gyakrun és pedig .több-
nyire hangugratást szenvedve, ragadott, hogy azok tulajdonos ragának 
méltán mondhatjuk. Ma azonban nyelvünkben főneveket nem teremt. — 
Nyelvtudományi pályamunkák. Kiadja a magyar tud. Társaság. Buda. 
1834. I. köt. A magyar nyelv szóalkotó s módosító ragainak nyelvtudo-
mányi vizsgálata. Irta Nagy János. I. cikkely 4. § D. a 123. és 124 1. 
Ezen ed ragnak tulajdonképeni értelme: lak, ház, hajlék. Lásd: Nyelv-
tudományi pályamunkák. Kiadja a magyar tud. Társaság: Buda. 1839. 
II. k. Tiszta magyar gyökök írta Nagy János. 181. 1. 
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Farkasd, Karánd, Kövesd, Magasd, Nádasd, stb. 
másoknál pedig minden kurtítás nélkül. S e hely-
név-alakítást kiterjesztette csaknem minden kereszt-
névre, állatra, gyümölcsre, terményre, de belevonta 
egyszersmind a birtokterületet is, mint Berkesed, 
Búzásod, Erdőd, Kövesed, Magasod, Szorosad, Várad, 
stb; ép ugy belevonta a Maros és Tisza összefolyása 
által képezett szeg-et is, szintén szakasztott hasonla-
tossággal Szegednek nevezvén el azt. És hogy e 
helynév-alakítás nem példa nélküli, mutat ja a bor-
sodmegyei Sajó-Szeged neve, mely ugyanazon körül-
ménynek, t. i. a Sajó és Maraszt összefolyása követ-
keztében támadt szegletnek, vagy helyesebben szeg-
nek köszöni eredetét. 

De e két Szegeden kivíil vannak még más 
városok és helységek is, amelyek nevüket szintén 
a két folyó, vagy más viz-alakítot ta szeg szótól 
veszik. 

Ilyen például a Szegedhez közel eső Szegvár a 
Kurca vizének Tiszába ömlésénél; úgyszintén a 
pestmegyei Tószeg is, melynek határát a Tisza s 
egy épen alatta folydogáló vizecske öntözi. 1 

Ilyenek továbbá: Szegfalu, N.-Kanizsa mellett. 
Almaszeg, a Bisztra vize mellett Biharmegyében. 
Bakonyszeg, a Berettyó mellett ugyanott. 
Bokszeg, a Fehér-Kőrösnél Aradmegyében. 
Diószeg, az Ér vize mellett Biharban. 
Diószeg, a Dudvágnál Pozsony megyében. 
Dunaszeg, Győrmegyében, a Szigetközben. 
Egyházszeg, Nyitramegyében, a hasonnevű fo-

lyócska balpart ján. 
Garamszeg, Zólyommegyében, a Garam mellett. 
Isaszeg, Pestmegyében, a Rákospatak mellett. 
Jerszeg, Krassómegyében, a Boganis vize mellett. 

1 Ez utóbbi nagyobb vizáradások alkalmával az itt - ott elszórt 
tavacskákkal és mocsárokkal ugyesülve, a falut annyira körülveszi, hogy 
csak mintegy 250 ölnyi széles vonalon lehet beléje jutni. 
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Iván-Egerszeg és Kemény-Eger szeg, mindkettő Vas-
megyében, a Répce vize mellett. 

Keresztszeg-Apáti, a Sebes-Kőrösnél Biharban. 
Körösszeg, ugyanott. 
Kőszeg, sz. kir. város, a Gyöngyös vize mellett, 

két liegy között. 
Monostorszeg, Bácskában, a Ferenc-csatornának 

Dunába szakadásánál. 
Nádszeg, Pozsonymegyében, a Kis-Duna mellett. 
Sz.-Péter szeg, Biharban, a Berettyó mellett. 
Zála-Eger szeg, a hasonnevű megyének székhe-

lye; stb. stb. 
Ez a sok szeg egytől-egyig ugyanazon értelem-

ben szerepel a maga helyén, mint amelyben sz. kir. 
Szeged város neve odahaza. 
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Hajdan-kor. 
? 

int az ősrégi városok legnagyobb részének, 
ugy Szegednek eredetét is siiríí homály födi. 
Sokáig ismeretlen volt ennek még vidéke is. 

A régi görög és római irók, kik a hajdani Pannónia 
és Dácia történetét megvilágítják, Duna-Tisza köze 
első lakóiról mélyen hal lgatnak; minthogy oda s éma 
rómaiak berontani, sem pedig a görögök behatolni 
nem merészeltek. 1 

Ugyanazon történetírók bizonsága szerint, vidé-
künk első ismert népe. a dák, vagy geta nemzet 
volt, 2 mely harcias életének fénykorát Decebal 
nevii királya alatt érte el, kinek elhunytával a 
leigázott Dácia római tartománynyá lön s kipusztult 
városai és téréi a győztes Traján által rómaiakkal 
telepittettek be. 3 

Szorgalmas történetbuvárok sokat fáradoztak e 
telepek kikutatásában; de vajmi kevés sikerrel. 

Timon 39 dák-római telep nevét sorolja föl, 4 

melyek közül bennünket egyedül a municipális 
jogokkal is fölruházott Tibiscum, vagy Tiviscum 
érdekel; annálinkább, miután e város nevét egyik-

1 Katona István : História Metropol. Colocensis Eeclesiae P. I. §. XIII. 
3 C. Plinius : História Naturalis. Biponti 1783. Libr. IV. pag. 286. 

'rja: „Getae, Daci Romanis dicti— Justinus pedig: L. XXXII. 
c . 3. igy szól: vDaci quoque soboles tíetarum, sunt." 

3 Eutropius : Breviar. Román Histor. L. VIII. C. 3. 
4 Timon Sámuel: Imago antiquae Hungáriáé. Cassoviae. 1733. C. 

XV. De Dacia, pag. 127—134. 
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másik történetíró a mi Szegedünkkel hozza kap-
csolatba. 

így mindenekelőtt az olasz GriseUni a mult 
század vége felé kiadott „ Temesi bánság története11 

cimü német munkájában a hajdani Tibiscumot azon 
tájra teszi, hol a hasonnevű folyam a Marost magába 
fogadja; minek bebizonyítása végett Ptolemacus és 
Strabora hivatkozik és pedig minden idézet nélkül; 1 

holott az elsőnél csak neve fordul elő, az utóbbinál 
pedig az sem. 2 Ily tájékozatlanság mellett azután 
épen nem csoda, hogy közben hazai történelmünk 
rovására azon mesés állítással lép föl , hogy a 
régente szabad római város Tibiscum, későbbi helyre-
állítójának, egy hercegnek nevéről Sunadnak nevez-
tetett. 3 

Aminő zavart és tétovázó Gi-iselini vélekedése, 
ép oly tiszta és határozott Severinié, aki a hajdani 
Pannónia és tiszai Dácia történetét szellőztetvén, a 
temesi tartományrész egynémely dák-római telepei 
között Tibiscumot is említésbe hozza s azt egyenesen 
a mai Szeged helyére teszi. 4 

Ugyanide, csakhogy a Tisza másik, balfelére he-
lyezik azt a mult század elején kiadott Orbis Antiqui 
térképei is; 5 mig a német SulzerG s utána Man-

1 Griselini Ferenc: Versuch einor politischen und natürlichen Ge-
schichte des Temesvárer Banats in Briefen an Standes-Personen und Ge-
lehrte. Wien. 1780. I. r. 5., 280., 281. 1. 

2 Révész Imre: Etellaka, vagyis Attila liunn király birodalmi szék-
helye. Történelmi vizsgálat. Debrecen. 1859. 44. 1 

3 Griselini : I. r. 5. 1. 
4 Severini János: Pannónia veterum monumentis illustrata, cum 

Dacia Tibiscana. Lipcse. 1770. 41 1. e szavak olvashatók : „ T i b i s c u m 
urbs apud Szegedinum. 

6 Orbis antiqui két térképe. 
6 Sulzer: Geschichte d. Transalp. Daciens. Wien. 1781. I. r. 181.1. 

Griselini után Zambarát, mint a mai Temesvárt és egy másik helyen 
Zurbbarát, mint Morisenumot vitatgatja; térképén azonban Zarobarát 
odarajzolja, hol a Maros a Tiszába ömlik ; tehát Szegeddel szemben. 
Orthmayr Tivadar és Szentkláray Jenő : Történelmi Adattár Csanádmegye 
hajdanához és jelenéhez. Temesvár 1873. Jan. füz. 
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nert 1 a nevezett térképek által kijelölt helyre Za-
robarát, vagy másként Zurobarát festik. 

Ugyancsak Su/zer Griselini ellenében Ptolemaeusra 
hivatkozva, Tibiscum városát elég tévesen azon 
pontra helyezi, hol a hasonnevű folyam a Dunába 
szakad. 2 

Mindezekkel vastag ellentétben áll Birken azon 
állítása, hogy Becse hajdanában Tibiscum nevet viselt. 3 

Ezen véleményt — természetesen ^ n s & i zavart 
előadására támaszkodva — Bárány is magáévá teszi. 
Okait ekként adja elő: „Szegednél a torkolatnál 
alig lehete a mocsárok közt hatalmas római gyar-
mat. Majd a Maros egyrésze, hajdan ama széles 
éren egész Becséig kalandozott s a Maros egyik ágá-
nak szintén torkolatát képezé. Továbbá az Aranka 
folyó (?) is a Maros egyik ágát tette s a mostani Padé 
alatt a Tiszába ömlött. Ezen arankai ágtól nem igen 
messzire fekszik a mai Szanád. Mindezeket fonto-
lóra véve, hajlandók vagyunk a régi Tibiscumot 
Becse tájaira helyezni inkább, mint Tápé tájára. Es 
ha Szanád is, most torontáli derék helység, egyko-
ron talán Csanádtól vette volna nevét, Strabo és 
Ptolemaeus állitásai valósulnának", sat. 4 

A fölsoroltakon kivül van még egy más, az előb-
bieknél jóval erősebb vélemény is, mely hatalmasan 
okadatolt érveivel az ujabbkori irók nagy részét 
meghóditá. Eszerint a kérdéses város nyoma többé 
nem a Tisza, hanem valahol a Temes partján 
keresendő. 

Ezen eszme első megpenditője Mannert volt; 
aki több általa fölhozott körülményből kétségte-

1 Mannert: Geographie d. alt. Römer. IV. 217. 1. 
2 Sulzer: I. 28. 1. Ptolemaeustól e szavakat idézi: „Tib i scus 

fiuvius, juxta Tibiscum urbem in Danubium influens.u Ez Ptolemae-
usnak 1562-iki velencei és 1552-iki bázeli kiadásaiban nem találtatik ; 
hihetőleg valamely Ptolemaeus alapján később készült földrajzi kézikönyv-
ben lelte azt. — L. Révész : Etellaka. 44. 1. 

3 Birken Zsigmond: Der Donau Strand. 1664. 91. 1. 
4 Bárány Ágoston: Torontálvármegye hajdana. 59—61. 1. 

2 
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lennek nvilvánitá, liogv Tibiscum a Temes partján 
feküdt, i " 

Utána D'Anville 2 és Katanchics jöttek. Ez utóbbi 
okoskodása folyamán ekként tűnődik magában: „váj jon 
mi-módon történhetett az, hogy a Temes mellett fekvő 
eme városok: Tiviscum, Tibiscum és Tiriscum, Tibi-
scum nevet nyertekcf Nekem, ha a körülményeket 
figyelembe veszem, ugy tetszik, hogy a Temes folyó 
Tibiscus, a Tisza pedig Patlássus, vagy inkább Tissus 
néven jő elő"; — aztán az előbbenit az utóbbi ki-
csinyítésének, azaz Kistiszának mondja. 3 

Schaffarik szintén Tibiscusnak nevezi a Temest•4 

valamint Spruner is, ki történelmi-földrajzi térképén 
a Temes folyó nevét egyenesen Tibiscus, Tibisia és 
Temeses; a Tiszáét pedig Tisianus, Tisia sat. ne-
vekkel jelöli. De már az V—X. század alatti szláv-
korban a Temesnek Tibisia nevéhez kérdőjelt füg-
geszt s a Tiszának Tibiscus nevét is fölteszi. 5 

Ugyanezen véleményhez csatlakoztak később 
Majorszky, 6 Bocsor, 7 Pesty Frigyes, 8 Löwenberg és 
Möller ; 9 valamint legújabban Révész Imre is. 10 Kü-
lönösen az utolsó kézzelfoghatólag bebizonyítja, 
liogy a mi Tiszánk sz. István korától kezdve, egész 
a XV. század végéig okleveleinkben és krónikáink-
ban soha másként, elő nem fordul, hanem csak 

1 Mannert : Geographie der Griechen und Römer. Nürnberg. 1795. 
IV. 193. 1. 

2 Geographie Ancienne et Historique composée d'Apres les Cartes 
de D'Anville par L. B. D. M. Paris. 1807. p. 455. 

8 Katanchics: Istri adcolarum Geographia vêtus. Budae. 1827. II. 
p. 294. 

4 Schaffarik : Slavische Altenthümer deutsch, von Mosig v. Aeren-
feld ; herausgegeben von Heinrich "Wuttke. Leipzig. 1843. 4-o. I. 507. 1. 

b Spruner Károly : Historisch-geographischer Hand-Atlas. 2-te Aufl. 
Gotha. 1854. 

8 Majorszky : Enchiridion Antiquae Geogr. C. VII. §. 4. p. 82 
7 Bocsor: Magyarország tört. tekintettel a jogfejlésre. I. k. I. f. 
8 Pesty Fr. a Budapesti Szemle XIV. k X L 1 V - X L V . f. 25. 1. 
0 Löwenberg és Möller: Történeti térkép. (V. Ő. Tört. Adattár. I. 

4 0 9 - 4 1 1 . 1.) 
10 Révész I. : Etellaka 38 45. 1. 
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ezeken a neveken: Tiza, Titia, Thica, Tkicia, Ticia, 
Tycia, Tyza, Ticzia, Thycia, Titzia, Tyscia, Tysa, 
Tisza, Tissa, Thycya, Thyscia, Thysia, Tize, Ticie, 
Tice, sat. i 

A Tibiscus név becsempészését nevezett iró a 
Mátyás-kori Ranzánnak tulajdonít ja, ki ,,Epitome • 
Terűm Hunyaricarum" cimii művének bevezetésében 
legelőször alkalmazta a Tibiscus nevet a mi Ti-
szánkra. 2 

A későbbi irék, 3 kik ez elnevezést közhaszná-
latúvá tették, mint Révész véli, csakis Ranzán útmu-
tatását követték ; kinek tévedését, valamint a XVI. 
század elején virágzott Aventinusét is, 4 a I I . szá-
zadbeli Ptolemaeus nagyhírű földrajzának rója föl, 
melyben a mi Tiszánk csakugyan — habár hibá-
san — Tibiscusnak neveztetik. 5 Azután áttér ma-
gára a városra s róla azt mondja, hogy Ptolemaeus 
szintén emlit föl, de csak egész egyszerűen egy 

1 Fehér György: Codex Diplomaticusában T. I. — T. X. 1 0 3 6 -
1423-ig. — Ifj. Palugyay Imrének: Sz. kir. városok leirása cimü mun-
kája 183. lapján, az 1462-ben s 1473-ban kelt Mátyás-féle oklevelek-
ben, úgyszintén több, eddig még nem ismertetett oklevelekben 1258-tól 
1560-ig. — Szirmaynak: Zemplén, Ugocsa és Szathmár vármegyékről 
írott műveiben. — Anonymusnál: C. 11, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 31, 32, 
38, 39, 40, 42 et 50. — Rogeriusnál: Carmen Miserabile. C. VIII. — 
Kézánál, Endlicher: Monumenta Arpadiana. 1849. 90, 91. 1. — Thurócy-
nál: C. 28, 52, 57. — Szerémi Györgynél: Magyar tört. emlékek. írók. 
I. Pest. 1857. több 1. — Végül a jelen kötet végén közölt több okleve-
lekben. 

'l lianzán Péter: Epitome Rerum Hungaricarum. Schwandtner: 
Scriptores Rerum Hungaricarum. Tyrnaviae 1765. P. I. p. 551. — 
Vagy pedig az Impensis Joannis P. Kraus Bibliopolae vindobonensis 
MDCCXLVI p. 333. 

3 Bonfin a XV. - Oláh Miklós, Verancius, Isthvánffy, Forgách és 
mások a XVI. század folyamán. — Bél Mátyás: Adparatus ad Históriám 
Hungáriáé. Posonii 1735. — Nicolai Olahi F. L. — Vrancius: De situ 
Transylvaniae, Moldáviáé et Transalpinae. Magyar tőrt. emlékek. írók. 
II. Pest. 1857. 125. 1. 

4 Aventinus: Annales Bojorum. Lipsiae. 1710. 303. 1. Ptolemaeus 
után szintén Tibiscust használ; de emlit Tissát is. 

3 Ptolemaeus; Geogr. L. III. C. VH. VIII. — Ennek tévedése 
Révész szerint hihetőleg onnét ered: mert hallotta csak a Tibiscus folyó 
nevét, de a Temesnek fekvését, sőt létezését sem tudta; ennek helyén a 
Rhabont, azaz a Marost viszi Dácia északi részéből egyenesen délnek a 
Dunába. 

2* 
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Tibiscum nevü dáciai várost, mely a peutingeri táb-
lán 1 s később másoknál is Tiviscum néven jön elő 
és hogy e városnak csakis a hasonnevű Tibiscus 
folyó part ján lehetett és kellett feküdnie. Ez okból 
a Ptolemaeust követő geographusok nem is tették 

. azt máshova, mint a Tisza mellé és pedig azon 
helyre, ahol most Titel fekszik. Ezt nyomban a 
már föntebb idézett Mannert, Katanchics, Schaffarik 
és Sprunerre hivatkozva, tévedésül tünteti föl és 
ezen tévedés okául a Tisza és Temes folyók régi 
neveinek fölcserélését adja. „Szerencsére — igy szól 
ő — két követ talál tak, és pedig az elsőt: 

C O R N E L I A E 
S A L O N I N A E 
A V G . C O N I V G I . 
G A L L I E N I . A . C N . 
O R D O M V N I 
T I B . D E V . N V M . ,] 
M A I E S T A T I Q . E I V S . 2 

fölirattal a Temes és Bisztra összefolyásánál, Ka-
ránsebestől kissé északnak ; a másikat, mely Marcus 
Papir iusnak, a dáciai seregek parancsnokának, a 
Tibissus és Dunapar tok , valamint a moesiai csá-
szári Ilid fölügyelőjének van szentelve, a T&mesbe 
szakadó Bisztróhoz s Karánsebeshez szintén közel — 
Hunyadvármegyében, — Várhelynél. Ezek — ugy-

1 Katanchics : Orbis antiquus, ex Tabula itiueraria, quae Theodosii 
Imp. et Peutingeri audit, ad systema Geographiae redactus Budae. 1825. 
P. I. pag. 872. et 374. 

2 Értelme e föliratnak ez : „A fönséges Cornelia Saloninának, 
Gallienus fönséges császárunk nejének kegyes lénye- és fönségének elis-
meréseül , a tibiscumi helyhatósági rend— Ezen fölirat, igy 
szól Griselini (Geschichte des Temesvárer Banats. 1. r. 280—281. 1.) 
a theresianumi könyvtár Ariosti-féle kéziratában szintén föllelhető; ebből 
vette át Maffei és közölte a veronai muzaeum föntidézett Appendixében. 
Ezen márvány — folytatja tovább — azért értékes, mert benne a 
tibiscumi helyhatóság említtetik, melyről Ptolemaeus és Strabn is 
emlékeznek s azt a Maros és Tisza összefolyásához hehjezilc. Hol van 
ez emlékkő jelenleg, ki nem puhatolhattam, azt sem tudom, merre kér-
dezősködjem utána. 
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mond — 25—30 mértföldnyire vannak a Tiszától 
s igy ezzel épen semmi, ellenben a Temessel egye-
nes összeköttetésben állottak." 1 Végül, hogy véle-
ményének még nagyobb nyomatékot adjon, a Temes 
régi elnevezéseit: tibis is, 2 Tibissus, Tibiscum, Tivi-
scum, 3 Tifezas, Tifizas, 4 Tibisia, 5 Timesis, Tüzes, 
(Moreses és Tisza mellett) 6 Timis, Tymus, Tyrnes, 
Themes és Temes 7 szellőzteti s végeredményben odajut, 
lioffv az előbbiekből az is, cus, mm, ia és as ragasz-
tékok elvetésével nem marad más, mint Tibis, 
Times, Tivis és Ti fis, melyekben csakis az ajkhan-
gok b, m, v és f váltakozása szerepel ; mire nézve 
mindjárt példát is hoz föl a Danubius- és Danuvius-, 
Drabtts- és Draims-, Sabus- és Savusban. 8 

Mások még tovább mennek s már a Temes 
azon pontját is megjelölik, melyen szerintök a haj-
dani Tibiscumnak feküdnie kellett. 

így egy általam látott évnélküli régi térképen 
a mai Temesvár helyére van jegyezve. 9 Ugyanide 
helyezi azt a D'Anville-ra, Majorszkyra, Bocsorra, 
Pestyre, Löwenberg- és Möllerre 10 hivatkozó „Tör-
ténelmi Adattár" is. 11 

Mások ellenben a már föntebb említett római 
1 Révész: Etellaka. 44. J. 
2 Ezt Ilerodot VI. 49. Révész szerint hibásan a Balkánból Trácia 

és Moesia mocsárain keresztül a Dunába viszi. 
3 A római föliratokon, Ptolemaeusnál és a peutingeri táblákon. 
* Priseusnál. 
5 Jornandesnél s a ravennai névtelennél. — Compendium geogr. 

antiquum, mappis D'Anvillianis accomodatum. Norinbergae. 1785. vol. L 
P. 1. 371. 1. Ez utóbbinál természetesen a Tisza gyanánt. 

6 Constantinus Porphyrogenetánál, a X. század közepéről. Stritter : 
Memoriae populorum, olim ad Danubium, Pontúm Euxinum eto. incolen-
tium e Scriptoribus Históriáé Bysantinae erutae et digestae. Petropoli. 
1771. T. III. pag. 622. 

7 L. a Codex Diplomaticusban közölt Árpád-kori okleveleket. 
8 Révész: Etellaka. 39—45. l-ig. 
0 Szalay Pál csanád-székesegyházi kanonok ur birtokában. 

10 L. a nevezett Íróknak föntebb, a 18. lapon már egyszer fölhozott 
idézeteit. 

11 Történelmi Adattár: Temesvár. 1871. juliusi füz. 298, 299. 1. 
és a szeptemberi füz 410, 411. 1. — úgyszintén az 1873. foly. jan. füz. 
l 7 ' 1- jegyz. 
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feliratos emlékkőre támaszkodva, inkább a Temes 
és Bisztra összefolyásánál Krassómegyében fekvő 
Kavarán helységet vitat ják és pedig nem mindon 
ok nélkül; mert az ott látható kő- és földhalom-
maradványok, valamint a kibontott római boltoza-
tok, szerteszét heverő vastag cserépzsindely-töredé-
kek, vakolások, kisebb-nagyobb edény darabok s 
mozaik márvány-kockácskák; de legkivált a mel-
lette elhúzódó régi római útnak helylyel-közzel 
föltünedező nyomai 1 nyilván elárulják hogy itt 
hajdanában egy nem közönséges római gyarmat 
létezett. 

A „Történelmi Adattár" — különösen miután 
a fölsorolt régészeti tárgyakon kivül még a peutin-
geri térkép is ide utal — elismeri ugyan, hogy e 
helyen egykoron szintén állott egy Tibiscum; csak-
hogy ő még egy másikat is véleményez és pedig, 
mint emiitők, a mai Temesvár helyén s szerinte ez 
lett volna a valódi municipalis Tibiscum ; mig a másik 
csak mansio volt. 2 Minő okok vezették az Adattár 
szerkesztőit s az általok fölhívott irókat a két Tibi-
scum fölállítására, nem k u t a t j u k ; de meg kell 
vallanunk, hogy igen különösnek tűnik föl előttünk 
egy és ugyanazon folyó partján, egymástól jókora 
távolságra, két hasonnevű város létezését erőltetni csak 
azért, hogy mivel az egyiknek nevét már ismer-
jük , a másiknak is nevet adhassunk. Ehez hasonló 
eset még eddig, tudtunkkal sem a történelemben, 
sem a földrajzban elő nem fordult. 

Egyébiránt bennünket az egészből csakis annyi 
érdekel, hogy a Tibiscus nevet egész a XVI. szá-
zadig nem a Tisza, hanem a Temes viselte s igy a 
sokak által kutatott municipális Tibiscum is nem a 
Tisza, hanem a Temes part ján keresendő; minek 

1 Bölim Lénárd: Délmagyarország története. — I. k. 16. jegyzet. 
369—370. 1. 

* Tört. Adattár: 1871. évf. szept. füz. 410, 411. 1. 
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következtében a mi Szegedünk ép ugy kiesik a kombi-
nációból, mint Bárány Becséje és Sulzer Titele. — 
Mindazonáltal tekintetbe vévén azon helynek, me-
lyen a mai Szeged fekszik, kiválélag kedvező és 
szerencsés földrajzi helyzetét, valamint a neve-
zett város közepén 1794-ben, egy régi kőfal alap-
jáb an talált nagy mennyiségű Mctrcus Aurelius Anto-
ninus-féle görög föliratú emlékpénzeket, 1 lehetetlen azon 
gondolatra nem jönnünk, hogy ott, mint a hatalmas 
dák birodalom tőszomszédságában, már az emiitett 
császár idejében valami határerősség, vagy telep állott. 
Itt meg nem állhatjuk, hogy Báránynak Becse érde-
kében Szeged ellen tett kifogására némi megjegyzést 
11 e tegyünk. 

Azt mondja ugyanis a nevezett ir<5, hogy Sze-
gednél a torkolatnál alig lehete a mocsárok közt hatalmas 
római gyarmat."2 Ez szerintünk téves nézet. Igaz ugyan, 
hogy a Maros-torkolat átellenében, Tápé falu környé-
kén, nagyobb kiöntések, vagy magasabb földár alkal-
mával hajdanában terjedelmes mocsárok keletkeztek; 

1 Dugonics András jeles földink, ezen nevezetes lelet történetét 
(„fitclka" cimü regénye liarm. kiad. I. k. 219 221. l - ig ) következő-
leg adja elő: „De bármint álljon is a dolog '(Szeged) régiségének leg-
nagyobb jele az, hogy 1794. esztendőben, midőn (egy régi kőfalra talál-
ván 8 annak hasznát venni akarván) alapját ásnák, ott sok régi pénzre 
találtak. Mivel az ásók azokon a pénzeken el nem mehetnének, bevitték 
a szegedi piaristákhoz, holott akkor Szűcs István áldozó pap és a böl-
csesség tudományának oktatója vala. Ez mostanában a pesti tanulmá-
nyoknak mindenségóben tanitótársam lóvén, egyet a 60 pénzek közül 
magánál megtartott és velem közölvén, ezeket tapasztaltuk bennök : I. A 
pénz rézből van. II. Nagysága közel olyan, mint egy mostani máriásnak. 
III. Annak elsa részén kidomborodva vagyon a császárnak feje és nyaka 
ezzel a körülírással: AYT. K. M. AYP. ANTONEINOS. azaz: „J/arc . 
Aurelius Antonius császári IV. — A pénznek másik felén egy 
lándzsás férfi és egy lándzsás asszony szemközbe állanak és kezet fognak 
egymással. Ugy tetszik pedig, mintha ez a pénz békesség után verette-
tett pénz lett volna, amint annak (következő) körülírásából is kitűnik: 
AAODIKEON CMYPNEAION OMONOlA." stb. azaz: „Laod icea és 
smyrnabeliek egyesssége." — Azt is mondja Dugonics, hogy e pénzek a 
prófont (Proviant) házon túl csoportosan találtattak. A pénzek korára 
nézve azonban tévedésben volt; mert ő Marcus Aurelius Antoninus ural-
kodási idejét Kr. sz. u. 211—218. évek közére teszi, holott a nevezett 
császár — Philosophus melléknévvel — 161-től 181-ig uralkodott. 

1 Bárány i. in. 60. 1. 
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valamint azt sem tagadjuk, hogy Szeged váro-
sának mind belső, mind külső területén ma is 
számtalan kisebb-nagyobb állóvizek, tavacskák és 
mocsárok léteznek; de ezek a nevezett város birtok-
területéhez aránylag igen csekélyek, a régi Becse 
környékén egykoron mértföldekre terjedő posvány-
ságokhoz képest pedig úgyszólván elenyésznek. 1 

Hogy pedig ama kiöntések, nádasok és tavacs-
kák korántsem akadályozták az általok részint besze-
gett , részint betarkázott földterület nagyobbszerü 
betelepítését, muta t ja épen Tápé községének , 2 

sőt magának Szeged városának is ősrégisége, mely 
utóbbi , mint később lá tandjuk, már 1199-ben 
főesperesi, lielv volt, 3 s eszerint az ország nagyobb 
városai sorába tartozott. 

Ezt tudva, legkevésbé sem vagyunk hajlandók 
— egyedül Bárány kedvéért — ama föntebb kimon-
dott véleményünket visszavonni, hogy a mai Szeged 
helye már régebben be volt telepítve. 4 Azt azonban 
nem ál l í t juk, hogy e telepítvény valóban római 
gyarmat lett volna; a Dugonics által fölemlített 
pénzek idekerülését az egykoron itt lakó népek keres-
kedelmi viszonyából is könnyen kimagyarázhatjuk. 

A hunnok idejéből Szeged vidékére nézve csak 
annyit jegyezhetünk föl, hogy azok királya Attila, 
megvervén a Duna túlpart ján táborozó egyesült 
római-német sereget, győztes hadait a Tiszamellékre 
vezette s ott a Szeged birtokával határos Sövény-
házán országgyűlést tartot t , melyen a német feje-
delmek is megjelentek s közülök egyik-másik a 

1 L. a GriseÜni munkájához' (Gesch. d. Temesv. Banats. II. k.) 
csatolt térképet. 

2 Okmánytár: 1. sz. a. 
3 U. ott a 2. sz. a. 
4 Helyén látjuk itt fölemlíteni, hogy a város nyugoti részén eltö-

rülő úgynevezett szőlőhegyek egyike Uhna-hegy nevet visel. Ez elneve-
zést némelyek az egykoron itt létezett teleppel hozzák összeköttetésbe. 
Vájjon igazuk van-e és mennyiben? — azt csak a nevezett területnek 
megásatása ós átkutatása után fejthetnők meg. 



25 

hűségi esküt is letette. 1 Magáról a városról azon-
ban semmi irott emlékünk nem maradt ; hacsak 
Dugonics azon állítását-, hogy a liunn király székhelye 
{nagy helysége) egykoron itt állott, — annak nem 
vesszük. 

Dugonics e nézetét a görög császár által Atti-
lához inditott fényes követség fejének, Priskus 
Rhetornak útleírására fekteti s hat lapra terjedő, 
valóban eredeti fejtegetésében (Timon és Ottrokoc.si 
ellen) mindenkép bebizonyítani törekszik, hogy 
Lriskus és társai Konstantinápolyból egyenesen Ser-
dikának s Nissának vették útjokat s a Morava mentén 
Djpalánkához érve, a Duna innenső par t jára keltek. 
Innét aztán előbb kissé Temesvárnak, majd más 
irányt véve, a Temes és Béga folyókon át .Becske-
reknek tartot tak; hol is a Tiszán általköltözvén, 
rövid pihenés s néhány napi fárasztó út u tán , — 
mely alatt még egynémely palakzatokon (talán inkább 
ereken?) kellett áthaladniok, — a mai Szeged helyén 
Attila nagy helységébe jutottak. 2 Ezt még inkább 
bebizonyítandó, Priskus azon megjegyzésére hivat-
kozik, hogy t. i. az emiitett hunn király s annak 
legfőbb udvari tisztje, Onegesi fapalotáihoz, vala-
mint ez utóbbinak fürdőjéhez szükségeltető fa- és 
kőkészletet Pannóniából szállították, „miután azok-
nál, kik Scythiának e részét lakják, se kő, se fa nin-
csen.11 

„ íme! — így kiált aztán föl a tősgyökeres 
szegedi fi, — ezt a valóságot, hogy se kövök, se 
fájok, tudják is, érzik is mostanában a szegediek. 
De ha Jászberényben lett volna Attilának királyi 
háza (amint Otrokocsi valamint i t t , épen ugy másutt 
is álmodozik), minek kellett a kő és fa után 

1 Simon de Keza: Cronic cap. III. §. 1. pag. 23. — Chron. Bud. 
odit. Budae. 1838. pag. 20. — Jerney Jánoa : Figyelmező. 1839. 11. sz. 
179. szelet. 

3 Dugonics : Etelka L k. III. szak. 38. jogyz. 201—206. 1.-ig. 
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Pannóniába fáradozni V nem volt-e ott Onegesinek orra 
előtt mind a Mátra högye, mind a Mátra erdeje ? — 
De bezzeg, ha Szegeden, ama régi nagy helységben 
volt annak királyi lakhelye és az az előbb említett 
fürdő: nincs ám ott körülbelül se kő, se f a , se 
erdő, se högy; hanem ha Pannóniába mentek, sat." 1 

Dugonicsnak Attila székhelye iránt imént nyil-
vánított véleményén kivül, még egyebek is vannak. 
Ezeket Révész Imre derék tudósunk négy osztályba 
sorozza. 

Első osztályba jönnek azok, akik a hunn 
király „ Vicus Magnus"-éá Havasalföld (Moldvaország) 
síkjain keresik. 2 

A másodikba a Jászberényt, vagy annak tájékát 
vitatok. 3 

A harmadikba, a Gyulamező felé hajlók. 4 

S végül a negyedikbe azok, kik minden eddigi 
vélemények föl forgatásával, a Debrecen és Balmaz-
ú jváros közötti Etellaka nevii pusztára helyezik azt. 1 

1 Dugonics: i. m. i. h. 
2 Ide tartoznak : Jornandes, vagy Jordanes VI. századbeli iró, aki 

„De Getharum, seu Gothorum rebus gestis" cimü munkájához Priskus 
útleírását is használta. — Bél Mátyás: Attila missis, acceptisque legatio-
nibus illustris, Apparatus ad Hist. Hung. I)ecad. II. Monum. I. Posonii 
1745. — Cantociar, ki Priskus töredékét latin fordításban Hoeschelius 
Dávid stra8zburgi tanár (1603.) görög szövege után előbb 1606-ban, utóbb 
pedig 1609-ben újra kiadta. — Timon Sámuel: Imago Antiquae Hungá-
riáé etc. Viennae, Austriae. 1754. 102, 103. 1. Benkő József: Imago 
inclytae in Transylvania nationis Siculicae, liistorico-politica. Cibinii et 
C'laudiopoli. 1791. 1 7 - 1 9 . 1.-ig. Etel" székhelyét, kezdetben Moldvába, 
majd később Székely-Udvarhely tájára s innét végül a Duna-Tisza 
közére helyezte. — Georgii Lajos: Alte Geographie, beleuchtet durch 
Geschichte, Sitten, Sagen der Völker, und mit vergleichenden Beziehungen 
auf die neuere Länder- und Völkerkunde. Stuttgart. 1840. II. Abth. 327. 1. 

3 Ottrokocsi Foris Ferenc: Origines Hungaror. Francquörae. 1693. 
P. I. 107, 108. 1. Szabó Károly: Uj magyar Muzaeuin. 1855. XI. 
553, 554, 560, 563, 564. szintén Jászberényt vette és pedig Kerekudvart. 
U. o. 74, 75. 1. — Huszti András: 6 - és Uj-Dácia. Bécs. 1791. 89. 1. — 
A külföldi tudósok közül Révész (Etellaka, 18. 1.) Kruset ós Müller 
Jánost emliti, kik Attila székhelyét egyenesen Duna-Tisza közére teszik. 

4 Desericius Ince. J. : De initiis ac majoribus Hungaror.: Attila 
vidolicet, ejusque Decessoribus proximis. L. IV. p. 228. — Mogyorósi 
János: Gyula hajdan és most, történeti és statisztikai vázlatokban. Gyula. 
1858. 148. s köv. 1. — Ifj. Palugyay Imre: Békés, Csanád és Honth-
megyék leirása. Pest. 1855. 151. 1. 
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Ez utóbbiakhoz csatlakozik Révész is, kinek 
útleírása Dugonicséval egész Martonosig jóformán 
megegyezik; itt azonban elválnak egymástól, ameny-
nyiben az első Priskusékat a Tiszán ismét vissza, 
Torontál fölső részébe s onnét Keresztúr irányában 
Szeged és Makó között a Maroson át H.-M.-Vásárhely 
alá, a Hódtavához vezeti. Révész szerint az itt meg-
pihent görög követek további útja vagy Csabán, 
Békésen, Eíizes-Gyarmathon, Derecskén és Debre-
cenen , vagy pedig Szarvason, Török-Szent-Miklóson, 
Karcagon, Piispök-Ladányon, Nádudvaron és Szo-
boszlón keresztül vezetett Eteüakára, azaz Attila 
Nagy-helységébe. 2 

Melyiknek van a sok közül igaza? azt ma még 
meg nem mondhatjuk s nem is fogjuk megmon-
dani mindaddig, mig a föld gyomra biztosabb ada-
tot nem szolgáltat, mint az eddig fölhívott penészes 
iratok s régi könyvek. Mindamellett nem szabad 
felednünk, hogy Szegedtől alig néhány mértföld-
nyire fekszik az a Pusztaszar, melynek tőszomszéd-
ságában (Sövényházán), maga a nagy hunn király 
gyűlésezett s hol később annak egyik unokája, 
honszerző Árpád első szervező gyűlését tartotta. 3 

Vájjon nem ez volt-e inkább azon hely, melyen 
Attila rettegett királyi laka állott s honnét világ-
ostorozó hadait Európa népeinek megfenyitésére 
küldte ? — fejtsék meg mások. 

A hunnok uralmát vidékünkön a gepidáké; 

1 Pray György: Annales veteres Iíunnorum, Avarum et Hungaror. 
Vindobonae. 1761. — Sinai Miklós, 438 lapra terjedő 8-rótü kéziratában 
Attila székhelyét szintén Etellakára teszi. — Budai Ézsaiás: Magyaror-
szág históriája. 3-ik kiad. Pest. 1833. I. k. 8. és 9. 1. Prayt és Sinait 
követi; de a helyet meg nem határozza. — Pázmándi Sámuel: Schedias-
mata praeludialia cogitationum conjecturalium circa originem, sedesque 
antiquas et lingvam Vhro magarum populorum. Pest. 1786. P. I. 106. és 
107. 1. a szabolcsmegyei Etellakát vitatja. — A külföldiek közül pedig 
Klapprot J. és Schaftarik Tokajtól délnek helyezik azt. 

1 Révész: i. m. i. h. 
3 Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. 

Fordította Szabó Károly. Pest. 1860. 54. 1. XL. fej. 



28 

ezekét pedig a nyugtalan vérű avaroké váltotta 
föl. Ezeknél , miután egész életök folytonos liarc 
és háború volt, rendezett városokról még csak 
álmodnunk sem szabad. Egészen másként áll a dolog 
a békésebb természetű bolgárokkal, kik őseink 
beköltözésekor már mint némi műveltséggel biró 
nép említtetnek krónikáinkban. Hány telep, vagy 
város virágzott azonban alattok a téres Duna-Tisza-
közön? nem tud juk ; de hogy a Béla király névtelen 
jegyzője által fölemiitett Alpáron, Kanizsán, Titélen 
és Bodrogváron kivttl még egyebek is léteztek, biz-
ton föltehetjük; hisz7 később a nevezett iró Árpád 
hadjáratának eredményéről szólván, maga is bevallja, 
hogv a magyar hadak „az egész Tisza és Duna alján 
lakó népet igájolc alá hajták." 1 Már pedig, ha nem 
is palotákban, de akkor sem lakott az itteni nép 
egészen szétszórtan, minden törvényen kivül, vagy 
mint mondani szokták, természeti vad állapotban; 
az aldunai nagy bolgár fejedelem s a görög császár 
pártfogoltja, Szálán alpári bolgárnagy uralma alatt 
ilv állapot még csak nem is képzelhető. 

Ha tehát Szeged város neve az eddig vázolt 
korszakok alatt elő nem fordul is; mindazonáltal a 
már föntebb emiitettem pénzleletre s más egyéb 
körülményekre támaszkodva, legjobb lelkiismerettel 
kimondhatjuk, hogy r/ nevezett város keletkezése, nénjét 
századokkal megelőzte. 

1 Az e. m. 55. I. XL1. fej. a. 
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A magyarok bejövetelétől , a török foglalásig. 

Béla király névtelen jegyzőjének iratából tud-
juk, hogy a délmagyarországi honfoglalás fővonala 
ép a mai Szeged vidékén vonult keresztül ; miért 
is különös véletlennek lehet tu la jdoní tanunk, hogy 
niig a tőle nem igen távol eső Kanizsa mindjárt a 
honfoglalás elején , 1 SzŐregh pedig kevéssel utóbb, 
sz. István korában szerepelni kezdenek ; 2 sőt a IV. 
Béla által Szeged városának ajándékozott Tápé s az 
ezzel tőszomszédos GyŐ, valamint a ma puszta 
Kopáncs is már 1138-ban mint községek tűnnek 
föl : 3 addig Szegednek krónikáinkban közel háromszá-
zadon át még csak nyoma sincs. 

A legelső okmány, melyben neve említésbe 
jön, I I I . Ince pápának 1199-iki levele; de már 
ekkor főesperesi hely volt 4 s igy a körülötte fekvő 
községeket mind terület, mind népesség tekinteté-
ben kétségkívül fölülmulta. Minthogy pedig a ma-
gyarországi városok fejlődése, kivált az első száza-
dok alatt csak nagyon lassan haladt előre, bizvást 
föltehető, hogy a XI I . század elején már szabad 
községi kifejlődés küszöbén álló mai Szegednek alapja 
uiég a honfoglalás idején vettetett meg. És ez majd-
nem kétségtelen. Tud juk ugyanis, hogy a hadban 
harcias, de békében vadász, halász és pásztor ma-
gyarok — mint minden liuim-scytha nép — első 

1 Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. 
Fordította Szabó Károly. Pest. 1860. XLIV. fej. 61. 1. 

2 Vita S. Gerardi. Cap. X. 
8 Okmánytár 1. sz. a. . 
4 U. ott a 2. sz. a. Fejér György: Codex Dipl. I. köt. 488. s köv. 

1. még egy ennél is régibb oklevél olvasható, melyet állítólag sz. László 
király adott ki Szegeden 1095. feria 2-da post Dominicain in Albis, 
i»z Estoras vagy másként Eszterházy-család részére. Ez azonban min-
den ízében oly hamis, hogy aki csak a régi diplomaticai irályban kevéssé 
is jártas, undorral fordul el tőle. 
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telepeik alapításánál bizonyos rendszert követtek s 
e három főkelléken, u. m. jó vizén, jó földön és 
dús legelőn kivül még az önvédelmet is számításba 
vették; minek következtében legkedvesebb letele-
pülési helyeik az úgynevezett vizköz-alakulások, 
vagyis a folyók összetalálkozásai voltak. 1 Már most, 
ha a mai Szegednek minden tekintetben kedvező s 
őseink kívánalmainak teljesen megfelelő földrajzi 
viszonyait fontolóra vesszük, lehetetlen kétkednünk 
az iránt, hogy ők a saját nemzeti szellemükből 
kifolyó im-e város-alapítási rendszernek — melyet 
művelődéstörténetünk vizköz-rendszernek nevez — itt 
is meghódoltak s a jelenlegi Szeged helyén várost 
alapítottak; mely város azonban, dacára minden ős-
régiségének, csakis II. Endre korában kezd először 
szerepelni ; aki — mint a történelemből tudjuk — 
1222-iki aranybullájával Szegedet Szolnok társasá-
gában országos sót árrá teszi. 2 

Megjegyzendő, hogy ezen nagyfontosságú ok-
levélnek hazai törvénytárunkban közölt másolata 
országos sótárakul nem Szolnokot és Szegedet, 
hanem Zabolchot és Regécet említi ; ez azonban téve-
dés lesz, miután ugyanazon aranybullának Zsigmond 
által 1397-ben Temesvárott kiadott erősitvényében 
egyenesen Zalach és Zeged áll. 3 — Az egész 
tévedés pedig hihetőleg onnét eredt, hogy a nagy-
szombati jezsuiták, kik az 169G-iki magyar tör-
vénykönyv kiadását rendezték, az emiitett neveket 
hibásan olvasták s e hiba nemcsak az 1751-iki, 
hanem az 1779. és 1812-iki budai kiadásokba is 
becsúszott ; mit az okmány gyűjtésben fáradozó Fejéi-
György észrevevén, a hibás tételt kijavitá s Zabolch 
helyett Zolochot s Regéc helyett Scegvedet nyoma-

1 L. az 1876. évi „Szegedi Hiradó" 141. számában a „Szeged 
álláspontja" ciraii közleményt, Vass Páltól. 

2 Okmánytár 3. sz. a. 
3 Magyar tört. tár. Kiadja a magyar tud. Akadémia. Pest. 1866. 

III. k. 219. 1. Knauz Nándor: Az 1397-iki országgyűlés (Temesvárott). 
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to t t ; i még pedig, amint a körülmények mutatják, 
e lég helyesen. Mig ugyanis a két elsőnél különö-
sen a Tisza partjai tól távol, bent Abauj hegyei között 
fekvő Régészen (Regéc mai neve) annak, hogy 
°tt valaha országos, vagy csak egyszerű só-lerakó 
hely is létezett volna, semmi nyoma; addig a sze-
gedi országos sóraktár régisége mellett nemcsak az 
emberemlékezet óta itt működő királyi sóhivatal, 
hanem hiteles okmányok is bizonyitanak. 

így az 1233-ban' tartott Beregh-erdei országos 
zsinat alkalmával kiadott királyi eskü-levélben II . 
Endre király, a többi közt a jeruzsálemi ispotály-
rendnek, úgyszintén a kalocsai és bácsi egyházak-
nak, a sal aquatica — főtt-só — hordójáért — tymi-
num, ha azt Szegedre, vagy távolabb szállíttatják, 
kivételképen 10 márkányi váltság-dijat igér ; más-
különben, mint az okmány mondja, ők is csak 
nyolcat kapnak érte. 2 

Ugyanazt bizonyítja továbbá még az ökördi, 
vagy másként bélafonti apátság részére kiadott ala-
pitó-levél is, melyben IV. Béla a nevezett egyház 
monostorának öt hordónyi sót — Szegeden kiszol-
gáltatandót — rendelvény ez. 3 

Ugyaninnét rendeli kiadandónak Tallóczy Matkó, 
Balmát-, Horvát- és egész Tótország bánja is 1440. 
június 21-én, a házi tisztje, Dóczi Mihály részére 
kiutalványozott só-mennyiséget. 4 

Végül II . Ulászló 1490. julius 31 -érői kelt 
adomány-levelében Corvin János ellátásáról gondos-
kodván, annak számára a többi közt a szolnoki, 
vagy szegedi országos sótárból évenkint 10 tuminnyi 
sót rendel. 5 

1 Okmánytár 3. sz. a. 
2 U. ott a. 4. sz. a. 
8 U. ott az 5. sz. a. 
4 Gr. Teleky J.: Hunyadiak kora Magyarországon. X. k. 87. 1. 
3 Kovaohich: Supplementa ad Vestigia Comitior. II. 274. 1. 
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Mindezek után immár kétségtelenné válik, hogy 
az 1222-iki aranybullában fölemlített országos só-
tárak nevei csakugyan hibásan olvastattak és hogy 
az elferdített Begéc lielyett valóban Szeged értendő. 

Minthogy pedig a só tágabb értelemben királyi 
tulajdon volt s mint ilyen csakis királyi birtokokon 
tétethetett le eladás végett, önként következik, hogy 
Szeged városa már ekkoron királyi, vagy mint az 
időben nevezték, előkelő város vol t ; minek vilá-
gosabb jeleit azonban csak IV. Béla alatt lá that juk. 

Ezen derék, de uralkodási viszonyait tekintve 
szerencsétlen fejedelem kormányzása kezdetén történt 
a tatárok által ősfészkökből kizavart kunok befoga-
dása. A főnemesei hűségében nem igen bízó király 
a legnagyobb fény és pompával egész a határszélig 
ment eléjük és személyesen vezette be őket az 
országba. 1 

Béla király ezen ú t ja hiteles történeti adatok 
szerint 1239-re esik. Ugyanez évi október 27-én 
(sz. Simon és Juda apostolok ünnep-előestéjén), 
Szegedről az eddig saját birtokát képező Wys köz-
séget és Csenke nevii földbirtokot, a terjedelmes 
rokonsággal biró Berkezi-Belye családnak adomá-
nyozta ; 2 mi oda mutat, hogy Béla király a kunok 
elé menet, vagy onnét visszajövet, Szegedet is útba 
ejtette. 

1241. tavaszán, tehát a kunok befogadása után 
alig másfél évre, a sokat emlegetett tatárok már 
belől voltak az ország határain s a Sajó mellett 
fölállított magyar őrhadat tönkre zúzván, rövid pár 
hó alatt az egész Dunán inneni részt elárasztották. 

Szeged vidékét ekkor kettős csapás érte. Előbb 
az árulásról gyanúsított Kuthen-család legyilkolta-
tása miatt vér-boszúra lobbant kunok, utóbb pedig 

1 Rogerius Mester nagyváradi kanonok siralmas éneke. Szabó 
Károly fordítása. II. fej. 4. 1. 

2 Okmánytár 6. sz. a. 
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a fékevesztett tatárhordák pusztiták azt. Kimerítő, 
részletes tudósitást az itt történtekről nem adha-
tunk ; de az éltesebb szegedi nép ajkán ma is él a 
kutyafejű tatárok emléke, kik az előlök elrejtőzött 
lakosokat még a legmélyebb üregek- és vermekből 
is kiszagolták. 

Ugyanezen népmonda szerint, a borzasztó vesze-
delem elől megfutamodott szegedi lakosság nagy 
része a város közelében levő szigetekre és lápokra 
menekült, s a farkasok e félelmes tanyáin tengeté 
nyomorteljes életét mindaddig, mig a tatárok kivo-
nulása után rombadőlt hajlékait ú j ra fölkeresheté. 

Az országos veszély elmultával a király is visz-
szatért a rémségesen elpusztított hazába s a köz-
nyomor enyhítése és a honvédelem rendbehozása 
közben főgondját az elpusztult polgárközségek újra-
teremtésére és fölvirágoztatására fordi tá; mivégből 
a már előbb fönnállott városok régi jogait újra 
megerősítette , sőt u jabbakkal tetézte s azok birto-
kait saját , vagy egyes kipusztult nemesi családok 
jószágaival gyarapí tot ta ; másokat ismét a megyei 
hatóságok alól fölszabadítván, önállósággal és egyéb 
kiváltságokkal ruházott föl; stb. 1 

Szeged városa szintén részesült ilynemű ked-
vezményekben; bizonyság erre IV. Bélának 1247-iki 
adománylevele, melylyel ő a hamvaiból alig kike-
rült város gyarapodása tekintetéből, a tatárok által 
kiirtott Csupor család birtokát, a vártói halastavat 
(Holt-rJ üsza), valamint a régebben Csongrád városához 
tartozott s később (talán a tatár járás alatt) elpusz-
tult Tápé nevezetű birtokot, Szeged város közönségének 
ajándékozd, oly kikötéssel, hogy ez magát annak 
birtokába Leontin szőreglii apát által igtattassa be. 2 

1 Szalay L. : Magyarország tört. II. k. 54. 1. — Kovachich : Syl-
loge Decretor. Comit. 1267. art. 2. s Fejér: Codex Diplomaticusában a IV. 
Béla által kiadott számos oklev. 

1 Okmánytár 7. és 76. sz. a. 

8 
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Béla király ezen oklevélben, — melynek mi 
már csak az esztergomi káptalan által 1654-ben 
hiteles másolatba vett 1465-iki Mátyás-féle átiratát 
b í r juk , — a szegedieket saját híveinek és jövevényeinek 
nevezi; miből nyilván kitűnik, hogy Szeged városa a 
nevezett király idejében már valóban előkelő állást 
foglalt el. Sőt mi több, ugyanazon szabadalmaka-
és kiváltságokat élvezte, amelyeket az ország két 
székvárosa Buda és Székesfehérvár s lakosai ugyan t 
azon rév- és vámmentességi előnyökben részesültek, 
amelyekben a többi előkelő városok polgársága. Az 
ezekről szóló oklevelek nincsenek ugyan már többé 
meg; de egykori létezésöket a föntebbi szabadalmak 
tekintetében reájok hivatkozó Mátyás- 1 és Ulászló-
féle 2 erősitvények minden kétségen fölül helyezik. 

Az előadottakból látható, hogy a tatár járás 
után ú j ra föllélegzett Szeged emelkedése mind anyagi, 
mind erkölcsi tekintetben IV. Bélával kezdődik. 
Neki köszöni e város első szabadalmait és kivált-
ságait; neki kezdetben igen csekély városi birtokának 
gyarapodását, miknek alapján későbbi fénye s va-
lóban mesés gazdagsága kifejlett. 

Végül meg kell emlitenünk, hogy Béla király 
a tatárjáráskor Bolgárországba menekült kunokat 
ismét visszafogadta s azokat legnagyobbrészt a Pest, 
Kalocsa és Szeged között elterülő roppant síkságra 

' telepitette. 3 

Ismervén a kunoknak régi életviszonyait és 
nyugtalan természetét, elképzelhetjük; mennyi sok 
baj t és kellemetlenséget okozhattak ők, kivált ele-
intén, a szomszéd birtokosoknak, különösen pedig 
Szeged város polgárainak, kik a Duna-Tisza közti 
kunpuszták nagy részét, — ha talán még ekkor 
nem is, — de kevéssel utóbb már minden esetre, 

1 Okmánytár 51. sz. a. 
8 U. ott a 61. és 76. sz. a. 
8 Fejér: Codex Dipl. T. V. vol. II. pag. 512. eto. 
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velők közösen használták. 1 Eltekintve azonban e 
később országossá fajul t bajoktél , el kell ismer-
nünk, hogy Béla király a kunok letelepítése által 
vidékünknek, — melyen a nagy tatárjárás után, 
történeti adatok szerint, tizenöt napi járó földön 
még csak élő embert sem lehetett találni, 2 — igen 
nagy szolgálatot te t t ; magának pedig soha el nem 
évülő érdemet szerzett. 

A második honalkotó elhunytával a kormányt 
annak fia, V. István vette á t ; kinek rövid, de 
dicsteljes uralkodása után, az élvhajhász I I I . vagy 
Kun-László lépett a királyi trónra. E szerencsétlen 
ifjú fejedelmet vétkes szenvedélye a kun nők tár-
saságába hajtá. Szerelmi kalandjai közben a kun-
tanyák szomszédságában fekvő Szegeden is, ha több-
ször nem, egyszer mindenesetre megfordult; mint 
ezt a nevezett városból 1284. Kisasszony ünnepé-
nek nyolcadán (szeptember 15-én) kiadott parancs-
levele bizonyítja, melylyel Berzence vármegye min-
den rendű lakosainak szigorúan meghagyja, hogy 
a zágrábi püspöknek, az ötét, mint a megye főispánját 
megillető járandóságokat, mindenkor pontosan kiszolgál-
tassák. 3 

Hat év múlva már sirban feküdt a kunok által 
meggyilkolt László. U tód ja , a jószívű I I I . Endre 
lőn, kinek uralkodási idejéből csakis egy oklevelet 
mutathatunk föl; ezt is VII I . Bonifác pápa adta 
ki 1295. november 13-án. 4 Minthogy azonban a 

1 Mátyás király a szegedi polgárok eme jogát ősinek, az előbbi 
királyok alatt is élvezettnek és régi gyakorlatúnak mondja. — Lásd 
Okmánytárunk 44. (76.) 48. 57. (76.)' és 68. sz. a. 

2 Rosty Zsigmond: A tatárjárás történelme IV. Béla király idejé-
ben. Pest 1856. 109. 1. 

s Okmánytár 11. sz. a. — Hogy pedig a fölhívott okmányban elő-
forduló vármegye neve nem Gerzence, hanem Berzence volt; lásd Pray 
György: História Rugum Hungáriáé. Budae 1801. II. k. 29. 1. c) jegyz. 
folytatását a 30. lapon. 

4 Okmánytár 13. sz. a. — Ezen oklevélben a pápa egynémely 
apátokat, prépostokat és dékánokat, valamint a szegedi plébániai egy-
házak elöljáróját is, régi kötelezettségek alapján,' ismét az esztergáim 
érsekek joghatósága alá helyezi. 

2* 
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föntebb emiitettem Mátyás- és Ulászló-féle kiváltság-
levelek, a többi közt Endre király hasonértelmü ok-
leveleire is hivatkoznak: 1 — semmi kétségünk sem 
lehet az iránt , hogy Szeged város polgárai töle is 
nyertek ilyes szabadalom-leveleket; csakhogy azok több 
másokkal egyetemben, a zord idők viszontagságai 
alatt elenyésztek; vagy ha nem, ugy bizonyára vala-
hol lappangnak. 

I II . Endrével kihalt az Árpádok utolsó sarja. 
Halála után három pártra szakadt az ország. Az 
egyik Przemysl Vencel cseh k i rá ly t ; majd ennek 
leköszöntével, hasonnevű f iá t ; a másik bajor Ottót 
s a harmadik végül VII I . Bonifác pápa pártfogolt-
ját , Róbert Károly nápolyi királyfit akarta király-
ivá választani. 

Először is Vencel, vagy koronázási néven László, 
majd ennek távozta után Ottó bajor király lépett a 
trónra ; de az ő uralkodása is csak pünkösdi király-
ság volt. Gyávasága miatt még saját pártfelei is 
megutálták őt s midőn jegyesét, Apor László erdélyi 
vajda leányát meglátogatandó Erdélybe utazott , a 
vajda parancsára megfogatott s koronájától megfosz-
tatván, börtönre vettetett. 2 

Ezt a Károly-pártiak hasznokra fordítandók, 
Aporral alkudozásba bocsájtkoztak, minek következ-
tében László vajda Ottót egy évi fogság után Szegedre 
szállittatá s ott Ugrin mesternek átadató j 3 de a koro-
nát azon reményben, hogy azt leendő vejének, István 

1 Okmánytár 51, 61. ós 68. (76.) sz. a. 
2 Compil. Chron. rer. Boicar. Oefelénél II. 341. — Henrik, prae-

posit. Ottingan. ü . o. I. 694. — Utánok Horváth M. Magyarország tört. 
II. k. 16. 1. 

3 E tényről se Fessler, se Horváth, sőt tudtommal egyéb történet-
írók sem emlékeznek; de a pozsonyi Cronicon 1307-ről világosan följe-
gyezte, hogy: „Ladislaus Boyvoda, (Transylvaniensis) ipsum (Ottonem 
Bavarum) captivavit et in castro suo tenuit multis diebus, et postea idem 
Ladislaus Boyvoda Ottonem Ducem Magistro Ugrino pre manibus, faventi 
Karolo Regi , in Zeyedino tradidit, ad suum libitum, qui postmodum 
dictum Ottonem Ducém de regno expulerunt." — Ifj. Palugyay Imre: 
II. köt. 170. 1. 
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szerb fejedelemnek fejére illesztheti, továbbra is meg-
tartotta. 

Emiatt u j nehézségek támadtak , miknek meg-
szüntetése végett az alkudozó felek 1 egy közösen 
elhatározott értekezletben állapodtak meg; mely érte-
kezletnek helyeül Szeged, határidejéül pedig 1310-ik 
év tavasza tűzetett ki. 2 

A kijelölt napon csakugyan meg is jelentek az 
alkudozó felek Szegeden és pedig Károly részéről: 
Tamás esztergami érsek, Omodé nádor, Hasznosi 
(Dosa, vagy Donch) Domokos mester és Laczk Dénes 
sz. Ferenc-rendi a tya (Lector), Gentilis bibornok telj-
hatalmú udvari káplánja. 3 

László vajda a kérelemnek engedve személyesen 
jelent meg 4 s némi vonakodás után végre beleegye-
zett, sőt april 8-án hitlevéllel is kötelezte magát, 
hogy, a szent koronát, a hozzátartozó jelvényekkel 
együtt, sz. János nap nyolcadáig visszaküldi s az 
általa elfoglalt egynémely városokat és bányákat 
minél előbb visszaadja ; végül hogy Károlyt a maga 
és rokonai nevében törvényes királyul s természetes 
urául elismeri és elfogadja. 5 Ezek után a már három 

1 Igen valószínű, hogy ezen előleges alkudozások szintón Szegeden 
folytak; mert László vajda János nevezetű udvarbirája 1308-ban ugyan-
onnét egy levelet tesz közzé, melylyel a Zemlek. mester és Angathan 
mester között fönnforgó ügy tárgyalását elhalasztja. — L. Történelmi 
Adattár. 1872. évf. okt. füz. 385. 1. 

2 Fessler: Die Goschichte der Ungern. III. Th. I. B. 76. S. és 
Magyar tört.-tár. IV. k. II. közlés, 120. 1. „Budai Regéstár." Wenzol 
Gusztávtól. Meglehet, hogy Apor Csongrádmegye főispánja is volt s azért 
választatott Szeged, mint e megye legnagyobb városa, az összejövetel 
helyéül. Annyi bizonyos, hogy az erdélyi vajdák olykor több megyék 
főispánjai is voltak; mint ezt Farkas Tamás példája is mutatja, aki 
erdélyi vajda létére az aradi, csongrádi és szolnoki főispánsAgon kivül 
még a tótországi bánságot is viselte. (Lásd az e. h. 119. 1.) — E válasz-
tásnak azonban az is lehetett o k a , mert az Erdélyből hazánkba vivő 
legközelebbi s legkönnyebb út ekkor a Maros vol t , melynek torkolatánál 
Szeged fekszik. 

8 Az e. h. és Fejér : Codex Dipl. VIII. I. r. 389. 1. 
4 Magyar tört.-tár. IV. 120. 
5 Fejér : Codex Dipl. VIII. I. r. 389. 1. — Fridvalszky: Mineralog. 

Transilv. pag. 107. — Pray György: História 78. S. Regurn Hungáriáé. 
Budae. 1801. Part. I. pag. 20. 
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izben fölkent Károly, a visszakerült szent koronával 
augusztus 27-én újra, most már negyedszer megkoro-
náztatott. 1 

Szokás volt ha jdanában, a régibb kiváltság-
és szabadalom-leveleket azok megerősítése, vagy 
esetleg ujabbak kieszközlése végett az u j királynál, 
mindjár t annak megkoronáztatása után bemutatni. 
Hogy ez Róbert Károly utolsó megkoronáztatá-
sakor Szeged város közönségének szintén főgond-
ját képezte, nyilván kitűnik I. Mátyásnak 1465-iki 
átiratából, melylyel ő a IV. Béla által Szeged város 
közönsége részére tett tápéi és vártói birtokadomá-
nyozást minden tételében megújí tván, egyúttal azt 
is kijelenti, hogy ezt a szegedi biró és esküdt-pol-
gárok által előtte fölmutatott Károly-féle erösitvény 
alapján teszi. 2 

Jóllehet pedig itt csakis IV. Béla adománv-
levelének megerősítéséről van szó; de tekintve az 
akkori szokást s ugyanazon Mátyás királynak egy 
másik, 1471-ben kelt át iratát , mely a szegedi pol-
gárok alvidéki rév- és vámmentességét, bizonyos Béla, 
Endre, Károly stb. királytól nyert s a szegedi küldöttek 
által előtte fölmutatott kiváltság-levelekre fekteti: 3 biz-
ton ál l i that juk, hogy Károly király IV. Béla emiitett 
adomány-levelén kivül, még III. Endre kiváltság-leve-
leit is megerősitette; sőt a már meglevőket ujabbak-
kal szaporitotta. 

Annyi bizonyos, hogy az előkelő városok — s 
eszerint Szeged is — mind iparuk, mind keres-
kedelmök tekintetében I. Károlynak igen sokat 
köszönhetnek. 4 Minthogy pedig az ipar és keres-
kedelem, szóval az országos jólét kifejlődésének 

1 Turóczy: II. cap. 89. — Horváth : II. 25. 1. Fessler: III. Th. 
I. Band. 

2 Okmánytárunk 47, illetőleg 76. sz. a. 
8 U. ott az 51. sz. a. 
4 Fejér: Codex Dipl. VIII. 3. - 279, 295, 297, 358, 416, 531, 

stb. 1. és Horváth M. Magyarorsz. tört. II. 47. 1. 
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egyik legfőbb rugója a pénzügy , ennek javítására 
szintén kiváló gondot fordított. Először is a II . 
Endre ideje óta szokásba jött pénzbeváltási, ille-
tőleg kincstári nyereményt egyenes portai adóvá 
változtatta; 1 — majd a régi meghamisított s úgy-
szólván értéket veszített pénzek helyett ujakat 
veretendő, 2 az ország előkelőbb városaiban, a 
többi közt Szegeden is, pénzverdéket állított; mely 
utóbbi még Nagy Lajos korában folytonos műkö-
désben volt. 3 A szegedi királyi pénzverdének némi 
emlékét az 1338-iki pápai tizedlajstromban is fölta-
láljuk ; amennyiben annak egyik jegyzéke szerint 
a tizedszedő Domokos sz. iraenei prépost, az általa 
összeszedett pénzekből, az ő gyüjtő-ive szerint hét 
márkát fizetett ki, illetőleg utalványozott szegedi 
pénznemben. 4 

Róbert Károly — mint a történelem tanúsítja — 
többször megfordult az alvidéken, különösen Temes-
váro t t , hol magának királyi palotát is építtetett. 5 

1 U. e az e. köt. 71—72. 1.-ig. — Ezen adó-nem kezdetben fél-
fertó volt. 

2 Károly legelső veretett aranyat a flórenci aranyok mintájára, 
mely forintnak neveztetett 8 90 jó ezüst-dénárt tartalmazott. Négy ilyen 
forint tett ki egy ezüst girát, vagyis a mi pénzértékünk szerint 24 ezüst 
forintot. — Egy girában a vegyiték különbsége szerint 56 budai , 48 
bécsi és 60 vagy 70 cseh garas volt. — Egy garasban rendesen 6 dénár, 
de a bécsiekből már 10 ; sőt egy másneműből már 14 is volt. — Egy 
gira többnyire 6, néha 5 pensából (pensettó) állott. — Egy pensa pedig 
8 budai garas, vagyis 48 dénár értékű volt. Egyébiránt a girák külön-
böző időkben különböző számú dénárok s pensákból állottak. — Hor-
váth M.: Magyarorsz. tört. II. k. 73. — Megemlitendőnek véljük még, 
hogy az előbbi jegyzetben fölhozott fél fertő (dimidius fertő) Károly 
király pénzügyi rendeletének 49-ik és 54-ik §§-ai szerint (Magy. Tör-
vénytár, Corpus Juris. II. 158. 1) egy és ugyanaz a dimidius Jiorenus-
szal; tehát nem mint Horváth Mihály (II. 72.) állitja 24-ed, hanem csak 
8-ad része egy ezüst giránalc ; azaz a mostani pénzérték szerint 3 frt 15 kr. 

8 Rupp Jakab: Magyarország ekkorig ismeretes pénzei. Buda 1846. 
II. darab 160 166 1. és Budapesti Szemle XII. k. 47 1., úgyszintén XIV. 
k. 230. 1. 

4 Oltványi Pá l : A csanádi püspöki megye birtokviszonyainak rövid 
története. Szeged 1867. 121 — 122. 1. a) jegyz. második kikezdés. 

s Horváth M.: Magyarorsz. tört. II. 54. — Hogy Róbert Károly 
egyideig Temesvárott lakott, bizonyítják az általa 1318., 1320. és 1322-ben 
ugyanonnét kiadott többrendbeli oklevelek. — Katona: Histor. Crit. 



4 0 

Hogy pedig oda- és visszautazgatása alkalmával 
olykor-olykor Szegedet is meglátogatá, muta t ják az 
általa ugyanonnét 1315. és 1319-ben (dominico die 
proximo ante quindenas beati Jacobi apostoli) kiadott 
oklevelek, melyeknek elsejével a király, Tamás esz-
tergami érsek, valamint István veszprémi és Bene-
dek csanádi püspökök, nemkülönben Henrik budai 
prépost kérelmére, az általok képviselt egyházak 
budai szőlő-birtokait, azok régibb kiváltságai alap-
ján, — a jelen év kivételével — dézsma-menteseknek 
nyilvánítja; 1 a másodikkal pedig a Tolna-vármegyei 
szolgabirák ut ján bizonyos Bogár István ellen törvé-
nyes vizsgálatot rendéi. 2 

Károlynak országunk jólétére irányzott reform-
törekvéseit, fia, a történelem által nagynak nevezett 
Lajos folytat ta , kinek számtalan üdvös intézkedései 
közül legnevezetesebb az, melylyel az országos 
céheket szabályozza. 3 

Hogy ezen u j intézmény mind az ipar kifejlő-
désére, mind pedig az előkelő városok jólétének 
emelésére üdvös hatással volt, kétséget sem szen-
ved. Mig ugyanis egyfelől a céh-rendszabályok által 
körvonalozott önkormányzat keretén belől kifejlő-
dött vetélkedési szellem az eddig tengődő iparnak 
nagyobb lendületet adott ; addig másrészről az ipar-
fejlődés s nagyobb kereskedelmi forgalom által virág-
zóbb állapotba jutott városok a királyi kincstárnak 

Regni Hungar. T. I. Ord. VIII. 389, 390, 416, 418, 423, 454, stb. — 
A budai krónika szerint ott egy ágyasával élt, kitől 1318-ban egy Kál-
mán nevü fia született. Cbron. mss. Praynál: Ilyerarch II. 712. — Erről 
egy okmányban, mely 1328-ban kelt (Fejér: Cod. Dipl. VIII. 3. 324.), 
emlités is van téve. — Horváth M.: Magyarorsz. tört. II. 38. A zichi és 
vásonkeöi gr. Zichy-család idősb ágának zsélyi levéltárában igen sok 
Temesváron kelt Károly-féle oklevél találtatik. — L. Történelmi Adat-
tár. 1872. évf. októb. füz. 3 8 5 - 3 8 6 . 1. és 1872. nov. füz. 427. 1. 

1 Okmánytár: 14. sz. a. — Károlynak Szegeden történt megjele-
nése azon időszakra esik, amidőn Csák Máté, János cseh királylyal határ-
sértési háborúba bonyolódott. 

2 Történelmi Adattár. 1872. évf. októb. füz. 385. 1. 
3 Horváth M.: Magyarország tört. II. k. 174. 1. s 
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mind bővebb jövedelmi forrásául szolgálván, az 
uralkodók figyelmét még inkább magokra vonták s 
buzgó törekvésük elismeréseül még több szabadal-
mak- és kiváltságokkal lialmoztattak el. 

Szeged város közönsége, mint a már többször 
fölhívott 1471-iki Mátyás-féle oklevél szövege el-
árulja, 1 Nagy Lajostól is nyert kiváltság-levelet; csak-
hogy erről sem tudunk többet , mint amennyit 
föntebb, Béla, Endre és Károly diplomáiról elmon-
dottunk. 

Különösen érdekes és Szeged történetében nem 
csekély fontosságú körülmény még az is, hogy e 
város már ez idő szerint várral , még pedig, mint 
Zsigmond királynak 1389-iki megbizó-levele tanú-
sítja, 2 királyi várral birt. Erre nézve a legelső 
vezérfonalat a „Copia dei Commemoriali" cimű velen-
cei status-könyv szolgáltatja, melynek előadása sze-
rint a nápolyi hadjáratból visszatérő Lajos 1348. 
nyarán Dalmáthon birtoka iránt egyezkedendő, telj-
hatalmú követekül Miklós nyitrai püspököt és Sán-
dorfy János csongrádi főispánt és szegedi várnagyot 
küldötte Velencébe. 3 

Mikor épült e vár ? ki nem puha to lha t tuk ; 
mindazonáltal igen valószínű, liogy ezt is, mint sok 
másokat, IV. Béla emeltette a tatárjárás után e 
vidék oltalmára. 

A szegedi királyi várról egész a török foglalásig 
a következő adatokat találjuk följegyezve : 

1389-ben Zsigmond király a szeri földesuraknak 
szigorúan meghagyja, hogy a sáregyházi utón Buda és 
Félegyháza felé járó-kelő szegedi polgárokat utvám-
mal terhelni ne merészeljék, máskülönben ezen vám-

1 Okmánytárunk 51. sz. a. 
2 Okmánytár 16. sz. a. 
8 Copia de Commemoriali: IV. 2, 339, 340. és 347. és a Libri 

Praetor. V. 212—220. A bécsi levéltárból. Horváth: Maryarorsz. tört. II. 
97, 98. 1. 
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szedési jogukat a szegedi királyi vár részére elkoboz-
tataudja. 1 

1439-ben Albert király, az országos karok és 
rendek beleegyezésével, Szeged városát és várát az 
ahoz tartozó helységekkel, u. m. Rezkével, Bec. . .h-el 
és Chongráddal egyetemben nejének, Erzsébetnek 
adományozza. 2 

1456-ban Hunyadi János országkormányzó a 
szegedi vár kapitányának, alkapitányának és vámsze-
dőjének meghagyja, hogy a hétfői hetivásárra meg-
jelenő idegen árusoktól semmi adót vagy vámfize-
tést követelni ne merészködjenek. 3 

Végül ugyancsak 1456-ban V. László király 
a csanádi káptalant , annak keresztúri birtokából a 
szegedi vár részére évenkint adományoztatni szokott 
termesztmények — u. m. bor , zab és más élelmisze-
rek — beszolgáltatása alól fölmenti. Minthogy pedig 
e tartozások később ismét megvétettek ra j ta , Attila 
csanádi megváltói prépost közbenjárására, Mátyás 
király a László-féle fölmentvényt ismét megujit ja. 4 

S ez egyszersmind a nevezett várnak okmányilag 
igazolt utolsó nyoma; mindazonáltal megvagyunk 
győződve, hogy az egész a mohácsi vész utáni idő-
szakig fönn állott ; amidőn is Szeged árulás következ-
tében török kézbe ju tván , a város elhamvasztatott 
és Zsigmond, Mátyás és László palotáival együtt a 
királyi vár, Szeged város hajdani dicsőségének ez 
emlékoszlopa is széthányatott. 5 

Városunk további történetét illetőleg e korból 
még csak egy, minden túlzottsága mellett is köz-

' Okmánytár 16. sz. a. 
2 Gr. Teleky József: Hunyadiak kora Magyarországon. I. k. 131. 

lap. Emlékszik még erről Lichnovszky és Fejér is: Codex Dipl. XI. k. 
262. — Okmánytárunk 36. sz. a. 

3 U. ott a 40. sz. a. 
* Oltványi Pál : A csanádi püspöki megye birtokviszonyainak rövid 

vázlata. 66. 1 
b Vedres István: Ns sz. kir. Szeged városa megnagyobbítandó 

Tanácsháza talpkövének letétele alkalmatosságára készült versek. Pest. 
1799. 6. 1. 
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hiedelmet, nyert népmondát találunk, amely azt 
beszéli, hogy Nagy Lajos királyunk idejében a bol-
gárok és más határszéli népek által szorongatott 
nándorfehérvári helyőrség felmentése végett, 40 ezer 
szegedi halász evezett le a Tiszán s innét a Dunán 
halászsajkákon. Ez eseményt Szerdahelyi és Vedres 
is fölemiitik; 1 anélkül azonban, hogy az évet, mely-
ben az történt, vagy a forrást , melyből ez állításu-
kat merítették, megneveznék. 

Részünkről megvalljuk, hogy bármi tisztelettel 
viseltessünk is a népmondák iránt , mi a föntebbi 
adatot nagyon túlzottnak ta lá l juk ; hogy miért ? 
annak idejében elmondandjuk ; magát a fölmentési 
tényt, azonban — ismervén a szegedi halászok vál-
lalkozó természetét 2 — épen nincs okunk kétségbe-
vonni. Noha pedig az évet, melyben e nevezetes 
esemény történt, tüzetesen meg nem határozhatjuk, 
mindamellett aligha tévedünk, midőn azt az 1354-
től 1367-ig lefolyt oláh, szerb és bolgár hadjáratok 
idejére teszszük. 3 

1 Szerdahelyi: Celebrium Hung. Urbium et Oppidorum Chorogra-
•phia. 1770. pag. 250. és Vedres az e. m. 5. 1. 

2 Hogy a szegedi halászok minden időben harcias nép voltak s 
hazájok védelmére nem egyszer fegyvert ragadtak, egyebeken kiviil bizo-
nyítják Istvánfi M.: Historiarum etc. Libri XXXIV. Libro V. pag. 43., 
ugyszintén L. XVII. pag 194; valamint Tinódi i s : az 1551-iki szegedi 
veszedelemről szóló Cronicájában 56. s köv. 1. 

8 A történelem különösen négy nagyobb alvidéki hadjáratot említ 
föl. Az elsőt Osli Domokos machoi bán vezette 1354-ben Dusán szerb 
fejedelem ellen. (Horváth M. Magyarorsz. tört. II. 117. — Turóczy-
Kiküllewi János szerint III. k. XXXIX. fej. 193. 1. és Fessler: Die 
Gesch. der Ung. III. k. I. r. 342. 1.) Ez utóbbi szerint a magyar hadse-
reg néhány jelentéktelen csetepaté után visszavonult s megerősité Bel-
grádot. — A második hadjáratot maga a király indította 1359-ben az 
előbbinek utódja, Uroz ellen (Horváth: II 122) — A harmadikat szin-
tén a király vezette Szizman bolgár fejedelem ellen 1365-ben, moly a 
következő évben ismét megujult. — (Horváth II. 130. ós 133.) — Ugynn-
ekkor a királynak okvetlenül Szegődet is kellett érintenie; mert Fessler 
szerint (Die Gesch. der Ung. III. k. I. r. 436 1.) Budáról a Maros men-
tén Lippa, Lúgos és Karán-Sebesen körösztül vezette seregét Orsovu, 
majd Viddin alá. 1365. ápril 28-án indult ki s a következő év julius 
20-án már ismét győztesen állott Lippa terein. — Az utolsó, vagyis 
negyedik hadjárat végül azon időközre esik, amidőn a hitökre féltékeny 
oláh, szerb és bosznya népek Nagy Lajos erőszakos tóritgetésoi következ-
tében újra meg újra föllázadtak. 



Ugyanezen időközre esik a Szeged-alsóvárosi 
sz. Ferenc-rendiek itteni megtelepülése ; 1 valamint 
a tőszomszédos balaki részbirtok megszerzése is, 
melyet a nevezett városrésznek már akkoron kivá-
lólag gazdászattal foglalkozó közönsége 1369-ben 
65 arany forintért vásárolt meg. 2 Ezen részbirtok-
nak ősi nevét a Szeged-alsóváros határában fekvő 
s mintegy 319714/i2oo holdra terjedő ,,Ballagi-tő(< 

kiszáradt medre tar t ja fönn. 3 

Nagy Lajos utódai , Mária királynő és Kis 
Károly idejéből Szegedre nézve épen semmi föl-
jegyezni valót sem ta lá lunk; annál többet mutat-
hatunk azonban föl Zsigmond korából, akinek úgy-
szólván egész uralkodási ideje szakadatlan harc és 
háborúban folyt le. 

Alig hogy a pápa által keresztes hadra szóli-
tott horvátokat lecsillapitá, már ismét a lázongó 
oláhok megfékezése végett Erdély felé vette út ját . 
1394. október vége felé ért Szegedre s még Min-

1 Cosmograpliia Conventus Szeged; a Szeged-alsóvárosi sz. Feren-
ciek levéltárában. Közölve volt az 1862-ik évi , "Szegedi Híradó" 74-ik 
számában. 

2 Okmánytár 15. sz. a. 
3 Érdekesnek tartjuk itt a Ballagi, helyesebben Balaki-tó nevé-

nek eredetéről szóló népmondát, dicső emlékű ^Dugonicsunk leírása nyo-
mán előadni. E népmonda igy hangzik: „Árpád a honalapító Lehel 
vezérrel elindult hattyúkra v a d á s z n i i t t hattyúi a tóba estek s a leejtett 
hattyúkért szolgáját lcüldé a tóba. Árpád íjjának egy gyönyörű hattyú is 
áldozata lett; ezt magasban érte nyila és a tónak vizébe pottyant ; erre, 
nehogy annak mélye elrejtse, Árpád ismét szolgáját küldé a nyugvó 
vizre. A szolga ballag, a szolga megy, mindig beljebb, csak egy rántás 
még és célját éri; de hasztalan, kifárad , rázúdul a fölzúdult hattyúk 
csapata s a ballagó szolgát, (némelyek szerint Ballag nevet viselt a 
szolga) cl nyélé a tónak mély árja s Árpád, ki az igyekvőhöz igy szo-
kott szólani: „Ballagj, ballagj!" megsajnálta hű cselédjét 

„S emlékül a tónak 
Ballag nevét adja, 
Most is ottan áll az 
Szomorún elhagyva, 
Csak a rege az, mely 
Emlékét fönntartja." (Dalmady Győző.) 

L. Dugonics: Etelka. III. kiad. I. k. és ifj. l léső Ensel Sándor: Hely-
nevek magyarázója. II. füzetéből mutatványul az 1862-iki „Festi Napló" 
265/3831. sz. tárcájában. 
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denszentek napján is ott tartózkodott. — Október 
25-én fogadta a László híveihez tartozó Laczkófi 
István erdélyi vajdától elpártolt Herczegh János 
hódolatát s neki, valamint egész családjának teljes 
bűnfeledést igért és hogy ez ígéretének még nagyobb 
nyomatékot adjon, a számára kibocsájtott megke-
gyelmezési okmányt birodalomszerte is kihirdetteté. 1 

Az oláhországi hadjárat bevégzése után seregét 
a hatalmában mindinkább növekedő Bajazed ellen 
vezeté; de gyönyörű tábora Nikápol téréin teljesen 
szétveretett. Éz időtől fogva Magyarország majdnem 
400 évig a szünetnélküli ozmán - magyar harcok 
iskolájává vá l t ; a buda-nándorfehérvári országos 
katonai útnak úgyszólván közepére eső Szeged pedig 
a déli hadjáratoknak igen gyakran átmeneti, sőt 
többször kiinduló pontja gyanánt szolgált. 

A gyászos emlékű nikápoli csatából hazaver-
gődött Zsigmond 1397. szeptember 29-ére Temes-
várra országgyűlést hirdetett, melyen a többi közt 
I I . Endre arany-bulláját is megerősítette. Ezen erő-
sitvényben — mint láttuk — országos sótárakul 
most már egész világosan Szolnok és Szeged jelöl-
tetnek ki. 2 

Két évvel utóbb a szavát nem tartó király a 
nemzet fogságába esett; honnét azonban csakhamar 
kiszabadulván, ismét a tettek mezejére lépett. 

Azalatt mig ő a romozi szentegyház ügyében, 
távol az ország határaitól fáradozók, neje, a szép 
Ciliéi Borbála, Szegeden mulatott. 3 

1411-ben újra ineglátogatá a király Szegedet 
s ott az ország és saját ügyében tanácskozmányt, 
majd ennek bevégezte után, saját elnöklete alatt 
törvénygyülést is tartott ; mely utóbbin a Szeged 

1 Fessler: Die Gesch. der Ung. IV. k. I. r. 99. 1. — Prav : Anna-
les II. r. 193. 1. 

2 Magyar tört.-tár III. k. 219. 1. 
8 ,,Szegedi Hiradó" 1860. évf. 5. sz. Tárca: „Szeged múltja." 
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városa és Gyálai Mihály között egyrészről, másrészről 
pedig ugyanazon város és Czibak Imre, Bálint, Mihály 
és János szőreghi nemesek között fönnforgott s egy ideig 
csak tigy szellőztetett határkérdést u jabb határjárások 
megrendelése által elintézteti. 1 

Ezután — habár történetíróink tanubizonsága 
szerint később is még több izben vezetett hadat a 
birodalom déli részét pusztitó török ellen — egész 
1436-ig nem találkozunk vele. Ez évben a lmsvéti 
ünnepeket Temesvárot.t ülte meg; 2 de már szent 
György nap előtti pénteken Szegeden találjuk őt; 3 

sőt sz. György napját is e városban töltötte. 4 Hihe-
tőleg ez utolsó látogatása is volt Szegeden; mert már 
a következő év vége felé megszűnt élni. 

Zsigmond minden könnyelműsége mellett is 
egyike volt népszerűbb királyainknak. Hollós Má-
tyáson kivül egyetlen egy fejedelem sem volt oly 
bőkezű az adományozásokban, mint ő; róla valóban 
el lehet mondani, hogy csak ugy szórta a pénzt és 
a kiváltságleveleket.5 

Leginkább érezték vala pedig az ő bőkezűsé-
gét a királyi városok és szab. községek ; melyek 
— mint az ország anyagi érdekeinek kezelői s a 
királyi kincstár jövedelmének mindmegannyi gazdag 
forrásai — legtöbb segélylyel kínálkoztak az örö-
kös pénzszükségben szenvedő k i rá lynak; miért is 
őket mindenkor a legkiválóbb gondoskodásban része-
sité s mihelyt csak szerét telieté, a legfényesebb 
kiváltságok- és szabadalmakkal ruházta föl. 

1 Okmánytár 20. és 21. sz. a. 
2 U. ott a 29. sz. a. 
8 U ott a 30. sz. a. 
4 U. ott a 31. (76.) ós 32. sz. a. 
5 Aeneas Sylvius beszéli, hogy a király egykoron 40 ezer aranyat 

kapott s sokáig tűnődvén afölött, hogy vájjon mire fordítsa e szép ösz-
szeget és sehogy sem tudott elaludni; végre fölkelt , előhivató udvarno-
kait s a roppant pénzösszeget közöttük fölosztá, mondván: menjetek 
és vigyétek, hogy nyugton alhassam; mert ami álmaimtól megfosz-
tott véletek együtt megy ki." — Horváth: Magyarorsz. tört. II. 317. 

/ 
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Szeged városa az ő korából tizenkilenc érdeke-
sebbnél érdekesebb oklevelet bir; melyek közül azon-
ban csak tizenhat darab vonatkozik magára a városra. 
Ezekből tizennégyet maga Zsigmond, egyet ennek neje 
Eorbála, egyet pedig a budai káptalan adott ki. 

A városra tüzetesen nem tartozó többi három 
oklevelet, melyek közül egy a Palóczi testvérek 
jobbágyainak szabad és bántatlan járás-kelését, 1 

kettő pedig az Orgovány, Törtei, Bócsa és Köncsög-
szállási örökös kunkapitányok megerősítését 2 tár-
gyazza, egyelőre mellőzvén, itt csak az előbbiekről 
szólandunk és pedig mindenekelőtt Zsigmondéiról, 
kinek oklevelei im' ezek : 

1389 -ben a szeri birtokosoknak meghagyja, 
hogy a Buda és Félegyháza felé húzódó sáregyházi 
utón járó-kelő szegedi polgárokat, mint adómenteseket, 
utcámmal megadóztatni ne merészeljék ; mert külön-
ben az utvámszedési jogot tőlök a szegedi királyi vár 
javára elkoboztatandja. 3 

1405-ben az ez évi országgyűlésen saját kez-
deményezése folytán alkotott II. törvényt, — mely 
hazai törvénytárunkban ,,Sceptigera regalis dignitatis" 
szavakkal kezdődik, — Szeged város részére külön 
királyi pecsét alatt, hiteles alakban kiadja s ezáltal min-
den abban foglaltató jogokban és kötelezettségekben 
részesiti. 4 

1408-ban a machói bánnak s embereinek kemé-
nyen meghagyja, hogy a kamenic-péterváradi szőlő-
birtokos szegedi polgárok ott termelt boraitól ezentúl 
senki közülök, az úgynevezett rakományért s bor-
szállitási okmányért járó 2—2 dénárnyi dijon kiviil, 
más vámot követelni, vagy őket ősi szabadalmuk 

1 Okmánytár 25. sz. a. 
1 TT. ott a 33. és 34. sz. a. 
8 U. ott 16. sz. a. Ezen vámmentességi levelet Zsigmond király a 

bosznyákok elleni hadjárat előkészítése közben Öttövény győrmegyei hely-
ségben adta ki. 

4 Yerbőczy: Corpus Juris Hung. Budae. 1779. I. 178—184. 1. 
után, Okmánytárunk 17. sz. a. 
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ellenére boraiknak Kamenicről Zenthmártonba (Kevi) 
történendő átszállításában megakadályozni ne meré-
szölje. 1 

1409-ben a javaikkal élelem-keresés végett ide s tova 
utazgató szegedi polgárok utközbeni megakadályozását s 
megadóztatását szigoiman eltiltja; az ellenök követelőket 
pedig követeléseikkel a szegedvárosi biró és tanács 
elé utasítja. 2 

1411-ben a Szeged városa és a gyála-szentiványi 
birtokos Gyálai Mihály között fölmerült határvillon-
gási port Szegeden saját elnöklete alatt tartott királyi 
törvényszéken tárgyaltatván s küldöttei által uj hatá-
rok állitását eszközöltetvén, elintézteti. 3 

Ugyanekkor és ugyaiiily módon megszünteti a 
Szeged városa és a Czibak-család, mint szőreghi birto-
kos között támadt határkérdést is. 4 

1412-ben Átszeged város közönségének meg-
liagyja, hogy a városi tisztviselők választásakor köztük 
évenkint fölmerülni szokott háborgások és veszekedések 
kikerülése végett, ezentúl mindig sz. György napkor, 
előbb az egész község által 40 alkalmas és tisztes-
séges képviselő-személy jelöltessék ki s a birót s más 
tisztviselőket ezek válaszszák. 5 

1422-ben a szegedi polgároknak, midőn azok az 
országban eladó portékáikkal s iparcikkeikkel kereskedés 
végett föl és alá utazgatnak, mindenütt teljes adó- és 
vámmentességet engedményez. 6 

1430-ban a szintén kereskedés végett járó-kelő sze-
gedi polgárokat, a még 1389-ben kiadott királyi meg-
bizó-levél értelmében, minden rév- és vámfizetés alól 
fölmenti. 7 

1 Okmánytár 18. sz. a. 
2 U. ott a 19. sz. a. 
* U. ott a 20. sz. a. 
4 U. ott a 21. sz. a. 
8 U. ott a 22. sz. a. 
6 U. ott a 24. sz. a. 
7 U. ott a 26. sz. a. Ezen okmányban Zsigmond egy általa már 

előbb kiadott, de meg nem nevezett levélre hivatkozik; minthogy pedig 
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.1431-ben a nevezett város Félsew-Zygeth nevü 
részének minden hét csütörtökén tartandó hetivásári 
jogot engedélyez, * 

1436. húsvét másnapjáról a szegedi polgárokat, 
ügyszintén azok embereit is, midőn azok kereskedelmi, 
vagy bárminemű más javaikkal az ország különböző 
vidékeit beutazzák, mindennemű vizi és szárazföldi adó-
fizetéstől menteknek nyilvánítja. 2 

Ugyanazon év sz. György nap előtti péntekről 
számokra az ország határain belől teljes személy- és 
vagyonbátorságot biztosit. 3 

Ugyancsak a föntebbi napról, a részökre 1430-ban 
kiadott kiváltság-levelet újra megerősíti. 4 

Végül egy szintén 1436-ban, de az előbbinél 
pár nappal később kibocsájtott védlevéllel, a keres-
kedés, vagy élelemszerzés végett országszerte utazó szegedi 
polgárokat és lakosokat, valamint azok cselédjeit és 
javait is, ugy a királyi, mint a királynői réveken és 
vámokon mindenn&mü adófizetés alól fölmenti;5 minek 
következtében az akkoron Konstáncban tartózkodó 
Borbála királyné, az előtte megjelent szegediek pana-
szára, 1415-ben saját kecskeméti adószedőinek szigo-
rúan meghagyja , hogy Szeged város polgárait, 
midőn azok Kecskeméten átutaznak, az ő részére semmi-
nemű útvámmal vagy adóztatással terhelni ne bátor-
kodjanak. 6 

A budai káptalannak 1431-ben kelt fölvalló-
levele pedig azt bizonyítja, hogy Barlafi István 
belső- és külső-sz.-iványi részbirtokos, ezen részbir-
tokait a belső-sz.-iványi egyház védnökségi jogával egye- v 
temben, Zsigmond királynak s általa Szeged város pol-

ennek hasonmását csakis az 1389-iki oklevélben találjuk, bizton föltehető, 
hogy ez azon okmány, melyre 1430-ban hivatkozik. 

1 Okmánytár 27. sz. a. 
2 U. ott a 29. sz. a. 
8 ÍJ. ott a 30. sz. a. 
4 U. ott a 31. sz a. 
5 U. ott a 32. sz. a. 
0 U. ott a 23. sz. a. 
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c)árainak, illetőleg közönségének 500 arany forintban 
elzálogosította légyen. 1 

Mindezekből kitűnik : 
a) Hogy Szeged városa Zsigmond korában tel-

jesen rendezett községi képviselettel s egészen önálló 
közigazgatási és bíráskodási helyhatósággal birt s 
egyáltalán mindazon jogokban és kedvezményekben 
részesült, melyekben az ország többi előkelő váro-
sai részesültek. 

b) Hogy polgárai ez időben már nagymérvű 
ipart és kereskedést űztek. 

c) Hogy ugyanazok a város kebelében vásár-
tarthatási szabadalmat , az ország határain belől 
pedig teljes rév- és vámmentességet élveztek. Végül 

d) hogy már ekkor a kamenic-péterváradi hegye-
ken tetemes szőlőkkel, a Tisza túlsó oldalán pedig 
terjedelmes földekkel és jószágokkal birtak. 

Ezeket olvasva, nem tudjuk min bámuljunk 
inkább : Zsigmondnak városunk iránt tanúsított 
rendkívüli kedvezésén-e, vagy pedig a szegedi pol-
gárok folyton éber figyelmén és ki tar tásán, mely-
lyel a nekik ajándékozott szebbnél-szebb jogok és 
szabadalmak fölött oly nagy féltékenységgel őrköd-
tek. Es erre volt is okuk. 

Lát tuk ugyanis, hogy Szeged város községi 
élete a XIII . század első feléhe, sőt még talán 
ennél is beljebb nyúlik ; tehát jóval régibb a fönn-
maradt oklevelek koránál. A régi sz. királyok által 
nekie engedményezett kiváltságok és szabadalmak 
több hel y t csak egész általánosságban említ tetnek; 
mint ezt az 1471-iki Mátyás-féle erősitménynél is 
tapasztaljuk, melyben a Béla, Endre, Károly, Lajos 
és Zsigmond által kiadott hasontartalmu okleveleit, nyíltan 
idéztetnek; 2 holott ezek közül már egy sincs meg a 
város titkos levéltárában ; sőt IV. Bélának 1247-iki 

1 Okmánytár 28. sz. a. 
2 U. ott az 51. sz. a. 
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adomány-levele is, 1 többé már nem wedetiben ; hanem 
csak Mátyás királynak 1465-iki átiratába foglalt máso-
latban találtatik. 2 " 

Ily régi községi élet s annyi sok szép szabada-
lom mellett, vájjon csodálhatjuk-e, hogy városunk-
nak annyi irigye támadt ? A Zsigmond-féle rév- és 
vámmentességi levelek mindmegannyi élő tanúbi-
zonyságai azon megtámadtatások- és fondorlatok-
nak, mikkel a szegedi polgároknak azon időben 
szünet nélkül kiizdeniök kelletet t! Ott volt ugyan 
niajd mindenik véd- és kiváltság-levél alatt a „secus 
non facturi" t i la lma; de az akkoriban igen hatal-
mas egyházi és világi főurak — ugy látszik — 
nem igen sokat adtak az eféle hivatalos kifejezé-
sekre ; miért is a „secus non facturi"-t ú j ra meg 
njra meg kellett ujitani. Dacára azonban e megtá-
madtatásoknak, Szeged város jogai és kiváltságai 
csonkitat.lanok maradtak s e tekintetben őseinknek 
igen nagy érdemök van ; a legfőbb érdem azonban 
Zsigmondé, kinek páratlan jóindulata s az ország 
polgár-községeinek fölvirágoztatására irányult min-
denkori buzgó törekvése, a reánk nézve oly nagy-
fontosságú II . törvénynek léteit adott ; miáltal a 
még többé-kevésbé korlátolt városi autonómiát vég-
kép fölszabadítván, a városok s eszerint Szeged 
községi életének is u j , eddig nem tapasztalt lökést 
adott. 

Ily körülmények között mi sem lehet megle-
pőbb reánk nézve, mint a Zsigmond király vég-
éveiben (1433. húsvét után) szentföldi útjából hazán-
kon keresztül visszatérő s vidékünkön is átutazott 
Bertrandon de la Brocquiére francia főnemesnek 
Szegedről tett ama nyilatkozata, hogy „azt a csá-
szár — mint neki mondották — egy püspöknek aján-

1 Okmánytár 7. és 76. sz. a. 
2 U. ott a 47. és 76. sz. a. 

4* 
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dékozta. Ott láttam — úgymond — azon főpapot, aki 
nekem egy tág lelkiismeretű embernek tetszetté' 1 

Mi e tételt hibás értesülésen alapultnak nyil-
vání t juk , miután annak bei gazolására egyetlen okle-
velet, vagy történeti adatot sem vagyunk képesek 
fölmutatni ; sőt ellenkezőleg, épen Zsigmond király 
e várost három évvel később kiadott okleveleiben 
Civitas Nostra — ,,előkelő városunk" — néven nevezi, 2 

mely elnevezés az elajándékozásnak még gyanújá t 
is kizárja. 

Zsigmondot az uralkodásban veje, osztrák Albert 
követte, aki 1438. február 22-én, tehát megkoro-
náztatása után nemsokára, a szegedi polgárok kérel-
mére, azok adó- és vámmentességét apósa Zsigmond 
oklevelei alapján, ősi szokásként ujolag megerősí-
tette. 3 

A következő év junius 11-én pedig az orszá-
gos karok és rendek beleegyezésével a cselszövényei 
miatt Lengyelországba menekült Borbála anyakirály-
nőtől lefoglalt többrendbeli várakat és birtokokat, 
valamint Szeged városát és várát is, minden hoz-
zája tartozandó helységekkel egyetemben nejének, 
a nemzet által eleintén igen kegyelt Erzsébetnek 
adományozta. 4 

1 Engel: Geschichte des ung. Reiches. II. 374. s köv. 1. után 
magyarítva — Magyar tört. emlékek. Monumenta Hungáriáé Historica. 
IV. 303. s köv. 1. — Kivonat egy a nemzeti könyvtárban volt 8 a mos-
tani francia könyvtárba visszatetetett kézirati munkából, közzététetve a 
szabad nemzet nagy polgárja dAusú által. Olvastatott Messidor 22-én. 
8-ik évf. Emléke a morál- és politikai tudományok nemzeti intézetének. 
5. fűz. Páris 12-ik évi Fructidos 4-én. 122-ik és köv. lapokon. 

2 Okmánytár 29, 30, 31, 32, 33. és 34. sz a. 
3 U. ott a 35. sz. a. 
4 U. ott a 36. sz. a. és gr. Teleki József: Hunyadiak kora Ma-

gyarországon. I. k. 131. 1. — Ezen adományozási levélben Szeged városa 
Oppidumnak, mezővárosnak neveztetik. Ez azonban inkább a fogalmazó 
figyelmetlenségéből, mintsem az elajándékoztatás miatt történhetett, miután 
a királyi és királynői birtokok egy és ugyanazon szabadalmakkal birván, az 
elajándékozott város előbbi tisztes rangjából mitsera veszített. — A többi 
elajándékozott helyek Trenchen, Sudcha, Oroszlánkő, Beszterce, Strechen, 
Óvár, Diósgyőr és Zonda várak, úgyszintén a Becse-szigetbeli kunok 
voltak. 
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Borbála királynőnek ily módon történt elné-
mittatása u tán , Albert főfigyelmét a mindinkább 
elhatalmasodó törökök ellen forditá, kik már ekkor 
Szerbia nagyrészét elfoglalván, Szendrő alatt állot-
tak. A király e nagyfontosságú erősség megmentése 
végett, saját költségén zsoldosokat szedett s a főne-
messég bandériumait is csatlakozásra szólította. Mig 
ezek Titelnél nagynehezen összevergődtek, addig ő 
nejének, a nagyváradi búcsújárásából visszatérő 
Erzsébetnek társaságában, a Szegecl alatt egybegyűlt 
s körülbelől 24 ezer fegyverest számláló táborba 
sietett, i 

Engel szerint Albert csak augusztus 1-én érke-
zett volna oda ; de Lichnovszky s utána Fejér is 
egy Szegeden, még julius 29-én kelt oklevélről emlé-
keznek, melylyel a király saját titoknokát és jegy-
zőjét, Ebbracht Tódort , a straszburgi káptalannál 
megürült királyi kanonokságra bemutatja. 2 Eszerint 
Albert már a mondott napon Szegeden volt s mint a 
bárcasági, különösen pedig a brassói szászok részére 
ügyanonnét kiadott szabadalom-levélből kitűnik, még 
augusztus 2-án is ott tartózkodott. 3 

Ugy látszik, hogy ez alkalommal Brankovich 
György szerb deszpota is megjelent e városban j 
mert a Világos várát nekie ajándékozó oklevél, 
mely augusztus 1-én kelt, szintén onnét adatott ki. 4 

A királyi hadak nem sokáig időzhettek Szege-
den ; mert már augusztus 13-án Kabulnál állottak ; 

1 Gróf Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. I. 140. és 
Szalay László: Magyarország története III. 14. — Albertnek Szegeden 
történt megjelenéséről Haselbach is emlékszik Pez Jeromosnál, de a nap 
meghatározása nélkül. Haselbach e várost Cigadinumnak nevezi. (Pez 
Jeromos II. d. 854. 1. — Gr. Telekinél: 1.140.) Valamint Kottanner 
Ilona is, aki a németes kiejtésű Szegedint, Zigedein-nak irja. (Kottanner 
Ilona naplója 12. 1. szintén gr. Telekinél: I. 140.) 

2 Lichnovszky: Geschichte des Hauses Habsburg V. CCCLXXVII. 
és belőle Fejér: Codex Dipl. XI. 314. 1. 

3 Siebenbürg. Provincialblatter I. d. 49. 1. Gr. Telekinél: I. 140. 
* Gr. Telekinél az e. h. és 1.; valamint Fejér: Codex Dipl. XI. 

293. lap. 
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de a táborozásnak a harcosok elégületlensége s a 
táborban kiütött vérhas miatt csakhamar vége sza-
kadt. A király maga is betegen ért Budára s október 
27-én Neszmélyen örök álomba szenderült. 1 

Albert halálával a rendek Ulászló lengyel királyt 
hivták meg a t rón ra ; kinek megkoronáztatása után 
a nemzet nagy része ugy tekinté Erzsébetet, mint 
a magyar haza ellenségét; miért is j ava i , kivévén 
természetesen az Osztrákhon felőlieket és a Giskra 
által meghódított föl vidékieket, egytől-egyig lefog-
laltattak. Ugy hiszszük, hogy ugyanekkor Szeged városa 
és vára is visszakerült a, korona birtokába, 

Az 1443-ik év megnyitá azon dicső hadjáratok 
sorát, melyekben hazánk hős fia, Hunyadi János, a 
magyar fegyvereknek annyi diadalt s magának soha 
el nem évülő hirnevet szerzett. 

A folytonos csatavesztés, de legkivált idősb 
f iának, a lováról szerencsétlenül lebukott Aleaddin-
nak halála fölött kesergő Murád, Braiikovicli taná-
csára 1444-ben egy 100 tagu követséget indított az 
általa királynak vélt Hunyadihoz, hogy vele békét 
kössön. 2 Ez azonban a követséget tévedéséről föl-
világosítván, mindenekelőtt a királyhoz és ország-
tanácshoz utasította azt. Ugyanekkor a királynak 
is irt, hogy a török követek teljhatalommal és nem 

1 Gr. Telekinél: I. k. 147. és Bonfin: III. tiz. IV. k. 298. 1. 
2 Pray (Annalos III. <1. 17. 1. Telekinél I. k. 391. 1.) azt állítja, 

hogy o követség nem volt uj, hanem ugyanaz, mely előbb György despo-
tához jött s általa mindjárt Hunyadihoz utasíttatott. — Hasonlót mond 
Fessler is (Die Geschichte der Ungern. IV. k. I. r 585. 1.), azt állítván, 
hogy Hunyadi és a despot ez időtájt Világos vára átadásával foglalkoz-
ván , előbb Aradon, majd Világoson mulattak; itt lepték meg őket a 
török követek s innét mentek aztán együtt Szegedre. — Teleki ellenben 
(Hunyadiak kora Magyarországon. I. k. 391. 1.) lllugoss- (lListorie Polon. 
XII. k. 788. 1.) és Callimachusra (I)e rebus Vladislai L. III. p. 501. 
inter Scriptores iterum Hungaricarum Veteres ac Genuin. Schwandtner 
János Györgytől. — lvraus János Pál költségén. Bécs. MDCCXLVI.) 
támaszkodva egyenesen kimondja, hogy a Hunyadihoz küldött követség 
egészen uj volt s nem az, amely előbb Brankovioliot fölkereste. Mi 
Teleki véleményét szintén valószínűbbnek, sőt bizonyosnak tartjuk; mivel 
ugy látszik, hogy az első követség inkább csak titkos tudakolózás végett 
küldetett ki. 
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épen megvetendő föltételekkel ellátva megérkeztek; 
miért is nagyon kéri, liogv ha lehetséges, junius 
idusain velők tanácskozandó tőzegedre jönne és pedig 
minél számosabb és válogatottabb sereggel, hogy 
ezáltal is mintegy nyomatékot adhasson követelé-
seinek. i 

A király Hunyadi tanácsát követve, rögtön 
összeliitta az országtanácsot Szegedre; hova a török 
követek Hunyadi és Brankovich társaságában még 
Ulászló előtt megérkeztek. 2 A keresztes hadak s 
királyi zászlók már ekkor nagyrészt össze voltak 
itt gyűlve, 3 de a király csak julius hó második 
leiében indult a gyűlés színhelyére, és pedig Hunyadi 
tanácsára jó nagy sereggel. 4 

- Márta nap utáni csütörtökön, azaz julius 30-án 
tortá az országtanácsosok kíséretében megérkezett daliás 
fejedelem fényes bevonulását Szegedremely után a 
török követség kihallgatását a reá következő szom-
batra, vagyis augusztus 1-ére tűzte ki. 5 

A békealkudozások ideje i ránt történetíróink 
egymástól igen eltérőleg nyilatkoznak. így a Mátyás-
korabeli Bonfin az összejövetel napját junius 13-ára 
(ídibus Junii) helyezi. 6 Nyomban követi őt Calvi-
sius, azon különbséggel, hogy a tanácskozás évét 
1444 helyett 1443-ra teszi. 7 Junius 13-ika mellett 

1 Gr. Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. I. k. 392 — 
393. 1.-ig. 

2 Gallimachus: Do rebus Vladislai. Schwandtner kiadása szerint. 
L. III. p. 501. és Bonfin is (IH. tiz. VI. k. 328. 1.) odanyilatkozuak, 
hogy György a hozzá küldött követséggel előre ment Szegedre, ott a 
királyt bevárandó; de Thuróoi (Cronica Hungarorum Schwandtner sze-
rint Cap. XLI. pag. 255.) azt mondja, hogy a követség csak az ország-
tanács összejöttével érkezett meg Szegedre. Mi inkább az előbbieknek 
adunk hitelt. 

3 Szalay László: Magyarország története. III. k. 61. 1. 
4 Gr. Teleki: Hunyadiak kora. I. k. 393. 1. 
5 Fessler: Die Geschichte der Ungern. IV. k. I. r. 587. I. — 

Mihalkovics: Tudományos Gyűjtemény. 1818. II. 15.1. — Dlugoss (Ilistor. 
Polon. XII. k. 789. 1.) csak annyit mond , hogy a török követség kihall-
gatása végett a király augusztus 1-ére volt meghiva. 

6 Bonfin: III. tiz. VI. k. 328. 1. 
7 Calvisius: 790- 1. Telekinél: I. k. 393. 1. 
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küzd még Horváth Mihály is, 1 de elég tévesen; 
mert akkor , midőn Ulászló (julius 5-én) Castriotti 
Györgynek irt , még nem volt a fegyverszünet meg-
kötve. Ugy látszik, mindannyian Callimachust vet-
ték irányadóul, ki Hunyadiról azt i r ja , hogy ez a 
királyt még junius idusaiban történendő megjele-
nésre intette ; 2 valóban pedig szóval sem érintvén 
a szegedi tanácskozmány napját. 

Még inkább csodálkozunk pedig az országgyű-
lési végzések kutatásában másként igen pontos Kova-
chichon, ki eleintén ugyancsak némi biztossággal, 3 

később azonban (Dlugoss szavaira támaszkodva) mái-
egész nyíltsággal fejtegeti, hogy az 1444-iki eskíi-
szegő országgyűlés, melyben az alig kötött béke 
föltöretett, Budán sz. György napján t a r t a t o t t ; 4 

holott ez, tekintve az esküszegő okmány keltét, 5 

teljes lehetetlen. 
Leghihetőbb tehát mindannyi között, amit Fess-

ler állit, hogy t. i. a király bevonulása Szegedre 
julius 30-án, a tanácskozmányok megnyitása pedig 
két nappal később, azaz augusztus elsőjén történt. 
Emellett tanúskodik minden körülmény ; emellett 
egy a nevezett tanácskozmány után harmadnapra 
Szegedről kiadott panaszkereset- (kir. megbízó-) levél 
is, mely a szokásos bevezetés után igy kezdődik : 
„Tudjátok, liogy midőn mi vasas sz. Péter apostol 
napján egynémely főpapok, nemesek és országunk előkelői 
társaságában Szeged mezővárosában itélőszéket tartot-
tunk s a panaszosok ügyét a jog igaz ösvénye szerint 
vizsgálgattuk", stb. 6 Innét kiviléglik, hogy a tanács-
kozjnány megnyitása és a török követek kihallga-

1 Horváth Mihály: Magyarország tört. Bonfin után ifj. Palugyay ' 
Imrénél: Szab. kir. városok leírása. 171. 1. 

2 Callimachus: De rebus Yladislai. Schwandtner szerint L. III. p. 501. 
3 Kovachieh : Vestigia Comitiorum. 249. 1. 
4 U. ennél': Supplem. ad Vestigia Comitiorum. I. k. 505-. 1. 
5 Okmánytár 37. sz. a. 
8 Fejér György : Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de 

Hunyad. Budae. 1844. C. XV. pag. 65—66. 
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tása csakugyan vasas sz. Péter napjára , vagyis 
augusztus 1-ére volt kitűzve. 

A király és az országtanács tagjai az alsó-
városi sz. ferenciek egyházának 3000 embert bőven 
befogadó cinteremében gyűltek össze. 1 

Az országtanács szine elé bocsájtott török követ-
ség feje mindenekelőtt bemutatván a Murád által 
küldött arany és ezüst edényeket és ékszereket, 2 

igen hosszá és dagályos beszéddel kimutatni törek-
szik, hogy nem a félelem, nem is az erőtlenség 
öntudata háj tá Murádot a jelen békeajánlatra ; hanem 
azon őszinte érzület , melylyel Ulászlót mindjárt 
kezdettől fogva a békének és szövetségnek meg-
nyerni iparkodék. Azután inti a királyt, hogy tanul-
jon rólok s ne bizzék a hadiszerencse állandóságá-
ban s ne tegye ki magát és országát másokért (itt 
a despota visszahelyezését érti) a kétes kimenetelű 
háború eshetőségének. 3 Végül több, vagy kevesebb 
évre terjedő békét ajánl neki ; 4 mire a kedélyek 
lassanként csillapulni s háború helyett békét óhaj-
tani kezdének. 

A török követség békeföltételei eleintén nem 
voltak elfogadhatók ; mit később maga is belátván, 
elvégre u r a ' Murád nevében a következő békepon-
tokat ajánlotta : 

a) A törökök a magyarok birtokába, valamint 
ezek amazokéba semmi szin alatt át ne üssenek. 5 

b) Murád Bolgárországot megtart ja u g y a n ; 6 

de Rácországot, Chulmot, Hercegovinát, Albánia 

1 Fessler: Die Geschichte der Ungern. IV. k. I. r. 587. I. A cin-
terem a latin Coemeteriumtól származik, mely temetőt jelent. Tudjuk 
ugyanis, hogy hajdanában a temetők többnyire az egyházak körül 
feküdtek. 

2 Gr. Teleki: Hunyadiak kora. I. 393. 1. és Szalay László: Ma-
gyarország története. III. k. 61. 1. 

3 Callimachus : De rebus Vladislai Schwandtner szerint L. III. 502. 
4 Szalay László : Magyarorsz. tört. III. k. 61. 1. 
5 Chalkokondylász: Script. Byzant. VI. 131. 1. 
6 Callimachi Schwandtner szerint: III. k. 502. 1. 
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egy részét 1 s mindazt, mit Bolgárországon innen 
birtoka alá hajtott , visszaadja s igy nemcsak György-
nek minden tar tományait , hanem még több más, 
részint a machói, részint a szőrényi bánsághoz ; 2 

sőt egynémely kisebb védurak birtokaihoz tartozó 
hóditott részeket is (mint Nissa) általbocsájtja. 

cj Oláhországot is átengedi ugyan , 3 de ez a 
szultánnak jövőre is tartozzék adót fizetni. 4 

d) A foglyok mindakét részről, különösen pedig 
György fiai minden váltságdij nélkül szabadon bocsáj-
tatnak. 5 De e) a natoliai basáért mégis bizonyos 
megállapítandó váltságpénz fizettetik. 6 

Az országos tanácskozásban ezen pontok tár-
gyalás alá vétetvén, új ra nagy vita támadt fölöttük. 
Jul ián bibornok ismert ékesszólásával iparkodék 
azok elfogadhatlanságát bebizonyítani s egyszer-
smind az előbbi országgyűlés határozatának végre-
hajtását nagy hévvel sürgeté ; érezte ugyanis, hogy 
leginkább ő volt oka, hogy a velencések, burgun-
diak és a pápa a Hellespontra hajós-sereget kiil-
dének. 7 Azonban a béke barátai erre azt jegyzék 
meg, hogy még élénk emlékezetökben van mind-
nyájoknak , mennyi vérbe került csak az egy galam-
bóci várnak is visszavétele ; most pedig visszanyer-
hetni azt minden harc nélkül, még pedig oly sok 

1 Callimachi Schwandtner szerint az e. h. és Bonfin d. III., VI. k. 
328. 1. — Dlugoss XII. 788. - Cromer XXI. 497. 

2 Dlugoss: XII. 788. a várak közt emliti Szörényt, moly a hason-
nevű Bánsághoz és Kevit, mely a maehóihoz tartozik. 

3 Dlugoss: XII. 789, úgyszintén Katona és Engel. 
4 Chalkokondylasz: Script. Byzant. VI. 131. ós Engel: Die Gesch. 

der Walachei und Moldau. I. d. 170. 1. 
5 Callimachus Schwandtuer szerint: Libr. III. pag. 502, 503. 
8 Dlugoss : XII. 788. — Engel: Die Gesch. d. Walachei und Mol-

dau. I. d. 170. és Fessler: IV. d. 588. ezen váltságdijat hetvenezer 
aranyra ; Callimachus Schwandtner szerint L. III. 501., úgyszintén Jovius 
Pál , a törökök eredetéről irt munkája 17. lapján s utána Sigler is Bél-
nél 58. 1.; valamint Pray: Annales III. d. 50 ezerre ; végül Bonfin : III. 
tiz. VI. k. 328. 1. csak 40 ezerre teszik. — Lásd gr. Teleki: Hunyadiak 
korát. I. k. 395. 1. 

7 Callimachus Schwandtner szerint: L. III. pag. 503. 
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más várakkal , a uovoberdói és szrebeniki gazdag 
ezüstbányákkal együtt. Aztán még eddig egy keresz-
tény hatalmasság sem tartá meg igéretét; mert még 
egy sem küldött segédsereget; a pápa hajóhadáról 
és a görög császár készülődéseiről pedig mind-
ekkorig semmi tudomásuk sincs; mihez hozzájárult 
még Fridrich ellenséges törekvése is a magyar trón 
iránt. Tanácsos tehát, sőt szükséges is, — ig.y szól-
nak ők — hogy a törökkel neliány évre békét kös-
senek s ezalatt a császárral fönnforgó kellemetlen-
ségeket, az egyházban támadt szakadással együtt 
megszüntetvén, könnyebben helyreüthetik, mit most 
elmulasztanak s ujul t erővel s nagyobb egyetértés-
sel folytathatják a kereszténység közös ellensége 
elleni táborozást; mely okadatolásnak vége az lőn, 
hogy az ajánlott föltételek elfogadtattak s a fegy-
verszünet tiz évre megköttetet t ; oly hozzáadással 
mégis, hogy a törökök a kérdéses várakat legföljebb 
nyolc nap alatt kiüríteni s illető tulajdonosaiknak 
átadni tartozzanak. 1 

Ujabb vitára adott azonban alkalmat a meg-
erősítés módja. Az ozmán követség ugyanis azt 
kívánta, hogy a magyarok a sz. ostyára, tegyék le 
az esküt ; mi szokatlan volt ugyan, de a király 
őszinte érzelmet mutatandó, már-már hajlandó volt 
e kívánságnak is eleget t enni ; hacsak San ok Ger-
gely — később lembergi érsek — őt le nem beszéli, 
dörgő szónoklatával be bizony i tván, hogy e nagy 
titku szentséget a törökök, mint hitetlenek előtt föl-
födni nemcsak illetlen, hanem kárhozatos is volna, 2 

Végre hosszabb tanácskozás után abban állapodtak 
meg, hogy mindakét fél vegye elő szent könyveit 
s arra esküdjék m e g ; igy történt aztán, hogy a 
király az evangéliumra, a török követség pedig az 

1 Gr Teleki: Hunyadiak kora. I. k. 395—397. 1.-ig. 
2 Callimachus Schwandtner szerint: L. III. pag. 503- 504. 
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alkoránra tette le esküjét, szentül fogadván, hogy 
az egyezményt sértetlenül megtartandják. 1 

Alig távoztak el a török követek s a velők 
várai átvétele végett szintén leutazni akaró György 
Szegedről, midőn a pápai hajós-sereg főparancsnoka 
Fiorenzai Ferenc bibornoktól egy követ érkezett 
levéllel, 2 melyben tudat ja , hogy a,szultán Karamán 
Ogli ellen menvén, egész seregét Ázsiába tette á t ; 
ő pedig hajós-seregével az egész tengerpartot elfog-
lalván, az ellenségnek út já t vágta. Nem kell tehát 
a kedvező alkalmat elszalasztani, melylyel most e 
kegyetlen népet Európából ősi fészkébe visszaszorí-
tani lehetne. Emlékezzék meg a király azon igéret-
és esküre, melyet a keresztény fejedelmeknek tett 
s minél előbb siessen a hadjáratot megkezdeni ; 
annálinkább, miután a szövetséges fejedelmek hadai 
is nemsokára megérkezendnek ; stb. 

Majdnem hasonló levél érkezett a görög csá-
szár Paleolog Jánostól is. Ez mindenekelőtt azon 
reménynek adott kifejezést, hogy a király Ígérete 
szerint nagyobb mérvben meguji tandja a h á b o r ú t ; 
miért is folyton fegyverben áll , hogy neki a hegyek 
mentén segítségére lehessen, vagy őt bizonyos helyen 
bevárja. Aztán elmondja, hogy minő sietve tette át 
a szultán hadát a Hellesponton, stb. Végül kéri, 
hogy ne hagyja őt, mint valami kés alá helyezettet, 
az ellenség martalékául esni. 3 

Ezen kedvező jelentéseket több más hatalmas-
ságok is gyámoliták. Velence, Genua egész tengeri 
erejüket fölajánlák; Burgund és Franciaország pedig 
biztató-leveleket küldöttek ; valamint Ogli 4 és Ca-
striota György is, aki Ulászlót készülődéseiért dicsői-

1 Callimachus Schwandtner szerint: III. 504. 
3 U. e. az e. k. e. 1. — Fessler szerint: IV. I. 58. E levél hétfőn, 

azaz augusztus 3-án érkezett Szegedre. 
3 Callimachus Schwandtner szerint: III. 504 -505 . 
4 Gr. Teleki; Hunyadiak kora. I. 400. 
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tésekkel halmozván el , igéri, hogy seregeivel a 
királyi hadak támogatására jövend. 1 

Ezen különböző oldalról jö t t , de irányukban 
mind megegyező tudósítások fölolvasása s Francesco 
kibornok követeinek szóbeli erősitgetései nagy benyo-
mást tőnek a Szegeden tanácskozó főurakra s a 
háború sürgetése csakhamar közönségessé vált. 2 

Ezt a harcvágyó Jul ián fölhasználandó, heves 
szónoklatban tört ki s a három nap előtt Murád-
dal kötött békét érvénytelennek nyilvánítván, kije-
lenti, hogy a magyarok oly dologban, mely nem 
egyedül őket, hanem az összes kereszténységet ér-
dekli, az apostoli sz. szék és a többi keresztény feje-
delmek beleegyezése nélkül fegyverszünetet érvé-
nyesen nem köthettek és hogy a hitetleneknek tett 
ígéret és eskü az igazhitűeket nem kötelezi. 

Jul iánnak eme szép szavakba burkolt álokai, 
melyeket a pápai alkorlátnok, Velencei Ferenc, 
valamint két gályakapitány, a burgundi és velencei 
is támogattak, megtették hatásukat s a háború 
közakarattal el lőn határozva. 3 

Szent Domokos napján, ezen a magyar névre 
örökké szégyenletes napon adta ki Ulászló az augusz-
tus 4-iki esküszegő nyilt levelet, melyben előadja, 
miszerint még a közelmúlt budai országgyűlés alkal-
mával fölfogadta, sőt Jul ián sz. angyali bibornok-
pápai küldöttnek esküvel igérte, hogy a keresz-
ténység közellensége ellen még e folyó nyáron 
személyesen hadat inditand, s ez igéretét IV. Jenő 
pápával, ugy a keresztény fejedelmekkel is levélileg 
tuda í ta ; nehogy pedig ezen ígéretének teljesitése 
iránt, a török követek ujabbi (Szegeden történt) 
megjelenése miatt valami kétség vagy gyanú támad-

1 Szalay László: Magyarorsz. tört. III. 62—63. 
2 Gr. Teleki: I. 400. — Pray: Annál. III. d. 21. 1. 
3 Callimachus, Bonfin s Fessler előadása nyomán gr. Teleki József: 

Hunyadiak kora Magyarországon. I. 401 — 407. 1.-ig. 



62 

jon, ezennel, királyi szavára, becsületére s keresz-
tény hitére fogadja s a háromszemély ti egy Istenre, 
Boldogasszonyra, Isten minden angyalaira és szen-
teire, különösen pedig sz. István és sz. László kirá-
lyokra megesküszik, hogy a fönt érintett budai 
határozatnak eleget teend s szeptember 1-sőig sere--
gével az orsovai Duna-révnél leend; miért is a 
török császárral vagy annak követeivel általa kötött, 
vagy kötendő minden szerződést, még ha esküvel 
lennének is megerősítve, érvényteleneknek nyil-
vánít . 1 

Ezen Szegedről kibocsájtott esküszegő okmányt 
mindenekelőtt azok irták alá, akik a hadjára tban 
résztvenni kívántak; ilyenek voltak: Rozgonyi Simon 
egri püspök és királyi főkorlátnok ; János váradi 
püspök; Szekcsöy-Herczegh Ráfacl , boszniai püs-
pökjelölt és Hunyadi János erdélyi vajda oly kikö-
téssel, hogy ő talán csak szeptember 4-, 5-én fog 
az Aldunához érni. 2 Azonban néhányan azok közül 
is aláírták nevöket , akik az országban visszamaradni 
szándékoztak ; minők a többi köz t : Péter csanádi. 
püspök, Hédervári Lőrinc nádor, Rozgonyi György 
országbíró és pozsonyi főispán, Palóczy Simon főlo-
vászmester, Guthi Országh Mihály királyi tárnok-
mester, Marczali Imre, a vajdának fia és kevéssel 
előbb sümeglii főispán, Alsólindvai Bánfi Pál , a 
vajdának fia, Olnodi Czudar Simon főpohárnok, 
Losonczy János, Székcsői Herczegh Pál , Thur i 
Róbert* Maczedóniai Dénes és Tornai Sebestyén 
tornai főispán. 3 

A kocka el volt vetve és senki sem mondhatá 
meg, hogy kinek részére forditandja kedvező felét. 
A végzetes dráma mindjárt az esküszegés napján 

1 Okmánytár 37. sz. a. 
2 Fessler : IV. k. I. r. 596. 1. és gr. Teleki J . : Hunyadiak kora. 

I. k. 409. 
3 Okmánytár 37. sz. a. 
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Megkezdődött. E nap estéjén ugyanis Szegedet s annak 
eyész környékét egy hatalmas földingás olyannyira meg-
rázta, hogy nemcsak egyes épületek, hanem egész hely-
ségek romba dőltek. 1 A vallásosabb rész ebben isten 
ujját lá t ta , mig a harcvágytól égők természeti tüne-
ménynek tekinték. 

Ulászlónak sehogy sem tetszett az esküszegés 
s könyezett, midőn a lengyel rendek óva intő leve-
lét elolvasta; de mit volt mit tennie, úszott az 
árral. A lengyel rendeket Szegedről értesité eltökélt 
szándokáról s miután idehaza dolgait rendbeszedte, 
szeptember közepetáján kisded seregével odahagyta 
a város falait 2 s ú t já t az Aldunának vette. 

Mi történt e kicsiny, de lelkes sereggel, föl-
jegyezte a történelem. A király is odaveszett s az 
ország koronája Lászlóra, Albert kiskorú fiára szál-
lott. Minthogy pedig ez a koronával együtt Fridrich 
császár kezében volt, helyette a kormányt előbb 
egy országtanács, később pedig a király fölnottéig 
kormányzóvá választott Hunyadi vezette. Ez a ma-
gyar fegyvereken Várna alatt ejtett csorbát kikö-
szörülendő, az 1448-iki pesti országgyűlés beleegye-
zésével, még ez év folytán hadat indított a török 
ellen ; de szerencsétlenül já r t , mert kisded serege 
Rigómező téréin szétveretett ; ő maga pedig ide-oda 
bolyongása közben Brankovicli fogságába jutott . 3 

1 Callimachus: III. k. Schwandtnernél I. d. 517—518. 1. — Ham-
mer: Osm. Gesch. 1. d. 461. 1. e tekintetben Chalkokondylászra is hivat-
kozik , de annál ennek semmi nyoma nincs. — Teleki: I. 434. 

2 A király elindulását Dlugoss: Hist. Polon. XII. 798. és Micho-
vius Pistorinál: Script. Pol. II. d. 209. 1. szeptember 20-ára; — Bonfin 
III. tiz. VI. 331. 1. és Callimachus III. k. Schwandtnernél I. d. 509. hib. 
szeptember 21-ére (Undecima Calendas Octobris); — Ortelius redivivus: 
45. 1. november 4-ére. Mindannyinak ellentmond egy szeptember 21-én 
Orsován kelt levél, jnelylyel a király Kolozsvár város szabadalmait meg-
erősíti. „Dátum in Orsova in festő S. Mathaei apostoli et evangelistae." 
1444. Gróf Teleki: I. 412. — Sokkal elfogadhatóbb Cromer (XXI. k. 
498. 1.) azon állítása, hogy a király szeptember közepén indult ki Sze-
gedből, honnét már előbb Nagyváradot is meglátogatta. (Tudományos 
Gyűjtemény. 1832. XI. k. 9. és köv. 1.) 

8 Szalay László: Magyarország története. III. k. 105—107. 1. 
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Ezt meghallván a magyar rendek, nagy sietséggel 
Szegedre gyűltek s legelső gondjukat az ország nagy 
része által még mindig szeretve tisztelt kormányzó 
kiszabadítására fordították. A hitszegése miatt mél-
tán megutált szerbhez rögtön követséget indítottak 
s tőle háború fenyegetése mellett Hunyadi szabadon-
bocsájtatását követelték. 1 

Brankovich eleintén vonakodott őt kiadni; de 
midőn a magyar küldöttek fenyegetését a hű ragu-
zaiak is támogatni kezdték, sőt a magyar korona 
hűbérese, Marnavich György vojniczai gróf, a fenye-
getéseknek súlyt adandó, a drága foglyot őrző 
Szendrőt ostrom alá fogta, 2 végre tágított s a kor-
mányzót egynémely kicsikart terhes föltételek alatt 
szabadon bocsájtá. 3 

Az alat t , mig a Szegeden tartózkodó honatyák 
Hunyadi megérkeztét várták, egyre jöttek a pana-
szok Lengyelországból, különösen Szentmiklósy Pon-
grác el len, aki oda többször átcsapott s ott kegyetlen 
pusztításokat vitt véghez. A rendek december 21-én, 
tehát még Hunyadi megérkezte előtt válaszoltak 
Szegedről Kazimir levelére s őt békés szelleméért 
dicséretekkel halmozván el, mentő okaik fölhordása 
után a magokéról is biztositák. 4 Ugyanekkor Pon-

1 A szegedi gyűlésről s annak okáról Ivanicli Scliwandtnérnél 
Tomo II. pag. 58. (Scriptores Rerum Hung. etc.) ezeket mondja : „Jól-
lehet pedig ó (t. i. Hunyadi) csupán becsületből a despota által tör-
tént elfogatásáról rnitsem szól; mégis bizonyos és általán ismert 
dolog, hogy elfogatott s a csata vesztése és fogsága hallatára hirte-
len gyorsasággal Szegedre gyűlt Karok és Rendek által csak nagy-
nehezen szábadittathatott ki." — Ezen gyűlést Ivanich föntebbi helye 
után Kovachich (Supplem. ad Vestig. Comitiorum. II. 109.) 1448. novem-
ber elejére teszi. 

* Lásd a Hunyadi által Marnavich részére kiadott adományozó 
levelet. Fejér György: Genus, incunabula et virtus Joannis Corv. de 
Hunyad. XLIX. pag. 135—136. 

8 Thuróczi: Chronic. Schwandtnernól. T. I. 262. 1. IV. c. 47. és 
Szalay: Magyarorsz. tört. III. k. 107—108, 

* Katona: História Critica R. H. XIII. k. 630. 1. — Kovachich: 
Vestig. Comit. 272. — Ezen levél közölve van Zrednai János: Epistolae 
in diversis negotiis etc. között Schwandtnernél. T. II. pag. 59—60. Epi-
atola. XLI. 
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grác is kapott egy intőlevelet, melyben figyelmez-
tetik, hogy ezentúl óvakodjék a lengyel szélek 
háborgatásától. 1 

Végre fö lv i r radta várva-várt nap; a közszeretet 
becsülés tárgya, az ősz kormányzó, két hónapi 

nehéz fogság után épen karácson estéjén Szegedre 
érkezett. 2 A Hunyadi-ház meghittjei, kik még min-
dég többséget képeztek a rendek között, elragadta-
tással fogadták őt. A rendkívüli öröm, hogy az ősz 
bajnok nekik és a hazának ismét visszaadatott, feled-
teté velők a rigómezei kudarcot s a kormány pálcát 
újra kezébe adták. 

A tanácskozmányok bevégezte után első gondja 
volt. Hunyadinak a megszabadításában annyit fára-
dozott Marnavichot megjutalmazni. Az adomány-
levél, melvlyel e derék férfiút saját cucievói és 
branicevói jószágával megajándékozta, 1448. decemb. 
28-án kelt Szegeden. 3 Ugyaninnét tudósitá három 
nappal később az Ulászlóval Krakóból jött s itt 
visszamaradt Miklós dékánt, most szentszéki követet 
is, hogy visszaérkeztekor az országban egységet s 
a. közügyekben épséget talált és hogy a kedélyek 
a kapott vereség miatt nemcsak hogy le n e m . ver-
vék, sőt még inkább fölingeriilvék; miért is újra 
megbízatott a hit és haza oltalmával s ő addig nem 
is nyugszik, mig az ellenségen boszút nem áll, vagy 
annak kezéből halált nem vesz, stb. 4 

Ugyancsak e napról és helyről válaszolt István 
szegniai grófnak is, tudatván véle, hogy az ara-
góniai királynak még szeptemberben hozzája intézett 
levele idejét múlta s hogy ő, dacára a csatavesztésnek, 

1 Szalay : Magyarorsz. tört. III. 112. 
2 L. Hunyadi Jánosnak Miklós szentszóki követhez irt levelét. Fe-

jér: Genus, incun. et virtus Joannis Corv. de Hunyad. XLVII. pagr. 
126-129 . 

3 U. e. az e. ni. XLIX. 135 — 136. 1.-ig. 
4 U. e. az e. m. XLVII. pag. 126—129. ós Zrednai János : Episto-

lae etc. Sehwandtnornól. T. II. pag. 57—58. Epistola XXXIX. 
5 
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a kereszténység védelméről nemcsak le nem tett, 
lianem még inkább újra fölvenni készül azt. 1 

1450-ben újra megfordult Hunyadi Szegeden; 
tanubizonság erre egy, a mondott év űrnapján 
ugyanonnét kiadott oklevél, melylyel a nevezett kor-
mányzó, a kamenic-péterváradi szőlőbirtokos szegedi 
polgárok által, a titeli prépost és káptalan birtokához 
tartozó titeli réven fizetni szokott adó (rév-pénz) meny-
nyisége iránt, az evégből kiküldött csanádi káptalani 
tag előtt eskü alatt tett s irásba foglalt tanúvallo-
másokat át ír ja, helybenhagyja és megerősíti. 2 Ugyan-
csak a csanádi káptalan 1453. sz. Luca nap előtti 
hétfőről kelt fölvalló-levelével bizonyítja, hogy Sze-
ged város közönsége a pénz dolgában megszorult 
Csirkédi testvérektől, azoknak Csanád-megyében fekvő 
százegyházi részbirtokát, teljes és örök használati joggal 
100 arany forintért megvásárolta. 3 

Rövid időn nagy változások történtek. Murád 
szultán meghalt; László király hazabocsájtatott s a 
kereszténység keleti védbástyája, Konstancinápoly 
elesett. Most már a veszély egész Európát fenye-
gette; minek következtében I I I . Kelylies pápa a 
keresztény népeket keresztesháborura hít ta föl. Mint-
hogy pedig elsősorban hazánk volt érdekelve, az 
ősz Hunyadi feledve a raj ta elkövetett méltatlansá-
gokat , a szükséges védelmi intézkedések megtétele 
végett Nándorfehérvárra, majd innét, dolga végez-
tével Budára sietett. De már ekkor egyetlen egy 
főúrnak sem jutott eszébe az országgyűlésen tett 
igéretét beváltani. 

Hunyadi látván önmagára hagyatottságát, vérző 
szívvel bár, de töretlen lélekkel, egyedül a minden-
hatóban bizván, május elején Szegedre, a táborozásra 

1 Zrednai János: Epistolae in diversis negotiis etc. Ivanichnál 
Scliwandtner kiadásában. T. II. pag. 59. Epist. XL. 

2 Okmánytár 38. sz. a. 
8 U. ott a 39. sz. a. 
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sxánt seregek.gy ül helyére jött; M is a hadjárathoz 
szükségeltető kisebb-nagyobb hajókat fölszerelvén, nyugta-
imul várta a keresztesek összegyűlekezését. I t t talál-
kozott a szentszéki követtel, karvajai Jánossal, ki 
il hitért minden áron meghalni akarván, innét épen 
^étéi-váradra vala indulandó. De Hunyadi tudtára 
}ldta, hogy legjobb lesz, ha a .királyhoz visszamegy 
3 neki elhagyatottságában tanácsadóul szolgáland. 1 

Karvajai hajlott a fővezér szavára s rögtön vissza-
tért Budára s ezentúl minden törekvését u jabb 
meg ujabb keresztes csapatok gyűjtésére forditá. 

Ezalatt Hunyadi a mindinkább szapordó sere-
get szervezte Szegeden; hova a lángbuzgalmú Ka-
pisztrán,' mintha csak szónoklatai buverővel hatottak 
volna az általa kereszteshadra szólított nép lelkére, 
egyik zászlót a másik után küldözgette; mig végre 
maga is utánok indult. 2 A rendes csapatok összes 
száma alig 15 ezer emberből állott; ezek nagyobb 
részét is Hunyadi saját költségén toborzottá. 3 Volt 
azonban itt még mintegy hatvanezernyi lelkesült 
keresztes sereg is, melyet Kapisztrán s hű szónok-
társa, Tagliacozzo ferencea-atya, a kézművesek, pórok, 
szegények, papok, diákok, kolduló barátok s több 
cféle bűnbánókból gyűjtöttek össze. 

A keresztesek között lovasok épen nem voltak, 
lándzsások is csak kevesen; fegyvereik többnyire 
csak kardok-, furkók- és parit tyákból, közben-köz-
ben azonban már íjak és lőcsövekből is állottak. 4 

Az országos fővezér junius elején tudósította a 
királyt a török hadseregnek Nándorfehérvár alá 

1 Szalay László: Magyarorsz. tört. i i i . k. 144 - 145. 1. — Carva-
,jalnak Budán ez évi május 14-én k. levele Katonánál: Histor. Crit. R. 
H x i i i . 1057. 1. — Kovács Mátyás: Biographia Joannis Hunyadi. — 
h'ehér György: Genus, incunabula et virtus Joannis Corv. de Hunyad. 
pag. 222. — Vadding T. x i i . ad annum 1456. Annál. ord. minor. 

2 Szalay: III. 145. 
8 Kovács Mátyás: Biographia Joannis Hunyadi. 
4 A Katonánál: Hist. Crit. R H. XIII. közölt Tagliacozzo-féle 

levél után Szalay: III. 147. 
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érkeztéről; mire ez s a mellette lévő Cilley ugy 
megijedtek, hogy egy sötét éjen vadászat örve alatt 
Budát odahagyván, Bécsbe futottak. Hunyadi ellen-
ben esüggedetlenül folytatta a készülődéseket s ebben 
őtet, különösen a harcosok kiállítása, élelmezése s 
a hajók megszerzése és fölszerelése körül, a hozzája 
mindenkor szeretetteljes ragaszkodással viseltető sze-
gedi lakosság nagyban segítette; minek viszonzá-
sául az országos fővezér az emiitett város közönsé-
gének 1456. sz. Barnabás apostol napja előtti szer-
dáról, egy a hét első napján tartandó hetivásári szaba-
dalmat engedményez. 1 

Már ekkor a törökök Nándorfehérvárt ostro-
molták. Az ágyuk borzasztó dörgése egész Szegedig, 
sőt tovább is elhallatszott 2 s a pór, midőn fülét 
kunyhója előtt földhöz tapasztva, az ágyuk lükte-
téseit számlálá, szent bizalmában barangcsengést 
vélt hallani, mely a várbelieket szünetnélküli őrkö-
désre intette. Eközben Hunyadi , mintegy 200 kisebb-
nagyobb hajóját — melyek között csakis egy gálya 
találtatott — a keresztesek színével megrakván s 
azok oltalma és vezérlete végett a gályát önmaga 
és saját kisérete számára berendezvén, végre julius 
elején búcsút vett Szegedtől s hajóhadával előbb 
Szalánkeménhez, majd innét Nándorfehérvár alá 
evezett. 

Mint verte meg a magyar hajós-sereg a 200 
gályából álló török hajóhadat s mint mentették föl 
a keresztesek Nándorfehérvárt s verték meg a har-
madfélszer annyi török hadsereget, tudjuk a tör-

1 Okmánytár 40. sz. a. Különösnek tűnik föl előttünk, hogy Hu-
nyadi, ki már ekkor nem volt kormányzó , egy szab. kir. városnak sza-
badalmat osztogat; honnét vagy azt kell hinnünk, hogy a fővezérnek kivé-
teles esetekben joga volt bizonyos kedvezményoket osztogatni; vagy hogy 
a király távollétében , mint ez alkalommal is történt, a táborozás tarta-
mára quasi dictatori hatalommal volt fülruházva. 

a Thuróczy János: Cronica Ilungarorum. L. III. c. LV. Schwandt-
nornél T. I. pag. 270. 
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ténelemből. 1 Ugyanabban olvassuk, hogy a bős 
Hunyadi halála után a király anyai nagybátyja, 
Ciliéi Ulrik gróf, a két Hunyadi testvér, László és 
Mátyás élete ellen tört s ezt ipával, Brankovichcsal, 
levélben is tudatá ; de a levél szerencsésen László 
kezébe került s midőn azt a király társaságában Nán-
dorfehér várra jött Cilleinek fölmutatta volna, ez 
által előbb árulónak neveztetett, majd aztán karddal 
is megtámadtatott ; mire a mellékszobában várakozó 
Hunyadi-barátok berohantak s az orgyilkost föl-
koncolták. A megsebzett Hunyadi és jó barátai 
rögtön a királyhoz futot tak s előtte a történteket 
elbeszélvén, bocsánatért esedeztek. László, fájdalmát 
visszafojtván, teljes bűn feledést igért nekik; de ők 
ez ígéretben nem igen sokat biztak; miért is leg-
először a kereszteseket bocsájtatták el vele; majd 
aztán Szegedre országgyűlést hirdettek, melyre Gis-
krát is megliivták; ugy azonban, hogy hadait, me-
lyekre a téli idő miatt ugy sincs szüksége, a fölső 
vidékek oltalmára fönnhagyja. 2 

Megtartatott-e ezen országgyűlés? s ha igen, 
mik végeztettek benne.? mai napig sem tudjuk. 
Ai myi bizonyos, hogy László király Temesvárról 
jövet , Csanádon és Szegeden keresztül utazott visza 
Budára. 3 

Dacára azonban a Temesvárott és Kecskeméten 
esküvel fogadott bűnfeledésnck, a fiatal király az 
alig 24 éves Hunyadi Lászlót, elleneinek tanácsára 
1457. március 16-án Budán lefejezteté; testvérét 
pedig, a l o éves Mátyást, számos barátjaival együtt 
fogságra vetteté. E hallatlan tett hírére egész Er-
dély s vele Magyarország nagy része fegyvert raga-

1 Szalay: Magyarorsz. tört. III. k. 146 — 152. 
2 Kovachich: Vestigia Comitioruin. 287—288. 1. 
3 Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar Történelmi Emlékek. 

Kiadja a Magyar Tud. Akadémia. Második osztály. írók. I. k. Szerómi 
György naplója. 5. és 6. lap. — Gr. Teleki József: Hunyadiak kora. II. 
k. 486. lap. 
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dott. László király látván a reája tornyosuló ve-
szélyt, foglyával, Mátyással Bécsbe futott; honnét 
aztán esküvője végett Prágába ment s ott novem-
ber 23-án, tehát épen temesvári esküje évforduló 
napján, hirtelen meghalt. 1 

Ennek bebizonyultával a Budán összegyűlt egy-
házi és világi főurak rögtön kihirdették a király-
választó országgyűlést Pestre és pedig a jövő év 
január l-ére. 2 Szilágyi s vele a halhatatlan kor-
mányzó többi barátjai már kezdetben Hunyadi Má-
tyásnak szánták a királyi koronát, mellettök nyi-
latkozott a kisebb nemesség s az ország nagyobb 
része. Özvegy Hunyadi Jánosné, Szilágyi Erzsébet 
és bátyja Szilágyi Mihály látván a kedvező hangu-
latot, 1458. január 12-én Szegeden Gara László nádor-
ral s ennek nejével, Alexandrinával, a Hunyadi-ház-
nak eme két esküdt ellenségével szövetséget kötöttek, 
olyformán, hogy a nádor minden vagyonát és hiva-
talát megtartandja s a királylyá választandó Mátyás 
annak leányát nőül veendi; emezek viszont meg-
ígérték, hogy Mátyásnak királyly á választatását kiesz-
közlendik. Es ezen esküvel pecsételt biztosítást az 
előbbiek a nádor összes párthiveire is kiter jesztették. 3 

Szilágyi hada, mely ekkor Szegednél táborozott, 
mintegy 20 ezer lovasból állott; vele voltak Roz-
gonyi Sebestyén, Kanizsai László, Székely Tamás és 
Szentmiklósi Pongrác dandárai is; valamint később 
számtalan kisebb-nagyobb csapatok, melyek a sereg 
számát 40 ezer főre növeszték. Szilágyi nem akar-
ván sok időt vesztegetni, a fogságából nem rég 
kiszabadult Vitéz Jánost, Mátyás szabadonbocsájtá-
sának kieszközlése végett Podiebrádhoz Csehországba 
küldötte; maga pedig - tekintélyes hadával Pestre 
sietett. 4 

1 Szalay: Magyaroraz. tört. III. 168 —170. 
2 Kovachich: Vest. Coniit. 290 -291. — Kaprinai: Hung. Dipl. I. 318. 
3 Gr. Teleky J . : Hunyadiak kora. X. köt. 565. 1. CCLXXVI. sz. a. 
4 Szalay: Magyarorsz. tört. III. 174 175. 
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A királyválasztás ujabban január 24-ére volt 
kitűzve. Szilágyi dandárai a Duna jegén állottak s 
a már jó hosszúra nyúlt tanácskozások miatt türel-
met veszitve, Mátyást királynak kiáltották. A fal-
vakból beözönlött nép, valamint a testvérváros 
lakossága is örömmel viszliangozá a kedves nevet 
s a sereg utcáról-utcára já r t , zeneszóval hirdetvén 
a választást. Eközben megszólaltak a harangok s a 
még mindig tanácskozó honatyák kénytelenek vol-
tak a nép s nemzet által történt választást helyben-
hagyni. 1 

A tizenöt éves Mátyás, hős atyjához méltó 
erélylyel ragadta meg a kormány gyeplőit. Első 
gondja volt az előde alatt szétfoszlott királyi tekin-
tély helyreállítása ; mi végből nagybátyjá t , a nekie 
kelletlen tanácsokat osztogató Szilágyit Világos vá-
rába záratá. 2 Majd az egy idő óta elhanyagolt vég-
várak állapotát megtekintendő, ütra készült. Még 
augusztus 16-án Budán volt , mert innét erősítette 
meg és pedig az előbb mondott napon Szeged város 
közönségének ősidőktől fogva élvezett eggházvédnökségi 
(jus Patronatus) jogát az áltatok alapított sz.-dömei, 
sz.-györgyi, vasas sz. Péterről cimzett korodcá és sz.-erzsé-
beti plébániákra nézve. 3 Körülbelül két hétre ez okle-
vél kiadása után azonban már útban volt a király 
Nándorfehérvár felé. Szeptember 1-én érkezett Sze-
gedre ; 4 honnét e hó 3-áról a szerb despota becsei 
kapitányai- és alkapitányaihoz, nemkülönben annak 
mindkét tiszaparti vám- és révfölügyelőihöz intézett 
igen erélyes levélben Szeged város lakosságának ősi 
s György szerb fejedelem által is elismert és megerősí-
tett vám- és révmentességi jogát védelmezvén, azokat 

1 U. e. u. ott III. 175. 
2 Litterae Regis apud Katona: Hist. Crit. R. H. XIV. 161. éa 

Glycerius Spányilc: História Pragmat. R. H. Poriodus III. p. 333. 
3 Okmánytár 41. sz. a. 
* Joli. Heinrich Schwickor: Geschichte des Temeser Banats. 93. 1. 
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minden ezektől s ezek emberei- és kereskedelmi cikkeiktől 
eddig követelt vám- és révfizetések kizsarolásától szigo-
rúan eltiltja. 1 

Szegedről a király Nándorfehérvárra ment s 
onnét visszajövet Temesvárról 1458. sz. Miklós püs-
pök napjára , vagyis december 6-ikára Szegedre 
országgyűlést hirdetett. 2 Bártfa városához novem-
ber 15. és 29-én, tehát két izben is irt, hogy e 
nyilvános hongy ülésbe körükből néhány, városuk 
pecsétjével ellátott egyént küldjenek. 3 Hihetőleg a 
többi városok és rendek is ekkor kapták meghivó 
rendeleteiket; mert az utóbbi levélben Mátyás nyíl-
tan kimondja, hogy a bosznya király István, más-
napra, azaz november 30-ára Szeyeden leend s ő is e 
napon útnak induland, hogy a nevezett városban sz. 
Miklós napján tartandó országgyűlésen a magyar 
sz. koronának Fridrich római császártóli kiváltása, 
a török elleni háború, az ország elidegenített s 
lefoglalt részeinek visszaszerzése, annak nyugalma 
és békéje érdekéhen, úgyszintén István bosznya 
király ügyéhen is az ország rendeivel és a vár-
megyék és városok követeivel tanácskozhassék. 4 

A királyon s István bosznya fejedelmen kivül, 
megjelentek még ez országgyűlésen Magyarország 
valamennyi főpapjai és bárói, ugyszintéu a széke-
lyek, erdélyi szászok s az előkelő,, vagyis szabadal-
mazott városok felhatalmazott jai és a 61 várme-
gyének négy-négy, vagyis összesen 244 követei ; 5 

valamint a király nagybátyja, a nemrég szabaddá 
lett Szilágyi is , kit Mátyás szintén Temesvárról 
hitt meg Szegedre s kivel ideutaztában Csanádon 
békült ki. 3 

1 Okmánytár 42. sz. a. 
2 Kovachich: Yestig. Comit. 331. és u. e. Supplementa ad Vestig. 

Comitiorum. T. II. p. 149. 
3 U. e. Vestigia Comitior. 331 — 334. 
4 Kovachich: Vestigia Comit. 331 — 334. 
3 U. e. az e. h. 335. 
6 Joh. Heinrich Schwicker: Goschichte des Temeser Banats. 93. 1. 
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A gyűlés Gara László nádor és Ujlaky Miklós 
erdélyi va jda , mint pártütő főnökök leköszönteté-
sével vette kezdetét; kik helyett nádorrá Guthi 
Országh Mihály, erdélyi vajdákká pedig Rozgonyi 
Sebestyén és János testvérek neveztettek ki. Az 
országgyűlési végzések többi részét nagyobbára a 
hadszervezet újjáalakítása tette k i , melynek főbb 
Pontjai ezek : a királyi bandériumok a király jöve-
delmeinek arányában szaporitandók és a királyi 
jószágok telekkatonasága (minden 20 jobbágy-telek 
után egy vitéz) közfölkeléskor a kir. bandériumok-
hoz csatolandó. A főpapság zászlóaljai, a Zsigmond 
alatti szokás és rendeletek szerint; a kisebb egy-
1 láziaké pedig jobbágyaik számarányához képest, a 
telekrendszer szerint állíttassanak ki. Ellenben az 
ország zászlósai, kik bandériumaikra a királytól 
zsoldot húznak ; valamint a jobbágygyal biró neme-
sek is, kik az egyházi és világi főuraktól katona-
szedésre pénzt kaptak, telekkatonáikat ne az álta-
lok szedett zsoldos csapatokba, hanem a vármegyék 
zászlói alá küldjék. Mivégből minden zászlós és 
nemes, nagy- és kisbirtokos, minden 20 fizető 
jobbágya után egy karddal , paizszsal, tegezzel és 
nyíllal, vagy lándzsával ellátott harcost tartozik 
lóra ültetni. A jobbágy nélküli nemesek, tehetsé-
gük szerint kötelesek szolgálni. Az igen szegény 
nemesek azonban, kiknek a fölülésre elegendő költ-
ségük nincs, tizen küldjenek egy jól fölfegyverzett 
s három havi szükséglettel ellátott vitézt. A király-
nak szabadságában álland szükség esetén nemcsak 
saját , hanem az egyházi és világi főnemesek ban-
dériumait is fölültetni s akkor az ország többi 
lakossága szintén tartozik a telekrendszer összeírása 
szerint fölkelni ; de a derék hadat a király csak 
liárom hónapig ta r tha t ja táborban. Végül, midőn a 
király a saját s az egyházi és világi főnemesség 
bandériumait személyesen vezérli harcba, a többi 
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nemesség is tartozik őt követni, de csak a határszé-
lig. Ha azonban az ellenség a Duna és Száva folya-
mok túlpartján fekvő várak valamelyikét ostrom alá 
fogná, ők is tartoznak a király és főnemesség ban-
dériumaival a szorongatott vár védelmére átkelni. 1 

Ezen törvénynek köszöni létét a később oly-
annyira híressé vált magyar huszárság, melynek 
habár vitézsége nem i s , de elnevezése minden 
művelt európai nemzet hadserege közé behatolt. 

A szegedi országgyűlés határozatait a király 
1459. január 5-én, vagyis vízkereszt vigélyén szen-
tesitette ; de ő — ugy látszik — még tovább is 
Szegeden marad t ; mert ugyanonnét január 20-ról, 
azaz sz. Fábián és Sebestyén napjáról , e városnak 
minden hét szerdáján tartandó hetivásári jogot eftiged-
ményez. 2 

A törökök ujabb támadásai , de legkivált az 
általok elfogott Szilágyinak lefejeztetése miatt kike-
riillietlenné vált török háborúra való készülődések, 
az ifja királyt 1462-ik évi julius végével ismét Szegedre 
hozták. Innét küldözgette szét harcra szólító leveleit 
s rendelte ide dandárait. 3 Innét szólitá föl augusz-
tus 10-én — azaz sz. Lőrinc vértanú napján — 
Bártfa városát is, hogy István bosznya király s 
Ragusa város példájára, a magyar szent korona 
kiváltásához legalább 2000 arany forinttal járuljon. 4 

Pár heti itt tartózkodás után seregeivel Csa-
nádra indul t ; hol is iiagyboldogasszony ünnepe 
utáni harmadnapon, azaz augusztus 17-én, Szeged 
város kérelmére, Asszonyszállása nevű kun pusztát 
a többiekkel egyetemben a nevezett város polgá-
rainak használatába adja. 5 

1 Lásd az összes országgyűlési végzéseket. Kovachicli : Vestigia 
Comitiorum 335—347. 1. 

2 Okmánytár 43. sz. a. 
3 Szalay: Magyarorsz. tört. III. 
4 Kovachioh: Suppl. ad Vestig. Comit. T. II. p. 155-156 . 

Okmánytár 44. és 76. sz. a. 
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A szerencsésen végződött augusztusi hadjárat-
hói visszatérő király Szegeden keresztül utazott föl 
Budára. Ugyanő Í464. tavaszán Bács városában 
történt időzése alat t , az országos főrendeket tanács-
kozás végett a következő év első napjaira Szegedre 
hivta meg. 1 E gyűlésnek január első felében kel-
lett történnie ; mert egy január 16-iki levélben róla 
niár mint elmult eseményről tétetik említés. 2 

A tanácskozás tárgyát , mint ugyanazon levél 
tanúsí t ja , a hit dolgai s a haza közérdeke képez-
ték: „Tetszett nekünk — igy szól abban a király, — 
hogy e gyűlésen, melyben nagyobbára a hit dolgai 
s a haza közállapota jöttek szőnyegre, jelen legyünk." 3 

Mit értett Mátyás a hit dolgai és a haza közálla-
pota a l a t t ? nyilván kitűnik az emiitett gyűlésből 
Cezinge János (Janus Pannonius) hirneves pécsi püs-
pök s Rozgonyi János királyi tanácsos személyében 
Ró mába indított küldöttségnek adott utasításból, 
amely szerint azok, I I . Pál pápától mindenekelőtt 
a dicső emlékű IV. Béla leányának, Margitnak 
szentté avattatását és a budai magyar egyetem visz-
szaállitását kérelmezték; 4 aztán meg a közelgő török 
elleni hadjárathoz segítséget kértek. 

Megjegyzendő, hogy az 1465-iki szegedi gyü-
lésezés nem volt országgyűlés, hanem csak tanács-
kozmány; mi onnét is ki tűnik, hogy csak nagyon 
rövid ideig tartott s benne egyedül az egyházi és 
világi főurak vettek részt, mint ezt a föntebb em-
iitett levél következő kifejezése mu ta t j a : „tetszett 
nekünk sokféle okokból s a főpapok és főnemesek 
egész tanácsának", sat. 5 

Ezen tanácskozmány helyiségéről Szegedi Ki/it 

1 Horváth : Magyarorsz. tört. II. k. 449. 1. — Kovachich: Suppl. 
ad Vostig. Comit. II. k. 171. 1. 

2 U. e. u. a. k. és lapon. 
3 U. e. u. ott. 
4 Vollständige Beschreibung der k. Freyen Hauptstadt Ofen. 39. 1, 
5 Kovachich: Suppl. ad Vostig. Comit. II. k. 171. 1. 
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i 
sz. ferenci szerzetes s egyházi iró, ,,A Szeged-alsó-
városi fejedelmi templom és kolostor történelmi vázlata" 
cimű munkájában eként véleményez : „Mátyás kirá-
lyunk a törökkel vivott többrendbeli harcai közben 
s névszerint Jajcánál tönkre vervén őket, 1465. év 
elején az ország rendeit Szegedre liivta meg orszá-
gos tanácskozásra. Itt pedig, részint mert még ekkor 
Szegeden az ország rendei befogadására, elég alkalmas 
helyiség alig létezett; részint mert a hős király gyer-
mekkori emlékei azok (t. i. a szerzetesek) köré-
ben fölujul tak, sat. ; de végre minthogy az ország-
gyűlést (igy!) mindenesetre isteni tiszteletnek kel-
lett vala megelőznie, egyéb templom pedig a még 
akkor igen szerény terjedelmű Szegeden alig létezett : 
azon országos tanácskozást eme kolostor falai között 
és annak tágas környezetében tartotta meg." 1 Ezen 
rövid történelmi vázlat, melynek egy évvel később 
maga Szegedi is elleni mond, 2 telve van tévedésekkel. 

Ugyanis 1-ször az 1465-iki szegcdi tanácskoz-
mányra, mint föntebb kimutat tuk, nem az ország 
összes rendei, hanem csakis az egyházi és világi 
főurak voltak hivatalosak. 

2-szor. Szeged városa, mint alább látandjuk, 
már jóval előbb igen nagyterjedelmű város volt s 
épen Mátyás alatt fénykorát élvezte. 

3-szor. Ugyanakkor a királyi váron kivid, mely 
a tanácskozásokra szintén elég alkalmas és célszerű 
helyül szolgálhatott volna, csak plébániai temploma 
négy volt; 3 nem is említve a többi szerzetes-egyhá-
zakat, melyek hajdanában e várost disziték. 

1 Az 1862. évi „Szegedi Hiradó" 74. 8z. Tárcájában. 
2 Az 1863-ik évi ,,Szeged" cimü lap 7-ik sz. tárcájában közölt 

„Okadatolt észrevétel' ben az omlitett iró a Mátyás-kori Szegedről 
ekép nyilatkozik: „Szeged főtemploma (érti a sz. - döraeit), mely már 
1199-ben prépostsággál (inkább föesperosséggel) diszlett s maga Szeged 
városa már ekkor 'is (t. i. Mátyás alatt) a haza Jobb királyi városai 
egyike volt"; stb. 

3 L. Mátyás királynak 1458-ban kiadott oklevelét, melylyol Sze-
ged város közönségét az általa már régebben élvezett egyházvédnökségi 
jogban ujolag megerösiti. Okmánytár 41. sz. a. 
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Eszerint Szegedinek okadatolásai, melyekkel az 
alsóvárosi kolostort ós annak tágas környezetét, mint 
az 1405-iki tanácskozmányok helyiségét védelmezi, 
egytŐl-egyig megsemmisüinck. De alig is hihető, 
hogy a királynak és főuraknak kedvök lett volna 
ép az év legzordonabb szakában, kint a szabad ég 
alatt, vagy bent a hideg templomban napokig 
tanácskozni; annál kevésbé pedig, miután az alsó-
városi havi-boldogasszony temploma ép ugy, mint 
a melléje épitett kolostor is, ugyanazon tiszt, atyá-
nak kevéssel előbb kiejtett szavai szerint, még ekkor 
nagyon szegényes állapotú volt. 1 

Midőn azonban a fölsorolt körülmények meg-
fontolásával Szegedinek véleménye fölött pálcát tö-
rünk, nem akarunk ujabb conjecturákkal előállani; 
ez ott, hol az adatok hiányzanak, úgyis haszta-
lanná válnék. Említésre méltó még, hogy Mátyás 
király a szegedi gyülésezés kezdete előtt (sz. Dö-
mötör napján) saját drága gyöngyökkel ékített s 16 
ezer forintra becsült királyi palástját a sz.-dömci egy-
háznak ajándékozá, oly célból, hogy belőle a neve-
zett egyház védszentjének tiszteletére egy misemondó 
ruha (casula) készíttessék. 2 Kevéssel utóbb pedig azt 
is elrendelé, hogy a még ekkor nagyon szegényes 
alsóvárosi templom és kolostor helyére, saját kir. 
költségén, egy nagyszerű fejedelmi bazilika és tágas 
kolostor építtessék. 3 Ugy látszik, hogy Mátyás az 
1465-iki tanácskozmányok után nemsokára búcsút 
vett Szegedtől, és pedig alighanem örökre; mert 
későbbi ittlétének nyomára többé nem akadunk. 
De jótevő szelleme továbbra is vele maradt s élte 

1 L. az 1862. évi „Szegedi Iliradó" 74. sz. tárcájában Szegedi 
Kiütnek: „A Szeged-alsóvárosi fejedelmi templom és kolostorról irt 
történelmi vázlatát." 

2 Magyar Krónika. II. d. 264. 1. Holtai G. 
3 L. az 1862-iki „Szegedi Híradó*- 74. sz. tárcájában „A Szeged-

alsóvárosi fejedelmi templom és kolostor történelmi vázlatát." 
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végpercéig a legéberebb figyelemmel őrködött annak 
szabadalmai és kiváltságai fölött. 

A tőle birt számtalan oklevelekből nyilván 
ki tűnik, hogy mennyire jól esett neki e város pol-
gárainak forrón szeretett édes atyja, Hunyadi János 
országkormányzó s ő iránta is tanúsított törhetlen 
ragaszkodását s hasznos szolgálataikat királyi kegyé-
vel viszonozhatni s meg nem állhatá, hogy azokat 
1462-iki nagyszerű szabadalom-levelében különösen 
föl ne említse ; 1 sőt midőn két évvel utóbb ugyan-
azok nevében Oswald László biró s Tápay László 
és Kamanczy (Kameniczy) Benedek esküdt-polgárok, 
nemkülönben Ferenc mestert* városi jegyző, Zsigmond 
király II. törvényét megerősítés végett elébe ter-
jesztették , ismét fölemlíti azon hű szolgálatokat, miket 
azok neki s a koronának minden időben őszinte 
szívvel tettek s ennek elismeréseid a most emiitet-
tem törvényben foglalt kiváltságokat, amennyiben 
azok Szegedet mint várost érdeklik, egész terjedel-
mekben megerősitette és megújította. 2 

Ebből látható, hogy Szeged város közönsége 
a dicső Hunyadi-ház iránt kiváló érdemeket szer-
zett magának és hogy Mátyás király ez érdemeket 
kellőleg méltányolni is tudta. Az ő szebbnél-szebb 
szabadalom- és kiváltság-levelei egytől-egyig a leg-
fényesebb igazolványai azon bőkezű kegyeletnek és 
kitűnő gondoskodásnak, melylyel a nagy király 
Szeged városa iránt egész élete fogytáig viseltetni 
soha meg nem szűnt. 

Zsigmond nagygyá tette e várost ; de e nagy-
ságnak Mátyás adta meg az őt megillető dicsfényt, 
melynek folytán az, egész a mohácsi vészig, sőt 
még azután is jó ideig egy alig hihető fénykort 
élvezett. Az ő gondoskodása kiterjedt a város ösz-
szes életérdekére. Nem volt előny , amelyben annak 

1 Okmánytár 44. és 7f>. sz. a. 
2 U. ott a 45. sz. a. 
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lakosságát tőle telhető módon ne részesítette , nem 
panasz, melyet megorvosolni ne iparkodott volna. 
És e tekintetben semmi kiméletet, semmi személy -
válogatást nem ismert ; mint ezt az akkoron igen 
hatalmas budai káptalan irányában is megmutatá 
azáltal, hogy a szegedi polgároknak, kiket a káp-
talan emberei, az annak birtokához tartozó zentai 
réven, boraik hazaszállítása alkalmával, ősi szaba-
dalmaik ellenére vizi vámfizetésre szorítottak, — a 
visszatorlást nemcsak hogy megengedi, hanem meg 

parancsolja; mely királyi parancsnak a szegediek 
akként tesznek eleget, hogy a város polgársága fegy-
verre kel, Zenta mezővárost a káptalantál elfoglalja, 
huzamos ideig letartja s addig vissza sem adja, mig 
az vele az országbíró előtt ki nem egyez s mayát 100 
márkányi birsággal a szegedi polgárok jogainak tiszte-
letben tartására nem kötelezi. 1 

Hasonló erélyt tanúsított a péterváradi apáttal 
szemben is, midőn azt a szegedi polgárok törvénytelen 
megadóztatása, miatt, 1481-ben a nádori törvényszék elé 
idézteti s miután ott föntebbi eljárásának jogosságát 
kellőleg beigazolni nem birja, itéletileg is elmarasz-
taltatja. 2 Nem kevésbé nevezetes továbbá még azon 
intézkedés is, melylyel a Kassa és Bártfa városok 
s egyéb föl vidékiek által, a feléjük szerémi s más 
alvidéki borokat szállító szegedi és pesti kereskedők eljá-
rása iránt támasztott nehézségeket, saját törvényszéke 
közbejöttével elenyészteti s ezáltal mindkét fél jogos 
követelésének eleget tesz. 3 

Minthogy pedig a városok erkölcsi tekintélye 
és anyagi gyarapodása leginkább azok belbékéjé-
től s a lakosság jó egyetértésétől függ , ennek fön-
tartósára is kiváló gondot fordított Mátyás. 

Vajmi szép olvasni az ő 1486-iki rendeletét, 

1 Okmánytár 54. sz. a. 
2 U. ott az 57. sz. a. 
8 U. ott az 59. sz. a. 
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mely ly el a szegedi polgárok panaszára, ugyanazon 
város közönségének erősen meghagyja , hogy bírája 
e tisztét jövőben ne az eddigi helyi szokás, vagyis 
inkább visszaélés szerint, a polgárok s azok jogainak 
sérelmére élete fogytáig, hanem csak egy évig viselje; 
melynek leforgása után nyilvánosan lemondjon s 
hivatalát u j választás alá bocsássa ; a község pedig 
uj bíráját, hűség-eskü letétele végett , a, választástól szá-
mítandó egy hó alatt a királynak bemutassa. 1 Hogy 
ezen szigorú, de üdvös intézkedések Szeged városának 
erkölcsi tekintélyét nagyban növelék, azon kétked-
nünk sem lehet. 

De nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is 
nagygyá akarta Mátyás e várost tenni. Mennyire 
szerette ő Szegedet s mennyire szivén feküdt annak 
jóléte és anyagi előmenetele,, kitűnik a már fön-
tebb emiitettük 1462-iki adomány-levélből, mely-
ben a király nyíltan kimondja, hogy az Asszony-
szállása nevű kun pusztát azért bocsájtja a szegedi 
polgárok szabad legeltetési élvezetébe, hogy ezáltal 
a város lakosokban, házakban és épületekben, egyszóval 
lélekszám- és vagyonban annál inkább gyarapodjék, 2 

Ugyanezen cél lebegett szemei előtt akkor is, 
midőn 1459-ben a város közönségének megengedé, 
hogy a boldogságos sz. Máriához címzett kolostor 
előtti térre négy mészárszéket állithasson; 3 valamint 
akkor is, midőn Zsigmond királynak 1430-ban kiadott 
s hat év múlva új ra megerősített rév- és vámmen-
tességi levélét 1464 ben átírta; 4 nemkülönben midőn 
IV. Bélának Tápé)-a és Vártóra vonatkozó 1247-iki 
adomány-levelét, Róbert Károlynak nem tudni mely 
évben kelt erősitvénye alapján, 1465-ben megújí-
totta..s Továbbá , midőn 1471-ben a péterváradi apá-

1 Okmánytár 60. sz. a. 
2 U. ott a 44. és 76. sz. a. 
8 U. ott a 43. sz. a. 
4 U. ott a 46. sz. a. 
6 U. ott a 47. és 76. sz. a. 
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fot a szegediek ott twmclt borainak, ugy saját szemé> 
lyök- és személyzetüknek megadóztatása- és megvá-
rnod áfásától Béla, Endre, Károly, Lajos és Zsigmond 
királyok kiváltság-levelei értelmében eltiltotta i s 
Gábor kalocsai érseknek, mint a péterváradi apát-
ság kormányzójának, a szőlőbirtokos szegedi pol-
gárokkal ezek csöbörpénze iránt 1477-ben kötött 
egyezségét 2 a következő évben megerősítette. 3 Vé-
gül akkor is, midőn 1483-ban a város közönségét 
boldogult atyja, az országos főhadvezér által neki 
adományozott hétfői hetivásári jogában megerősítette. 4 

Mindezeknek pedig mintegy koronáját képezik 
azon gyönyörű szabadalom-levelek, melyekkel a 
nagy király Szeged város közönségét úgyszólván 
egy egész országrésznek, a téres Duna-Tisza közti kun-
pusztáknak a kunokkal egyenjogú haszonélvezőjévé 
tette. 5 

Ezen rendkívüli szabadalomnak s az ebből 
kifejlődött közös viszonynak köszönhetjük legin-
kább , hogv Szeged város kunérdekü okmány gyűj-
teménye Mátyás alatt ismét két érdekes oklevéllel 
szaporodott. Ezek egyike 1469-ben kelt s vele a 
nevezett király Törteiszállási Csertő Bálintot s annak 
utódait, Zsigmond királynak 1436-iki elismervényé-
hez képest, a törtei-, bácsa- és kömpöcszállási örökös 
kunkapitángságokban megerősíti; 6 a másika pedig 
1473-ikban jött ki s általa a király a majos-szállási 
Báth László és Domokos testvérek, mint kis-kun-
halasszéki kapitányok kérelmére megengedi, hogy 
a mirigy és éhség által lakosailiban megfogyatkozott 
Csályos szállása, Fej érté, Majosszállása és Kömpöc-
szállása nevezetű kunpusztákat újólag benépesitlies-

1 Okmánytár 51. sz. a. 
2 U. ott az 55. sz. a. 
8 U. ott az 56. sz. a. 
4 U. ott az 58. sz. a. 
5 U. ott a 44, 48, 50, 53. ós 76. sz. a. 
6 U. ott a 49. sz. a. 

5 
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sék; meghagyván egyszersmind, hogy az ott lete-
lepülni kivánó jobbágyokat ebbeli szándékuk kivi-
telében megakadályozni senki se merészölje. 1 Nagy 
pusztulásnak kellett ekkor Szegedet és környékét 
érni. A törökök által behurcolt epemirigy s az ezt 
nyomban követő éhség a körülötte fekvő kunpusz-
ták lakóit — mint a föntebbi okmányból kitű-
nik — úgyannyira megdézsmálta, hogy egynéme-
lyikének majdnem ujratelepitése vált szükségessé. 

S ezzel búcsút kell vennünk a nagy királytól, 
kinek közel 33 évi uralkodása alatt Szeged városa 
mind erkölcsi, mind anyagi fölvirágzás tekintetében 
az ország főbb városai sorába küzdötte föl magát. 

A nagy király erélyes uralkodását megunt főne-
messég Mátyás halála után a gyáva Ulászlót ültette 
a még kevéssel előbb olyannyira rettegett trónra. 
Telt kincstár s jól fegyelmezett honvédelem volt, 
mit Mátyás nemzetének örökségül hagyott s pár év 
múlva már az első üresen állt, a második pedig 
bomlásnak indult. 

A Mátyás had-iskolájából kikerült fekete-sereg-
nek rövid időn csak romja, salakja maradt meg. 
Nehogy pedig ez is végkép föloszoljék, Ulászló őket 
a Felföldről Szeged rónáira küldötte. Minthogy azon-
ban itt zsoldjok mindegyre kimaradozott, a vidék 
fosztogatásához fogtak s annak kirablása- és elpusz-
tításában kerestek kárpótlást; amin aztán a tőlök 
legtöbb kárt szenvedett szegedi polgárok igen föl-
indulván, a királyhoz követséget küldöttek s kérve-
kérték őt, hogy határukat e garázda hadtól meg-
menteni kegyeskednék; vagy ha ő ezt nem tehetné, 
adna nekik hatalmat , az erőt erővel visszaverni, 
hogy igy fegyverrel utasíthassák rendre azokat, 
akiknek rakoncátlankodását már tovább tűrni nem 
birják. 

8 U. ott az 52. sz. a. 
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A király boszankodva ballá a panaszt s 'rögtöii 
parancsot adott Kinizsinek, hogy seregeit össze-
szedve, a garázdálkodókat rendreutasítsa. De ez nem 
akarván az országot annyi sok hasznavehető fegy-
verestől megfosztani, előbb barátságos uton ipar-
kodék őket lecsillapítani; de minthogy ez nem si-
került , hadat indított ellenök s őket Halas köze-
lében, az úgynevezett kigyósi pusztán végkép leverte. 
Hatszáznál több fekete hullott el. Az elfogottak 
közül a főbb bűnösök egytől-egyig fölaggattattak, 
vagy kerékbe törettek; a kisebbek a király, nádor, 
vagy Kinizsi táborába osztattak be; akik pedig 
megmenekültek, azok később mint útonállók az 
Osztrák-, Magyar- és Morvaország határain fekvő 
Fehérhegység közelében, az ottani helytartók által 
elfogatván, kivégeztettek. Ez lett vége az egykor 
rettegett feketeseregnek, 1 melynek emlékét vidé-
künkön ma már csak néhány halom és tó őrzi. 2 

Körillbelől négy évre e szomorú esemény után, 
Budát és környékét a pestis kezdé pusztítani; mi-
nek következtében a király székvárosát odahagyván, 
vadászat örve alatt a vértesi erdőségbe menekült; 
honnét később Csanádnak, majd Szegednek vette 
út já t ; 3 ahol is 1497. XI. ezer szűz ünnepe előti 
péntekről a peterváradi apátságot bizonyos Angelus 
nevü olasz papnak adományozza s emellett őt más 
egyházi javadalmak elnyerésére is alkalmasnak nyil-
vánítja. 4 

A kőrútjából hazaérkezett király még ugyan-
azon évben Budára országgyűlést hirdetett. 5 Ezen 
országgyűlésen a szegedi küldöttek is megjelentek 
s a királytól régi szabadalmaik megerősítését ké-

1 Isthvánffy: Histor. Regni Ilung. L. II. p. 16 — 17. — Bonfin: 
Decad. V. L. III. p. 513. 

2 Hornyik: Kecskemét város tört. I. k. 180 — 181. 1. 
8 Isthvánffy: L. III. p. 27. 
4 Kovachich: Suppl. ad Vestig. Comit. II. 294—295. I. 
5 Isthvánffy: L. III. p. 27. 

0» 
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relmezték; minek folytán Ulászló őket 1498. pün-
kösd másnapján, az előbbi királyok , névszerint a 
IV. Béla és III. Endre által Buda és Székesfehérvár or-
szágos székvárosok szabadalmaihoz képest nekik engedett 
ősi kiváltságaikban ujolag megerősítette s ezzel kapcso-
latban őket "mind a királyi , mind más egyéb vámo-
kon és réveken fizetésmenteseknek nyilvánít ja; miért 
is az összes vámfölügyelőknek szigorúan meghagyja, » 
hogy senki közülök a szegedi polgárok- és utasoktál 
vámot követelni, vagy azokat és azok jószágait letartóz-
tatni és akadályozni egyáltalán ne merészkedjék. 1 

Ugyanő 1499. áldozó előtti hétfőről, ¡Szegednek 
Latliran nevü külvárosa részére, évenkint sz. Luca 
napján tartandó országos és hetenkint csütörtöktől 
szombatig terjedő hetivásárt engedményez. 2 Ez ok-
levél annál nevezetesebb, miután benne egy oly 
városrész említtetik, melynek ma már neve sem 
ismeretes. 3 

Az Ulászló korát jellemző általános romlottság 
és erkölcsi sülyedés közepette mint valóban ri tka 
tüneményt üdvözölhetjük a szegedi születésű Lukács 
zágrábi püspököt, aki — miután a főpásztori szék 
elnyerése által kedvezőbb anyagi helyzetbe jutott 
— fiúi hélája és kegyelete jeléül, 1450-ben saját 
költségén, a sz.-dömei egyház mellé, gyümölcsoltó-
boldogasszony tiszteletére kápolnát építtetett s annak 
fönntartásáról pazar bőkezűséggel gondoskodott. 4 

A következő évben Szeged város birtokterülete 
nagy változáson ment keresztül; amennyiben Ben-
kovics Péter s annak János nevü rokona, a Csa-
nádi káptalan előtt lefizetvén a nevezett várostól 
egykoron kölcsönvett 150 arany for intot , az ezen 

1 Okmánytár. 61. és 76. sz. a. 
2 U. ott a 62. sz. a. 
3 Az 1863-ik évi 78. sz. ,.Szegedi Iliradó" vegyes hiroi között 

egy hátrány nevü falut emlit Somogyinegyében. En megnéztem a Nagel. 
és Wischán által 1863-ban kiadott Magyarország térképét, de abban a 
nevezett falut följegyezve nem találtam. 

* Okmánytár 63. sz. a. 
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összeg fejében zálogul lekötött Szent-Mihályt és Bán-
falvát, úgyszintén a dorozsmai és gyékéntái rész-
birtokokat is egyszermindenkorra visszaváltották. 1 

1513-ban a törökök u j szul tánja , a saját aty-
ját megmérgező Szelim, nagyszerű liadikészületeket 
tett Magyarország ellen. Ulászló a kikerülhetlennek 
látszó török elleni háborúhoz Gyula pápától segélyt 
kérendő, Bakacs Tamás esztergomi érseket küldötte 
Rómába, de nem sok eredménynyel; mert a rövid 
időn elhalt Gyula utódja , X. Leo pápa, általános 
bűnbocsánatot engedményező búcsúlevélnél egyebet 
nem adhatott. 

Eközben Beriszló Péter veszprémi püspök a 
törököt kétizben is megvervén, azt 3 évi békekö-
tésre kényszerité. E békekötés helye és napja nincs 
ugyan följegyezve; de sejteni lehet, hogy az, egy 
1513-ban Szegeden tartott országgyűlés alkalmával tör-
tént- miután bizonyos Oroszi András nevü főnemes, 
az emiitett év pünkösd keddjéről Szentgyörgyi és 
Bazini Péter országbírót arról tudósít ja, hogy „a 
nádor az ország lakosainak rendeletét, mely szerint az 
országgyűlés Szegeden tartassék meg, — félvén az 
ellenök oda érkezendő különféle nyilatkozatoktól — 
visszavonni akarta oly módon, hogy az Budára hir-
dettessék ki. Ha pedig ez meg nem történhetnék, 
a pécsi püspök odaműködjék, hogy a nádornak és 
neki ne köllessék a királylyal Szegedre menniök; 
hanem az első bizonyos csapatokkal Tótországba 
utazhassék, ő ¡)edig a király személyében Budára 
vehesse magát. De a király, különösen a kalocsai 
érsek és veszprémi püspök tanácsára, az ország kívá-
nalmát helybenhagyá s a sereget személyesen vezetni 
elhatározá." 2 

Bakacsnak azonban a békekötés nem tetszett 
s tanácsára a király a pápai biícsulevelet csakhamar 

1 Okmánytár 64. sz. a. 
2 Kovaehich: Supplem. ad Vcstig. Comitior. Tom. II. p. 353. 
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kihirdetteté; minek következtében a munkát és igát 
megunt parasztság tömegesen tódult a keresztes 
zászlók alá. A nemesség boszankodott, hogy ép 
aratás idején kell annyi sok munkás kéztől meg-
fosztatnia ; miért is a még hon maradottakat min-
den áron visszatartani akarván, szigorúbb eszközö-
ket alkalmazott. A nemesség kegyetlenködéseiről 
napról-napra sötétebb hirek érkeztek a keresztesek 
táborába ; miknek hallatára, de legkivált a rajongó 
lelkíi Mészáros, vagy köznéven Nagybotú Lőrinc 
ceglédi paj) izgatására, a kicsapongást egyébként is 
kedvelő pórhad, fegyverét a nemesség ellen forditá. 

A keresztesek fővezérét, Dózsa Györgyöt , a 
nép-ár szintén magával ragadta s miután értésére 
esett, hogy tette a királytól kezdve egész az utolsó 
nemesig kárlioztatik, alvezérét Lőrinc papot Bácsra, 
Barnabást pedig Egerbe küldötte, hogy az ott ösz-
szegyült kereszteseket hozzája vezessék. Mig azok 
odajár tak, azalatt ő seregét két részre osztván, két 
igen erős csapattal Szeged ellen indult. Midőn azon-
ban e népes városhoz — mely ekkor még kőfallal 
ugyan nem, hanem csak egy igen • hatalmas sánc-
és árokkal volt körítve — közeiedék, a lakosság 
hirtelen fegyverre kelt s elszánt lélekkel várta a 
támadást. 

Dózsa megértvén a szegediek készülődését, nem 
merte a várost megtámadni, miután abban ez idő 
szertant a polgárok és lakosok nagy sokaságán kívül, 
még mintegy 3 ezer bátor és harckész halász is lakott. 
Ez okból Szegedet végkép kikerülvén, Csanád ellen 
fordult s annak földúlása után Temesvár környé-
kére vette m a g á t ; hol is a vár ostroma közben 
Zápolya János erdélyi vajda által meglepetvén, meg-
veretett s mint fogoly, izzó vastrónon vevé iszonyú 
büntetését. 1 

Két év múlva Ulászló is meghal t ; gyenge fiára, 
1 Isthvániiy: Histor. Rcgni Jlung. Libr. V. pag. 3 9 - 4 7 . 
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az alig 10 éve« Lajosra hagyván az általa oly rövid 
időn tönkre tett magyar birodalmat. 

A II . Ulászló korában tetemesen alászállott 
királyi tekintély II. Lajos alatt úgyszólván telje-
sen elenyészett; minek következtében a vérszemet 
kapott főurak, a királyi városok s azok között Sze-
ged szabadalmait, is nem egyszer megtámadták. De 
a folyton éber városi tanács nem igen engedé azo-
kat megnyirbálni ; sokszor egypár dénár miatt föl-
futott a királyhoz s tőle sérelmeinek orvoslását kérte. 
Példa erre az 1516-iki vámmentességi oklevél, mely-
1 j e l Lajos király az ő s egyáltalán az ország min-
den adófölügyelőinek meghagyja , hogy a Tiszán és 
Maroson saját házaik átalakítására fát szállitó szegedi 
polgárokat senki közülük megadóztatni ne merészölje. 1 

E levélből még az is kitűnik, hogy Szeged város 
lakóiból az építkezési kedv még e gyászos korszak 
alatt sem aludt ki. 

1521-ben a kamenic-péterváradi lakosok és Sze-
ged város polgárai, mint ottani szőlőbirtokosok 
között, a szölo-őrzetési díjra nézve bizonyos nehézségek 
merültek föl ; melyek azonban, a pörös felek köz-
megegyezésével kötött egyezség folytán csakhamar 
ismét elenyésztek. Az erről szóló egyezmény-levél-
ben, melyet Lajos király a fönt emiitett óv sz. 
háromság vasárnapja utáni kedden erősített meg, 
nyilván kirnondatik, hogy miután a szegedi polgá-
rok a kalocsai érseknek, mint a péterváradi apát-
ság főnökének, a szőlők őrzetéseért „szürethelypénz11 

cimén már úgyis bizonyos összeget fizetnek ; ennél-
fogva ők, az előbbiektől ugyanazon ciraen követelt 
2 — 2 dénárnyi összeget többé — hacsak saját jő szán-
tukból nem akarják — ne fizessék. 2 

1523-ban a szabadalmaikra fölötte féltékeny 
szegedi polgárok új ra a király elé já ru l tak , hogy 

1 Okmánytár 66. sz. a. 
2 U. ott a 67. sz. a. 
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tőle az előbbi királyok, különösen pedig boldogult 
édes atyja I I . Ulászló által e városnak Buda és 
Székesféléim ár királyi székvárosok előnyeihez képest enged-
ményezett , illetőleg megerősített kiváltságaik átírását és 
megerősítését ősi szokásként kieszközöljék. Ez — mint 
a Szeged város titkos levéltárában maiglan is fönn-
levő eredeti királyi oklevélből 1 s ugyanannak a 
csanádi káptalan által hitelesített másolatából 2 kitű-
nik — meg is történt. 

Dacára azonban a többször megújított királyi 
parancsnak, még mindig akadtak egyes főurak , kik 
a városnak annyi királyi szó szentesitette ősi sza-
badalmait helylyel-közzel megtámadták. Ezek rend-
reutasitása végett a király még ugyanazon év foly-
tán egy másik védlevelet is bocsájtott ki , melyben 
méltó harag és boszankodással fölemlíti, hogy a 
szegedi polgárok új ra nála voltak s elpanaszolák, 
liogy a főurak vámszedői — dacára az erészben 
más városok példájára birt ősi szabadalmuknak — 
tőlük vámfizetést követelnek; miért is ujolag és 
pedig a legszigorúbban meghagyja, hogy ezentúl 
senki közülök a nevezett polgárokat vámfizetéssel terhelni 
ne bátorkodjék, máskülönben ezen jogukat örökre elve-
szítik. 3 

Ugyanez időszakra esik a szegediek és szom-
szédos kunok között évek óta lappangott súrlódá-
sok hevesebb kitörése is , melyeknek megszüntetése 
végett utóbb országgyűlési törvények alkottattak; 4 

de a baj t ezek sem tudták gyökeresen megorvo-
solni. A kellemetlen határvillongásoknak a nem-
sokára bekövetkezett mohácsi vész s az ezt rövid 
időn követő török iga állotta útját . 

1 Okmánytár 68. cs 76. sz. a. 
2 U. ott a 69. sz. a. 
3 U. ott a 70. sz. a. 
* Ezen súrlódásokat, valamint az ezek megszüntetése végett hozott 

országos végzéseket, később, a kunpuszták leírásánál bővebben tárgya-
landjuk. 
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1526. augusztus 29-én elkongott a nemzet bal-
végzetű órája. Az ország dísze, virága Mohács téréin 
veszett; a csatából nagy nehezen megmenekült ifjú 
királyt pedig a keskeny Csele-patak mocsáros ágya 
fogadá karjaiba. 

Szulejman győztes hadai Buda felé vették utjo-
kat, hova szeptember 11-én maga a nagyúr is meg-
érkezett. Szeptember 19-én kezdődött az ozmán 
hadak átköltöztetése a pesti oldalra s ötöd napra 
már a Duna innenső part ján állottak. 

A Duna-Tisza közti vidék földúlása összeköt-
tetésben állván Szeged történetével, nem leend fö-
löslegös Szulejman naplójából az erre vonatkozó 
részt leirni. 

„Csütörtökön (szept. 27-én) — igy szól a ne-
vezett napló — a nagyvezér négy mértföldet haladt, 
hár szép mezőkön, de mindenütt folyótlan síkságon, 
melyet itt-ott néhány tavak és gyakori esőzések 
nedvesítettek. Táborában az ivóviz s élelem hiánya 
miatt nemcsak tömérdek ló elveszett, de oly drága-
ság is támadt, hogy az árpa kilája 120—130, a 
liszté 200 oszporára szökkent. Ibrahim pénteken az 
ozmán déli imádság idejétől, azaz 10 órától nap-
szálltaig öt mértföldet hagyva há t ra , a Tiszához, 
Szegedre jutott.u 1 

János vajda, ki egy ideig e város határánál 
tartá 40 ezernyi elsáncolt táborát , megtudván az 
ellen mozdulatát, hogy magának a királyi méltósá-
got megszerezze, Tokaj felé vette ú t já t ; 2 maga sor-
sára hagyván Szeged városát, melynek lakosai, mint 
Szulejman naplója i r ja : „jáeleve értesülvén a közelgő 
veszélyről, egész családostól, minden vagyonostői a Tiszán 
át, a tidsó partra költöztek s lakhely őket üresen hagy-

' Jászay Pál : A magyar nemzőt napjai a mohácsi vész után. I. k; 
Pest. 1846. 29. 1. 

2 Isthvánfl'y M. : Histor. Regni llung. Viennae, Pragao et Tergesti 
1758. L. IX. pag. 84. 8 5 
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ták; de a körülfekvő faluk lakosai részint vigyá-
zatlanság-, részint gondatlanság s keleties mozdu-
latlanságból a rémitő éhhadat magokra várva, ettől 
véletlenül megrohantattak s mindenükből kifosztat-
tak s vagy leölettek vagy rabszíjra fűzettek. Bőség-
gel virradt Szegeden szent Mihály napja, azaz szept. 
29-ike a törökre. Szulejman naplója szerint a sereg 
lisztben, búzában, árpában, szüleségben és egyéb élésben 
teljességgel elmerült, Az itt talált számtalan juhnyájbál 
Ibrahimnak 50 ezer, Iszkender Cselebi defterdárnak 
20 ezer darab jutott . A nap nyugvásnak lett volna 
szánva; de néhány keresztény a várbeli zárdába vo-
nulván , ezekkél erős harc folyt reggeltől estig; végre a 
zárda bevétetett, sok fogoly* és zsákmány tétetett, 
a város elégettetett," 1 

Kemal pasa naplója szintén fölemlíti e pusztu-
lást., csakhogy ő azt Zulbidjdjéb 23-ára 2 teszi. „E 
nap estefelé — olvassuk a naplóban — egyszerre 
megjelent a vészfölleg a láthatáron. Egekig verték 
a port a betörők s a föld viszhangzott a hadikür-
tök riadásától. A vitéz hitetlenek még sem veszték 
el bátorságukat; midőn a csata iszonyú zaja fülökig 
hatot t , fegyverhez nyúltak s egy ideig vitézül tar-
tották magukat a csatatéren; de a török lovasság 
szétoszlatá őket villámként csillogó szablyájával; 
sok szerencsétlen a folyamba rohant, mely a város 
falait mosta. Akiknek nem volt bátorságuk, hogy 
a halált válaszszák, megkelle a gyalázat igája alatt 
görbedniük. Javaik és családjaik elvitettek s házai-
kat a fosztogatás seprője ürítette ki", sat,. 3 

Ugyanekkor a tanácskozás végett összeült vá-
rosi tanács a betörő törökök által meglepetvén, 
szintén fogságba került. Közte volt a város birája 

1 Jászay P.: A magyar nemz. napjai a mohácsi vész után. I- kőt. 
29, 30. 1. 2 E hó neve alkalmasint hibásan másoltatott s inkább talán Dzül-
hidse lesz. 

3 Az 1860. óvi „Szegedi Hiradó" 43. sz. ,, Tároga tó' '-j ában. 
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bizonyos Kopasz nevü szegedi polgár, ki mielőtt 
lovaliurcoltatott volna, egy éltes ember tanubizon-
s % a szerint, a város régi pecsétjét a Tisza habjai közé 
dobta, i honnét az csak 1704-hcn fogatott ismét ki 
véletlenül a halászok hálója által. 2 

A förgetegként pusztító török tábor elvonultá-
val űz ország két pártra szakadt. Egyike a már 
megkoronázott Zápolya Jánost , másika az osztrák 
Ferdinándot ismerte el királynak. 

A párt villongások kezdetén, honunk alsó részein, 
Szeged közvetlen szomszédságában, bizonyos Joan, 
vagy másként Jován cár nevü kalandor ütötte föl 
fejét; ki is magát homályos és alacsony származása 
dacára a szerb deszpoták ivadékának hazudván, 
mintegy 10 ezerre szaporodott garázda hadával a 
Tenies és Tisza környékén fekvő városokat s falva-
kat kezdte pusztítgatni. Erezték keze súlyát törökök 
és magyarok, nemesek és pórok, kereskedők és min-
denrendü lakosok egyaránt. Ez a rabló, kit a nép 
csak fekete embernek nevezett, kétkulacsos volt ; 
hol egyik, hol másik pártra állott, tulajdonképen 
pedig csak saját hasznát hajhászta ; mit Zápolya 
észrevevén, előbb Perényi Péter erdélyi vajdát, 
majd ennek megveretése után Czibak Imrét küldé 
ellene; aki is Perényi roncsolt seregét lehető hirte-
lenséggel összeszedvén s azt ujabb csapatokkal gya-
rapítván, Jovánt egy Szegedhez közeleső térségen 
megtámadta s őt rövid, de véres küzdelem után 
futni kényszerité. De még ezután sem tudott nyugodni, 
alig hogy sebéből, melyet a csata alkalmával kapott, 
kigyógyult, már ismét összegyüjté szétszórt harco-
sait s azokkal, körülbelül mintegy kétezred magával, 
a védfalak nélküli Szegedre csapott s ott éjnek ide-
jén bizonyos Zákány István nevü dúsgazdag keres-

1 Vodross I.: Ns sz. kir. Szeged városa megnagyobbítandó tanács-
háza talpkö vének alkalmatosságára készült versek. Post. 1799. 11. 1. 

2 L. a Károly-féle kiváltságlevél végét. Okmánytárunk 76. sz. a. 
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kedő házát kirabolni törekedett. De pórul j á r t ; mert 
a zajra fölébredt s hirtelen fegyverre ke.lt lakosság 
által körülfogatván, ágyékba lövetett s az éjsötét-
ség oltalma alat t , némelyek szerint Diód, mások 
szerint Hattomiycis helységbe menekült; ahol is ép 
azon pillanathan, midőn hirtelen bekötözgetett sebeit 
gyógyítgatná, a lovas embereivel ugyanazon vidé-
ken cirkáló Török Bálint által meglepetvén, ágyá-
ból kivonatott s megöletett. A rabló fejét Török, 
hűsége jeléül Budára, János királyhoz küldötte. 1 

Ekként elvonult a vész föllege Szeged város határa 
fölül; de annál inkább égett a háború üszke távo-
labb. 

Az 1528-iki tokaji csata János királyra nézve 
igen szerencsétlenül ütött ki; serege teljesen szét-
veretett s ő maga főhad vezérével Bodóval együtt, 
csak nagynehezen juthatott át a Tiszán; mig má-
sik hadvezére Bakics Pál , a folyamon átvezető hid-
tól elvágatván, az alvidéknek vette útját s különféle 
álutakon Szegedre menekült, E tényből, valamint 
abból is, hogy Szeged városa a következő év febr. 
22-én, az akkoriban Lippán tartózkodó János király-
tól védlevelet nyer t , 2 bizton következtethetjük, hogy 
annak lakói a Zápolya-háznak mindekkorig törhetlen 
hivei valának, sőt az 1536-ik évi april 30-án Vá-
radon kelt fejedelmi levél, melyben János király 
Csonyrád-, Csanád-, Temes-, Arad-, Békés-, Zaránd-
és Biharmegyék szolgabiráinak meghagyja, hogy a 
megpusztult Szeged városába,n letelepedni vágyó lakosokat 
ebbeli szándékukban meggátolni ne merészködjenek 

1 Isthvánffy : Histor. Regni Hung. L. IX. p. 88. — Monumenta 
Hungáriáé Histórica. írók. I. k. 126. 1. — Szerémi György emlékirata. — 
U. e. I. 143—44. és 161. 1. — Salamon Ferenc: Magyarország a török 
hódítás korában. Pest. 1864. 328-329 . 1. — Joannes Zermegh: Rerum 
Gestarum inter Ferdinandum ct Joanném Hungáriáé Reges Commentarius 
ad editionem Amstelaedanensem Anni 1662. recognitus. — A Scriptore-
rerum Hung. Veteres et genuini-k között az 1746-iki Schivandtncr 
féle kiadás II. köt 386 — 387. 1. 

2 Okmánytár 71. sz. a. 



93 

és meggátoltatni ne engedjék, 1 még arról is tanús* 
kodik, hogy ők e hűségben továbbra is állhatatosan 
megmaradtak. 

Ha valamely várost ez években szerencsésnek 
mondhatunk: ugy Szeged volt az, amelynek vidéke 
egész az 1542-iki török foglajásig ellenséget solia 
nem látott; de azért folyton tűn iilt. A törököktőli 
félelem őt is ép ugy tildözé, mint más egyéb 
városokat; bizonság erre János királynak 1538-iki 
augusztus 6-án kelt rendelvénye, melylyel minden 
magyarhoni városok bírái- és tanácsainak meghagyja, 
hogy ha Szeged város polgárai a törököktőli félelem miatt 
helyükből kiköltözni s bátorság végett valamely erődített 
városba menekülni kívánnának, őket családostól és java-
ikkal együtt befogadni készkedjenek. 2 És ez elővigyázat 
nem is volt fölösleges; mert a török, Zápolyának 
1540-ben történt halála után — mint az özvegy ki-
rálynénak s kiskorú fiának gyámja — az ország 
fővárosát csalárdul elfoglalván, hóditó szemeit a 
béke karjain szendergő Duna-Tisza közére vetette. 

A szegediek megérezték a veszélyt s minthogy 
az úgyis kétes sikerű ellentállásban nem nagy biz-
tonságot remélhettek, inkább önkéntes meghódolás 
útján vélték életüket s vagyonukat megmentendő-
nek. Evégből egy négy tagú küldöttséget, u. m. 
Zákány Istvánt, 3 Tsütörtök Lászlót, Somlyai Pált és 
Budai Istvánt, — mindmegannyi gazdag és tekinté-
lyes polgárokat — indítottak föl Budára, hogy 
Mehemed pasát megkérleljék s városukat pártfogá-
sába ajánlják. A pasa igen szívesen fogadta őket s 
a legszebb Ígéretekkel bocsájtotta el magától ; de 
alighogy visszaindultak, már valami Pribék neve-
zetű ármányos renegát a pasát szándoka megvál-

1 Okmánytár 72. sz. a. 
2 U. ott a 73. sz. a. 
8 Ez valószínűleg ugyanazon Zákány István lesz , akit Jován cár 

1527-ben kirabolni törekedett. 
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toztatására birta, azt mondván neki, hogy ha e 
négy férfi Szegedre visszajut: ugy e várost vagy 
épen nem, vagy csak nagynehezen kerítheti liatal-
mába. Ennek folytán a félrevezetett Mehemed a 
négy szegedi polgárt adott szava ellenére megfo-
gatta s a két e lsőt .Budán, a másik kettőt pedig 
Pesten megölette. 

E gyalázatos tény után Mehemed, ugyancsak 
Pribék tanácsára, a szegedieket 1542-ik év farsting-
napján meglepte s a várost ostrom alá fogta. A meg-
szorult szegediek Temesvárra Losonczylioz küldöttek 
segélyért; magok pedig fegyverbe öltözve, férfias 
elszántsággal várták a támadást. A küzdelem meg-
kezdődött. A polgárság jóidéig erősen tartotta ma-
gát ; de midőn látta, hogy a várt segitség mind-
egyre késik, végre csüggedni kezdett s a város a 
törökök ujabb rohama következtében elesett. 1 

A győztes ellenség első dühében a várost, az 
abban levő királyi várral és sok szép templommal 
egyetemben, leégette és földúlta ; a kincsekkel rakott 
boltokat kirabolta s a kézrekerült lakosokat részint 
legyilkolta, részint pedig rabságba hurcolta. Ez 
iszonyú pusztulás alkalmával egy sz.-ferenci szer-
zetes Szeged város régibb okleveleit összeszedvén, azok-
kal Szakolcára menekült; honnét aztán csak később, 
a török világ elenyésztével kerültek azok ismét 
vissza a város titkos levéltárába. 2 

A segéd-sereg megérkezett ugyan később Temes-
várról, de már akkor Szeged lángokban á l l t ; minek 
láttára a sereg egyik jelesebb bajnoka, Kis Kampó, 
elkeseredésében a Tiszát lovastól együtt átúszván, 

1 Ifj. Palugyav Imre: Magyarország stb. leirása. II. k. Sz. kir. 
városok leirása. 184. 1. — Salamon Ferenc: „Magyarország a török-
hódítás korában" c. munkájában a 85. lapon azt állítja, hogy Szeged 
1542. telén önként adta meg magát. Mi, ismerve a szegediek harcias ter-
mészetét, inkább Palugyaynak adunk hitelt, hogy t. i. a város erőhata-
lommal vétetett be. A szegediek szóhagyománya is ily értelemben beszél. 

2 Vedres 1.: Ns sz. kir. Szeged városa megnagyobbítandó tanács-
háza , stb. 13—14. 1. 
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a törökök leghíresebb agáját , Hubiást, párbajra szó-
lította s őt rövid küzdelem után levágván, diadal-
masan tért meg övéihöz. 1 

Budapest, Szeged, majd később Szolnok elfog-
lalásával be lőn fejezve egész Duna-Tisza közének 
meghódítása. Szeged teljes értélemben török iga alá jutott. 

1 Ifj. Palugyay I.: Magyarorsz. stb. leírása. II. k. Sz. kir. városok 
leírása. 184-185 . 1. 
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A város előkori ál lásá. 
A 

$ 
magyarországi városoknak az első öt század 

alatt három kiválólagos nemével találkozunk, 
m. a városokkal — Civitates, — mezővá-

rosokkal — Oppida — és szabad-községekkel — Li-
ben-ae Villae; néhol azonban csak kettővel, a váro-
sokkal t. i. és mezővárosokkal, vagy szabad-közsé-
gekkel. Ez időben a szabad királyi városi cim még 
nem létezett, hanem helyette a Civitas — előkelő 
város — nevezet használtatott. 1 Hogy pedig Szeged 
városa már az első századok alatt ezek sorába tar-
tozott, azt a történelmi részben2 elmondottak után 
fölösleges volna újra bizonyítgatnunk. 

Az előkelő városok és szabad - községek legré-
gibb kiváltságait, az idevágó oklevelek nyomán, a 
következő öt pontba foglalhatjuk össze : 

1. A „jus patronatus" — egyházvéduökségi jog, — 
mely szerint a nevezett városok és szabad-községek 
szabadon választhatták saját papjaikat. 

2. A biróválasztási jog; némelyeknél azon kikö-
téssel, hogy a megejtett választás, helybenhagyás 
végett a királyi fölség elé terjesztessék és a meg-
választott biró magát, a hűségi eskü letétele végett, 
bizonyos meghatározott idő alatt a fejedelem előtt 
bemutassa. 

1 Magyar tört. tár: I. k. 82. 1. Wenzel Gusztáv értelmezése. 
2 L. a II. Endre és IV. Béla korában elmondottakat (Történelmi 

r«^z 32, 34. 1.) és a II. Ulászló ós 11. Lajos által 1498. ós 1523-ban Sze-
ged városának Buda és Székesfehérvár országos székvárosok szabadalmai-
hoz képest engedményezett kiváltság-leveleket. Okmánytárunk 61, 68. és 

szám alatt. 
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3. A község belügyeit illető minden dolgoknak 
s a városi polgárok közt fölmerülő mindennemű 
magánügyeknek önálló elintézése a biró és esküdt 
polgárok — jurati cives — egyeteme, azaz a köz-
ségtanács által. Kivétettek mindazonáltal a véreng-
zés, tolvajlás és gyilkosság főbenjáró vétségei, melyek 
fölött a király által e végből kirendelt birák és tör-
vényszékek Ítéltek. 

4. A vásártartliatási szabadalom; s végül 
5. A község határába tartozó földek szabad 

használata. 
Es mindezen jogok élvezetéért az előkelő, vagyis 

sz. kir. városok, állapotuk s egyéb körülményeik -
höz képest, a kir. kincstár részére, a kir. kamara 
által megállapított bizonyos évi adót fizettek, mely 
adónem ,,census regkis"-nak, magok az adózó városok 
pedig „peculium regkimu-nak neveztettek. 1 

Ezen kiváltságok 1405-től kezdve jóformán meg-
szaporodtak. A mondott évben ugyanis Zsigmond 
király országgyűlést tartván, arra az előbbi gya-
korlattól eltérőleg, a főpapok, zászlósok, országna-
gyok és nemeseken kivül, még az ország összes 
megyéit, kerületeit, úgyszintén a kir. hatóság alá 
tartozó, vagyis tényleg koronabirtokot képező elő-
kelő városokat, mezővárosokat és szabad-községeket is 
meghívta és pedig leginkább azon okból, hogy ezek 
kérelmét, szorgalmazását, értesítését, véleményét és pana-
szát meghallgatván s érett tárgyalás alá vévén: az 
ország java, békéje és közhaszna végett egynémely 
városoknak körülvétetését, más szabad-községeknek 
vagyis mezővárosoknak városi tisztes rangra föl-
emelését; egynémely visszaélésekké fajult szokások 
eltörlését, mérséklését, javítását, vagy egészen újból 

1 Ezen adónemről igen szépen értesít bennünket a Szeged város 
részére kiadott s Mátyás kir. által is 1464-ben megerősített 1405. évi II. 
t. 13. cikkelye. Okmánytár 17. sz. a. i. Corpus Juris Ilung. etc. authore 
Stephano de Werbőcz. Budae. 1779. T. I. p. 181. 
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átalakítását eszközölje'; minthogy a haza — mondja 
Zsigmond — a magyar évkönyvek tanubizonsága 
szerint mindeddig leginkább az erődített helyek 
hiánya miatt szenvedte a bissenusok, tatárok s leg-
újabban a törökök által is okozott iszonyú pusztí-
tásokat, rabságba hurcoltatásokat s egyéb fölböcsiil-
hetlen károkat. 

Ez alkalommal hozatott a városok történetében 
olyannyira nevezetes II. törvény, melynek egyik 
hiteles példánya külön királyi pecsét alatt Szeged 
város részére is kiadatott. 1 

Ezen törvény, mint annak bevezetéséből kitet-
szik, mindenekelőtt a városoknak, mezővárosoknak 
és szabad-községeknek rendiségi jogot ad s igy őket a 
köztörvényhozásban részesiti; jóllehet azok e kitűnő 
jog gyakorlatába tulajdonképen csakis mintegy fél 
század múlva V. László alatt léphettek be. 

A i-ik t.-c. I. Lajos királynak azon kedvez-
ményét, mely szerint a városok, mezővárosok és 
szabad-községek polgárai és minden rendű lakosai, 
az önön bíróságuk által hozott ítéletet vagy magá-
hoz a tárnokmesterhez, vagy pedig más, saját sza-
badalmaik által megengedett, vagy kikötött bíró-
hoz fölebbezhették, továbbra is fönntartja. 

Az 5-ik t.-c. az emiitett városoknak, a köz-
igazgatási s bírósági önálló helyhatóságokon kivül, 
még a vérbirósági és főbenjáró bíráskodást — jus 
gladiit — is megengedte. Ezen törvénycikkben lát-
juk nyomát azon hármas fenyítő törvényszéknek, 
mely egész a 48-iki korszakig érvényben vol t ; 
minők: az országos főtörvényszék és megyei fenyitő-
hatóság — eminens jurisdictio; — továbbá a földes-
uraknak különös kir. szabadalom mellett engedmé-
nyezett tiszti, vagyis uri törvényszékek — juris-

1 Ezen eredeti oklevél ma már nincs meg a város titkos levéltárá-
ban. Mi helyette az 1779. budai kiadású Corpus Juris-t használtuk. T. I. 
pag. 178—184. 
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dictio dominalis ; — végül a városok- és mezőváro-
soknak e törvény által megadott közfenyito hatásága; 
mely utóbbi később némi módosításon ment keresz-
tül, amennyiben egyik-másik mezőváros, vagy sza-
bad-község egyes földesurak birtokába jutván, köz-
fenyitö bíráskodását is elvesztette. Némelyek azon-
ban ezek közül annak gyakorlatát ujabb királyi 
kegyelem folytán újra visszakapták. 1 

A 6-ik t.-c. a városi, mezővárosi és szabad-
községbeli polgárok és kir. jobbágyok szabad köl-
tözködési jogáról szól. 

A 7-ik t.-c. — nehogy „valamiképen a bííniosök 
miatt ártatlanok bántalmaztassanak11 — szigorúan tilal-
mazza valamely községnek vagy községbeii tagnak, 
más ugyanazon községbeli tagok tartozása, kárté-
tele, vagy kihágása miatti letartóztatását, vagy 
bármi módoni megakadályozását, hanem ha vala-
kinek — mondja a t.-cikk — azok ellen valami 
panasza vagy követelése volna, azt az illetőnek 
rendes bírósága előtt nyújtsa be. Ezen t.-c. nyo-
mán keletkeztek a később oly nagy szerepet játszó 
„Cum justi, pro injustis"-féle védlevelek. 2 

A 8-ik t.-c. a községi helyhatóságoknak min-
den magán követelésekbeni elsőfolyamodású bírás-
kodását állapítja meg, olyformán, hogy ha valaki 
valamely város, mezőváros, vagy szabad - község 
területén bárki által megbántatnék, vagy megkáro-
sittatnék, az mindenekelőtt az illető város, mező-
város, vagy szabad-község elöljárósága előtt tartoz-
zék panaszt emelni; ha pedig ez elégtételt adni 
nem akarna, jogában álland ügyét a tárnokmester-
hez fölebbezni s ha még ez sem szolgáltatna neki 
igazságot, szabadságában álland panaszát a királyi 

1 Hornyik J.: Kecskemét v. tört. I. k. 152. 1. 
2 Ezen védlevelek (protect ionalisok), a cim és bevezetés után igy 

kezdődnek: ,,Minthogy az igazak a hamisakért s az ártatlanok a 
bűnösök kihágásaért semmi' módon nem bántaImazandók." Okmány-
tárunk 29, 30. és 32. sz. a. 
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fölség elé vinni. Ellenben mindenkinek szigorúan 
tiltatik, és pedig hatalmaskodást vétség terbe alatt, 
másokon önkényileg venni elégtételt. 

A 10-ik t.-c. a városi polgárokat és lakosokat, 
nem tekintve azok szabadalmait és kiváltságait, a 
királyi collecta és adó megfizetésére kötelezi. 

A 13-ik t.-c. végül elrendeli, hogy a városi 
polgárok a neki újévi ajándokul küldetni szokott 
járandóságot ezentúl akként és ugy fizessék, amint 
velők eziránt legközelebb szerződött, vagy amint 
az, az illető városok, mezővárosok és szabad - köz-
ségek szabadalomleveleiben meghatároztatok. 1 

Mint a fölsorolt t.-cikkekből lá that juk, Zsig-
mond királynak 1405-ik évi II. törvénye az előkelő 
városokat, mezővárosokat és szabad-községeket oly 
jogok és kiváltságok birtokába hely ezé, aminőkkel 
azok azelőtt vagy épen nem, vagy csak részben 
birtak. Az okmánytárunkban közölt titkos levéltári 
iratok mindkettőre, azaz mind a régibb, mind pedig 
az 1405-ik évi I I . törvény által engedett jogok- és 
kiváltságokra nézve igen sok szép fölvilágosító ada-
tot tartalmaznak. 

Először is ami a város egyházvédnökségi jogát 
illeti, erre nézve bárom oklevelünk van. Az első-
vel, mely 1431-ben kelt, az bizonyittatik, hogy 
Szeged városa a belső- és külső-szentiványi rész-
birtokokat, az előbbeninek patronatusi jogával együtt 
vette zálogba; 2 a másodikkal pedig Mátyás király 
1458-ban Szeged város közönségének régebben élve-
zett egyházvédnökségi jogát ujolag elismervén, meg-
engedi, hogy az a város által alapított plébánia-
javadalmakat, névszerint a sz.-dömeit, sz.-györyyit, sz. 
Péter apostolról címzett városi korodait és sz.-erzsébetit, 
mint eddig, ugy ezután is mindenkor azoknak, 

1 Verbőczy I. Corpus Juris H. Buclae. 1779. T. I. p. 178-184 . 
2 Okmánytár 28. sz. a. 
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kiket e javadalmakra érdemeseknek találand, sza-
badon adományozhassa. 1 A harmadikkal végül Lu-
kács zágrábi püspök, az általa 1501-ben alapított 
gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnáját ugyanazon 
város patronátussága alá helyezi. 2 

Szeged város biróválasztásának s régi községi 
képviseletének első nyomát, - - jóllehet ezeknek 
már előbb is gyakorlatában kellett lennie — Zsig-
mond alatt találjuk. Az erről szóló királyi rende-
let, mely 1412-ik évi szeptember 6-án kelt, a Sze-
ged-alsóvárosi közönséghöz van intézve, melynek 
keblében, mint Zsigmond király szemrehán vólag 
előrebocsájtja, az évenkint bizonyos időben meg-
újuló biró és eskiidtpolgárok választása alkalmával, 
roppant háborgások és garázdálkodások szoktak tör-
ténni. „Minthogy pedig mi — mondja a király — 
az efféle háborgásokat és garázdálkodásokat továbbra 
is megengedni, vagy még inkább szítani nem akar-
juk , biztos tudomásunk, királyi tekintélyünk s telj-
hatalmunkkal a ti és egész községtek nyugalma s 
békéje tekintetéből szentesitjük s jelen sorainkkal 
meghagyjuk, hogy mostantól fogva s jövőben is, 
minden év sz. György vértanú ünnepén, a biró s 
esküdtpolgárok választása végett előbb egész köz-
ségtek által 40 alkalmas és tisztes személy szemei-
tessék ki közakarattal s akiket aztán ezek az egész 
községből, mint legjobbakat és legtisztességesebbeket bíró-
nak és esküdtpolgároknak megválasztandanak, azokat 
ti is mint olvakat elismerni, elfogadni és tisztelni 
tartoztok. Akik pedig e rendelet ellenére s a 40 
képviselő nélkül választatnának meg, azok korántsem 
tekintendők biró és esküdtpolgárokul s itéletök 
ép ugy, mint minden rendeleteik is érvénytelenek s 
eredmény nélküliek lesznek." 3 Ezen valóban ritka 

1 Okmánytár 41. sz. a. 
2 U. ott a 63. sz. a. 
3 TJ. ott a 22. sz. a. 
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szép rendelet a legkétségbevonliatlanabb bizonyí-
téka annak, hogy Szeged városa már ekkoron tel-
jesen szervezett községi képviselettel birt s a biró-
választási jogot már Zsigmond kora előtt szabadon 
gyakorolta. 

Ezen választási rendszabály tol, vagy legalább 
az évenként megújuló biróválasztás gyakorlatától, 
idővel roppant eltérésnek kellett történnie,; mert a 
szegedi polgárok Mátyás király előtt már azon 
panaszkodnak, hogy az általok megválasztott birák 
ebbeli hivatalukat nem mint egyéb sz. kir. városok 
birái csak egy évig, hanem bizonyos visszaélés és 
helyi gyakorlat szerint egész éltök fogytáig megtart-
ják ; miből aztán mind reájok, mind a városra igen 
sok igazságtalanság és kellemetlenség háromlik. Az 
ilyen birák ugyanis lassankint a hatalomban meg-
erősödvén, mind a bíráskodást, mind az igazság-
szolgáltatást egész önkényülcg s mintegy zsarnoki 
módra kezelik; miért is a király, a szegedi polgá-
rokat az efféle visszaélésektől s a birák tartós tola-
kodásától megmentendő s azokat, valamint a többi 
kir. városoknál semmivel alacsonyabb fokon nem 
álló s már régebben szabad bíráskodást élvező Sze-
gedet előbbi tisztességük- és diszökbe visszahelye-
zendő : 1486. március 12-éről egy rendeletet bocsáj-
tott ki, melyben erősen meghagyja, hogy ezentúl a 
polgárság és választó közönség — Communitas — 
által szokott időben megválasztott bíró, ezen hiva-
talát egy év letelte után ugyanazon polgárok előtt 
nyomban letegye, minek megtörténtével uj válasz-
tás eszközöltessék s az ekként megválasztott u j biró 
magát egy hó leforgása alatt a hűségi eskü letétele 
végett előtte bemutassa. 1 A török világ után — mint 
látni fogjuk — ez utóbbi gyakorlattól is történt 
némi eltérés. 

1 Okmánytár 60. sz. a. 
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Szeged város birájának s esküdtpolgárainak 
— tanácsának — önálló helyhatósági jogát s benső 
bíráskodását, a nevezett városnak Buda ós Székes-
fehérvár székvárosok szabadalmaihoz mért kivált-
ságos állásán s Zsigmond királynak I. Mátyás által 
1464-ben szintén megerősített II . törvényén 1 kivül, 
igazolják még az 1409-ben s 1436-ban kiadott véd-
levelek is, melyekkel a szegedi polgároktól valami 
sérelmet vagy kárt szenvedő felek, panaszaik elő-
terjesztése végett a szegedi biró és esküdtpolgárok 
elé, mint azok rendes és illetékes hatóságához utasít-
tatnak. 2 

A vásártarthatási szabadalomra nézve szintén 
vannak adataink. Ezek szerint Szeged városának 
már e korban legalább négy heti- és egy országos 
vására volt. 3 

Az is kétségtelen továbbá, hogy Szeged városa 
már a magyar előkorban ura volt saját birtokának 
s polgárai a birtokukban levő ingatlan jószágokat 
ősidőktől fogva tulajdoni joggal birták s azokat 
egymás között szabadon forgat ták, azaz senkitől 
sem akadályoztatva adták és vették ; mint ezt az 
általok nem egy izben tett birtokvásárlások és 
zálogbavételek tanusitják. 

Végül ami az adózást illeti, Szeged város pol-
gárai a királyi, vagy mint egy izben Albert neje, 
Erzsébet anyakirálynő alatt történt, a királynői 
kincstáron kivül soha senkinek másnak nem adóztak. 

Az 1405-ik évi II . törvény által engedménye-
zett kiváltságok között első sorban a városok, mező-
városok és szabad-községek rendiségi joga jön. Ezt 
Zsigmond király — legalább némi részben — már 
előbb is foganatba vet te; amennyiben egynémely 
előkelő várost már az 1402-iki pozsonyi országgyü-

1 Okmánytár 45. sz. a. 
2 U. ott a 19, 29, 30. és 32. sz. a. 
3 ü . ott a 27, 40, 43, 58. és 62. sz. a. 
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lésre is meghitt. 1 De nemcsak ilyenkor, hanem 
néha országgyűléseken s tárnokszéki üléseken kivül 
is meghívattak azok tanácskozás végett; mint ezt 
egy 1419-iki oklevél 2 s a karting (quarting)-féle 
pénzügyben 3 Budán 1432-ben sz. Fábián és Sebes-
tyén vértanuk ünnepén tartott tanácskozmány jegy-
zőkönyve is bizonyítják, mely utóbbiban Szeged 
városa, mint királyi hivatalos névszerint is föl van 
említve. 4 Egyébiránt e városnak Zsigmondtól nyert 
s V. László idejétől fogva helylyel,-közzel gyako-
rolt rendiségi jogát, a számára külön királyi pecsét 
alatt kiadott 1405-ik évi I I . törvény minden kétsé-
gen fölül helyezi. 

A 4-ik t . -c. által engedményezett fölebbezési 
biróságra nézve két oklevelet mutathatunk föl ; 
egyet 1409-ből, a másikat 1136-ból. Mindkettő a 
tárnokmesterhez, mint olyanhoz, aki a szegediek 
fölött rendesen Ítélni szokott, utasítja a nevezett 
polgárok birája és esküdtpolgárainak Ítéletében meg 
nem nyugyó panaszosokat. 5 De, mint a 12-ik t.-c. 
1. §-a mondja, ha már egyszer a tárnokszékre hivat-
kozás megtörtént, többé azt se a birák és esküdt-
polgárokhoz vissza, se pedig más bíróságokhoz 
fölebb nem vihetik; hanem csak egyedül a királyi 
fölség elé s akkor is szükség esetén. 6 

Az 5-ik t.-c., mint lát tuk, a polgár-községeknek 
1 Az itt hozott végzéseknek csuk két királyi város, Pozsony és 

Sopron, irták alá magokat. — Kovachich: Supplem. ad Ve stig. Comitior. 
I. k. 295. és 299. 1. 

2 U. e. 326. 1. Ez okmányban a király igy nyilatkozik: „Mivel-
hogy mi, bizonyos okok miatt, a városok túráit három-három esküdt-
polgárral egyetemben Buda városunkba, föbégünk köribe fő/paran-
csoltuk" ; stb. 

3 A karting nevezet a latin-német quartina szóból ered. Egy 
karting egy régi dénárnak negyed része ; mert ezen kir. rendelet szerint 
egy arany forint 100 nagyobb, vagyis régi dénárból állott; mig ezen 
kisebb kartingból 400 kellett egy arany foriutra. — Kovachich: Supl. ad 
Vestig. Comit. I. k. 338 — 339. 1. 

4 U. e. az e. m. i. 1. 
5 Okmánytár 19. ós 30. sz. a. 
6 Verbőczy I. : Corpus Juris I. 181. 
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az önálló közigazgatáson s közönséges bíráskodáson 
kivül, még a vérbirőságot is megadta. Ez utóbbi 
tekintetben csak egy védlevelet közölhetünk, mely 
1429-ben Szeged város részére külön hiteles pél-
dányban is kiadatott. Ebben Zsigmond az ország 
összes hatóságainak szigorúan meghagyja, hogy a 
Palóczy testvérek, névszerint György esztergáim 
érsek, Mátyás (Mathinus) gróf országbíró s Imre 
alá tartozó s olykor körükben időző jobbágyak 
fölött, „kivévén a lopás, útonállás és gyilkosság vétsé-
geit, semmi más esetben Ítélni vagy törvényszékük 
elé vonni ne bátorkodjanak; minthogy országunk 
régi törvénye és szokása szerint, minden nemes és 
birtokos ember saját jobbágyai s birtokos alattvalói 
fölött, bárhol tartózkodjanak is azok, kivévén a fön-
tebb emiitett háromféle bűnesetet, mindenben szabadon 
és jogosan Ítélhet." 1 

A 6-ik t.-cikkre nézve mindenekelőtt megje-
gyezzük, hogy a parasztok és jobbágyak szabad 
¿öltözködési jogát már az 1298-iki pesti ország-
gyűlés kimondta s ugyanazt I. Lajos , 2 majd 
1404-ben maga Zsigmond is megerősítette; 3 sőt 
hogy az 1405-iki II. törvénynek nagyobb érvényt 
szerezzen, 1410-ben egy körlevelet bocsájtott ki, 
melynek értelmében minden jobbágy, letevén az úgy-
nevezett föld-dijt s megfizetvén tartozását , bárhová 
is szabadon átköltözhetett. 4 Ezen országos törvé-
nyek- s királyi rendeletekre hivatkozik János király 
is 1536-ban, midőn a Csongrád-, Csanád-, Temes-, 
Arad-, Békés-, Zaránd- és biharmegyei hatóságokat, 

1 Okmánytár 25. sz. a. 
2 Fessler: Die Gesch. d. Ungern. III. k. II. 724. 1. — Decret. 

Ludovici I. Art. XVII. 
8 Pray György: Hist. Reg. Hung. Budae. 1801. II. k. 192. 1. — 

Ezen országgyűlési rendelvény csak a székesfehérvári káptalannál létező 
átiratban van fönt, mely 1406. sz. István vért. ünnepe előtti péntekről kelt. 
Maga az országgyűlési végzés 1404. pridie Calend. Septembris hozatott. 

4 Kovachich: Supplem. ad Vestig. Comit. I. k. 321—322. 1.-ig. 
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a körükből Szeged városába áttelepülni kivánó job-
bágyak visszatartásától elti l t ja; 1 valamint akkor is, 
midőn ugyanazoknak egy időre fölfüggesztett szabad 
költözködési jogát ujabb királyi rendelettel előbbi 
érvényébe visszahelyezi. 2Legn evezetesebb azonban 
s reánk nézve különös érdekű azon védlevél, mely-
tyel János király 1538-ban Szeged város polgárai-
nak megengedi, hogy lia netalán a törököktőli féle-
leni miatt kiköltözködni kényszerülnének, családjaik-
s jószágaikkal egyetemben bármely erődített városban 
megszállhassanak s ott békében lakhassanak; miért is 
azok visszautasítása- és háborgatásától mindenkit fej-
és jószágvesztés büntetése alatt eltilt. 3 

A 7-ik t.-cikkre vonatkozólag okmánytárunk-
ban öt darab védlevelet közlünk. Ezek közül négyet 
Zsigmond, egyet pedig János király adott ki. A Zsig-
mond által 1409-ben és 1436-ban' Budáról, Temes-
várról és Szegedről kiadott védlevelekkel a király 
mind az egyházi, mind a világi hatóságoknak erő-
sen szivükre köti, hogy „a körökben időző, vagy 
birtokteriiletökön átutazó szegedi polgárok fölött, 
különösen mások tartozása és kihágása miatt Ítélni, vagy 
azok jószágát lefoglalni semmi módon ne merészködje-
nek ; mert nagy igazságtalanság lenne — úgymond — 
az igaz embereket a hamisakért s az ártatlanokat a bűnö-
sök kihágásaért büntetni." 4 

Ugyanily értelemben nyilatkozik a János király 
által Szeged város közönsége részére 1529. sz. Péter 
apostol székfoglalása ünnepén Lippáról engedménye-
zett védlevél is , 5 mely az előbbiektől csak annyi-
ban különbözik, amennyiben ebből a szokásos „cum 
justi pro injustis"-féle jelmondat, hiányzik. 

A 8-ik t.-cikket, vagyis Szeged város törvény-
1 Okmánytár 72. sz. a. 
2 U. ott a 75. sz. a. 
8 U. ott a 73. sz. a. 
* U. ott a 19, 29, 30. és 32. sz. a. 
8 U. ott a 71. sz. a. 
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hatóságának ez idő szerinti elsőfolyamodásu bírásko-
dását illetőleg, ismét csak a már föntebb idéztük 
1409-iki budai s 1436-iki temesvári és szegedi véd-
levelekre hivatkozhatunk, melyekben nyilván kimon-
dat ik , hogy „ha valakinek Szeged város polgárai, 
jövevényei, népe, lakossága, vagy bárminemű más 
hozzátartozója ellen követelése (actio), vagy kere-
sete volna, azt ugyanazon város bírája és esküdtpol-
gárai előtt érvényesítse, kik is a szegedi polgárok 
ellen föllépő minden panaszosnak részreliajlatlan 
törvényt és igazságot s köteles elégtételt tartoznak 
szolgáltatni; ugy, amint azt a törvény rendje elő-
írja." i 

Ezek u tán , minthogy a 10-ik és 13-ik t.-cikkek 
által meghatározott királyi adónak s más egyéb tar-
tozásoknak bővebb kifejtését későbbre halasztjuk, 
még csak azt kell fölemlítenünk, hogy e város pol-
gárai a legrégibb idő óta mind vizén, mind szárazon, 
teljes rév- és vámmentességet élveztek. Az erre vonat-
kozó legelső útlevelet IV. Béla adta k i , akinek 
nyomán aztán a többi királyok, különösen pedig 
Zsigmond és Mátyás, a város ebbeli kiváltságait 
több izben is megerősítették. 2 Ez oklevelek mind 
megannyi gyöngyei sz. kir. Szeged város titkos 
levéltárának s a legkézzelfoghatóbb bizonyítékai 
azon kiválólagos kegyeletnek, melylyel régi kirá-
lyaink e város iránt minden időben viseltettek ; de 
egyszersmind kitűnő jelei is azon féltékeny gondos-
kodásnak, melylyel ugyanazon város polgárai, szá-
zadokon keresztül nyert kiváltságaik fölött őrködtek. 

.áisvíiiíid .lj;biioífiK| oi- V*V\U.\v\u's cve .̂ 
v u - w ö i "'''ii.;7 'og /k ' fc. .'g.í;v . - >- < 

1 Okmánytár 19, 29, 30. és 32. sz. a. 
2 U. ott a 16, 18, 23, 24, 26 (76), 29, 31 (76), 32, 35, 38, 42, 

46 (76), 51, 54, 57, 61 (76), 66, 68 (76), 69. és 70. sz. a. 
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Cimere és pecsétje, 
Szeged város cimere, I I I . Károlynak 1719-iki 

kiváltság-levele szerint, egy kiegyenesedett, kétrétű 
hadipaizsból áll, melynek jobbfelén égszin mezőben 
a Tisza és Maros folyók lefelé futó jelképei, balfelén 
pedig fehér mezőben egy kiterjesztett szárnyú s 
karmai közt aranyozott királyi pálcát tartó fél sas 
látható. A paizs körvonalán, azaz annak zöld boros-
ty ánt ábrázoló kerek szegélyzetében, a következő 
aranynyal festett szavak olvashatók: „Sigillum Regiae 
Civitat/s Szegediensis. 1200." Ezen paizs tetején egy 
királyi nyakékkel és koronával — mely fölött hó-
fehér bárány áll — díszített rostélyos, vagy nyilt, 
hadi sisak nyugszik; mig végül a sisak tetejétől 
egész a paizs aljáig, csinosan elömlő s azt kellőleg 
és ékesen diszesitő, innen fehér és vörös, amonnan 
pedig sárga és kék foszlányok, vagyis rojtok nyúl-
nak le; amint az a föntebbi oklevél eredetijének 
homlokán bővebben szemlélhető. 1 

Ugyanazon oklevélben Károly király a város 
régi pecsétjéről ekként beszél: „Hogy pedig a font-
emlitett városunk iránt kimutatot t eme kegyünk- és 
kegyelmünknek még fényesebb s örökkétartó emlé-
két (bizonyítékát) hagyjuk s hogy az (t. i. a város) 
eme bővebb kedvezmény folytán, az embereknek 
niég inkább szemökbe tűnjék, annak már az ezer-
két századik esztendőtől fogva használt harci jelvényét 
(pecsétjét), mely ly el az hajdanában még a néhai dicső 
magyar királyok által földiszittetvén, nemessé téte-
tett s mely a korábbi idők mostohasága és viszontag-
ságai miatt , tőlök, valami balsors következtében elve-
szett, de legújabban, 1704-ben, a Tisza folyamból 

* Okmánytár 76. sz. a., a Károly-féle kiváltságlevél vége felé. 
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a halászok által hálóval egész véletlenül kihúzatván, 
a mostani szegedi polgárok és jövevények kezeibe 
ismét visszaszolgáltatott s nekünk is, bár megron-
csolva, de az alakot ezen körirat tal : „SIGILLUM 
R E G I A E CIVITATIS SZEGEDIENSIS" , valamint 
a föntebbi évet is világosan előtüntetve, eredetiben 
fölmutattatott légyen, kegyesen helybenhagytuk s az 
idő viszontagságai miatt megrongáltnak helyébe, 
ugyanannak hasonlatosságára, u j pecsétet vésetni és 
azzal ennekutána is mindenkor, jövő és örök időkön 
át , vörös viasz használata mellett, bármely általok 
teendő pecsétléseknél azonképen, amint következik, 
élni megengedtük." 1 

Ezen fejedelmi nyilatkozat s a már előbb meg-
győződéssé csontosult közvélemény okozta, hogy az 
érintett pecsétet még ma is igen sokan az 1200-ik 
évből eredetinek állitják. Tisztelet a kegyeletnek ! 
de mi ez állítást tévesnek nyilvánítjuk és e tekin-
tetben mindenekelőtt a régi iratok kutatásáról ne-
vezetes Rodhraozkyra u ta lunk , aki nem gondolva 
a tisztes közhiedelemmel, első tört pálcát a föntebbi 
vélemény fölött s egész bátran kimondá, hogy Sze-
ged város ősrégi pecsétjén 1200 év helyett 1500-nak 
kell állani. Podhradczky e hibát inkább a vésnök 
gondatlanságának, mintsem a város hanyagságának 
tulajdonít ja , mire nézve példát is mond a felső-
b á n j a i kisebb pecsétnyomóban, melyre a nevezett 
városnak saját elismerő nyilatkozata szerint 1555 
helyett 1222 vésetett. És ezen állításának támoga-
tására fölhozza, hogy a fél sas, mely Szeged város 
címerét disziti, I I . Ulászló király nemzetségi címe-
réből való; következőleg épen nem tulajdoníthat juk 
azt Imre királynak, aki — mint tud juk — 1196-tól 
1205-ig uralkodott. „A szegediek pecsétjük, avagy 
cimerök felől tehát — mondja az idézett iró — 

1 Okmánytár 76. sz. a., a Károly-féle kiváltságlevél vége felé. 



113 

igy kell gondolkodnunk: hogy azon, II. Ulászló 
előtt, a húsvéti bárány volt, de 1500-ban, midőn 
Cseh László, aki a címerek osztogatásában legada-
kozóbb vala, ennek a városnak hívsége miatt u j 
címert ajándékozott s azt a mostani formára ugy el-
változtatta, hogy a fehér bárányon kivül a húsvéti 
bárány régi jeleit elhagyván, semmi sem maradott 
meg a hajdani címerből. A lengyel sasnak felét lát-
hatni a Kassaiak pecsétjükön is; ezeknek Ulászló 
1502-ben adta azt a cimert, melylyel mostanáig is 
élnek. Az 1200. esztendő kivágásában elkövetett 
hibát akkor , midőn Szeged városa a török rabság 
után újra a szabad királyi városok közé számláltatott, 
senki sem vette észre." 1 

Eddig Podhraczky fejtegetése, melyben Jerney 
János derék tudósunk is osztozik, amennyiben t. i. 
a kérdéses pecsét idejét ő is 1500-ra teszi. Okait 
ekként adja elő: 

„A régi levelekben fönnmaradt példányok után 
-— úgymond — több rendbeli s jelesen hat idő-
szakaszokban használt külömb-külömbféle metszetű 
pecséteknek találtam nyomára, melyekkel Szeged 
városa elöljárói hivatalos foglalatosságaikban éltek. 

I. Vagyis a légrégibhb: formájára nézve kerek-
ded, nagysága egy ezüst tizesnyi, szélein köröskörül 
ezen Írással: SIGILLUffl' tíW' CIlIITaTIS 3ÍGe-
Dlen. Karimáján belől spanyol formájú paizs, me-
lyeit egy kiterjesztett szárnyú, fejével jobbra for-
duló sas borít , olyformán, mint Sigmond király 
1389-iki, 1397-iki, 1430-iki és felesége Borbála 
királyné 1431-iki, nemkülönben Ulászló kir. 1506-iki 
pecséteiken látszik. 2 A paizs fölött ezen esztendő-
szám 1880, azaz 1480. Egyébiránt metszése s a betiik 
formái a raj ta levő esztendőről megnyugtató kezes-

1 Tudományos Gyűjtemény. 1827. XII. k. 89 — 91. 1. 
8 Pray György: Syntagma Ilistoricum do Sigillis Regum et Régin. 

Hung. Budae. 1805. 4-o Tab. X. Fig. 6,7. T. XI. F. 2. 9. T. XIII. F. 4. 
8 
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séget adnak. Vagy csak említenem elég, hogy más 
több városok példájára Szegednek ez kisebb pecsétje 
lévén, nagyobb formájú is vala akkoron divatban, 
mely mindazonáltal ösmeretlen előttem. 

I I . Mintegy két ezüst forintos nagysággal bir. 
Cimere épen az, ami VI. Károly címeres levelének 
föntebb olvasható soraiban leíratik, t. i. főtől alá 
két egyenlő udvarra hasított paizs, melynek jobbik 
részén két résutas lemenő rúd vagy kötelék, balján 
egy félig látszó saskeselyű , fölülről, a sisakon nyugvó 
koronán, egy bárány , oly kiilömbséggel még is, 
hogy a sas nem királyi pálcát, hanem kétélti, egye-
nes kardot tart körmei közt, a két rúd közötti me-
zőben pedig egy liliom is szemléltetik. Meg kell 
jegyeznünk itt, hogy a liliom az andegaviai királyi 
ház cimere lévén, Anna királyné 1504-iki pecsétjén, 
az egy fej ü sassal egyetemben, szembetiinőleg elő-
fordul 1 s némely városok pecsétjét már több, már 
kevesebb számmal ékesíti. Kerületén következő irás 
olvasható: SIGILVM- Í IEGIAE CIVITATIS. SE-
GEDIENSIS. A .ÁT 00. azaz 1500. A sisak fölötti 
bárány, Szeged városa szomszédságában fekvő s 
most a kis-kun területhez tartozó Dorosma szab. 
helységnek hajdan időkben tulajdon cimere lévén, 
hihetőleg azért iktattatott e város címerébe, mint-
hogy a régibb századok alatt (bizonyára 1500-ik 
körül , e szóbanforgó cimer megnyerése alkalmával) 
annak egy részét vagyis útcáját formálta, 1720-ik 
és 1721-ik esztendőben vett hiteles tanúvallomások 
világos értelme szerint. 2 Nem én mondom, hanem 
hiteles tanúk beszélik azt is, hogy a szegedi vár 
falában látszó, kőbe faragott bárány, a törökök 
által földúlt dorosmai templomból vitetvén, helyez-

1 Pray Gy.: Syntagina Hist. etc. T. XIII. F. 6. 
2 Ebben Jerney téved ; mert a föllúvott tanuvallatások 1722-bon 

eszközöltettek a váci káptalan által. 
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letett oda, 1 midőn t. i. Szolimán török császár 1549. 
évben a szegedi várat épít tété. 2 Míve oly ékes, hogy 
Qiai nap sem válnék szégyenére akármely ügyek 
metszőnek. Alsó feléri keresztül egy húzást Ié'hét 
tapasztalni, mely a pecsétnyomó repedt vagy igeii 
mélyen karcolt voltára mutat. 

I I I . Majd csaknem olyan nagyságú, mint egy 
ezüst húszas, kerületén e fölirás. vagyon: *SIGTL-
LVM LIBERAE AC REGIAE CÍVTTATIS SE-
GEDIENSIS. Belső terén egy karimás szöglete 
paizs, abban egv jobbra fordult s szárnyait föl-
emelte sas, valamely négyszögletes szekrényt, vagy 
hihetőkép várat ábrázoló figurán állva szemléltetik; 
a paizs fölött 1691. esztendőszám. Metszése csinos. 

IV. A II . szám alatt leírthoz hasonlít mind nagy-
ságára, mind ábrázolatára. Körülírása im ez : SIGIL-
LVM- REGIAE- CIVITATIS- SEGEDIENSIS. A. 
1719. Szép munkával készült. 

V. Monyorú (ovális) formában megy ki, egyéb-
iránt nagysága majdnem az, ami a harmadik ¡szám 
alatt leírtéi Köröskörül ez vagyon: SIGILLVM 
MINVS R E G I A E CIVITATIS SZEGEDIENSIS: 
A címer fölött 1719-ik esztendő. Metszésének hely és 
volta az időkornak megfelel. 

VI. Végre, melynek nagysága a II . és IV. szám 
alattival megegyez. Ugyanazon címert és ily körül-
írást visel: SIGILLVM' LIBERAE REGIAE QUE 
CIVITATIS S Z E G E D I E N S I S : 1200. Metszése mind 
a betűkre, mind a cimerjelékre liézve igen ékes "s' 
ujabb időknek munkájá t árulja el. 

Ennél kevéskét nagyobb, de minden vonásokban, 
hasonlító példányát is szemléltem némely irományo-
kon. Ez előszániláltakon kivül lehettek több pecsét-' 

1 Processus Tabui. Civitatis Szegedien3Ís ut A. contra Ordhiem 
Theutonicum ut I. ra'tione Terreni Dorosma et sz. Mihály. A. 1725. susci-
tatus. Product. P. I. sub B. Prod. A. sub nr. 21. Trans. autlient. 

4 Isthvánffy: Histor. 11. Hűiig. L. XVII. ad Aun. ÍA&O. et L. 
XVIII. ad Ann. 1552. 

11* 
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formák is divatban, melyeket azonban látni szeren-
csém nem volt. Ha már ezen pecséteknek idősze-
rinti használását szoros figyelembe vévén, VT. Károly 
többször idézett 1719-iki privilégiumának értelmével 
egybevetjük, lehetetlen következendőkben meg nem 
ál lapodnunk: 

a) Hogy Szeged városának régibb cimere csu-
pán egy saskesely üből állott, valamint 1480-iki 
pecsétjén láthatni. Ennek eredetét, ha följebb nem 
is, legalább Zsigmond csász. és kir. (ur. 1387—1437.) 
idejére, vagy csak azon okból méltán fölvihetjük, 
hogy a címerek osztogatásában határtalan kegyelmű 
Sigmondnak önön cimere is egyfejü sas vala ; azt 
pedig t u d j u k , hogy némely kir. városok a magyar 
királyok címerét viselték pecséteiken; de külön-
ben mind ő , mind felesége Borbála királyné, több 
rendbeli szabadságlevelekkel gyarapították e várost. 

b) Hogy Ulászló király által 1500-ban cimere 
megbővítettvén, a sashoz a Tisza és Maros folya-
moknak jele, egy liliom, nemkülönben bárány járul-
tanak. Ilyes pecséttel éle bizonyára mindazideig, 
mig a mohácsi gyászos ütközet után török kézre 
ju tván , gyakori vérzivatarok közt hányatot t , az 
az időbeli történetírók, különösen Istvánffy elbeszé-
lése szerint, 1 mely Ínségek rengetegében, hogy ezen 
pecsétnyomója elveszett tagadhatat lan, mert ; 

c) 1691-ben nem az 1500-iki megbővitett címer-
rel hanem a régiebbel, vagyis magános sassal élt; 
mig végre VI . Károly kir. sokszor emiitett diplo-
mája értelménél fogva az elveszett pecsétnyomó 
1704-ben megtaláltatván, az megerősítés végett 1719-
ben ő felségének bemutattatott . Minthogy azonban 
két egész századoknak elforgása a megtalált pecsét-
nyomón látszó cimer eredetét mély feledékenységbe 
boritíi, másrészt: az 1500. esztendő számban az 5-ös 

1 Isthvánffy M.: Hist. R. H. L. II. V. IX. XVIII. XLVII. 
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numerus régi s ugyanazon időbeli szokásként lévén 
metszve, különben is mint rongált állapotún tetemes 
hibával 1200. esztendőnek könnyen olvashatták az 
1500-ik számot; igy történt tehát, hogy legkisebb 
tévedés gyanúja nélkül , mint az u j pecsét kiadá-
sáravaló fő inditó ok, becsúszott a királyi diplomába. 
Ha ezen pecsétnyomónak, melyet a I I . szám alatt 
pontosan leirtunk, munkáltatását nézzük, erős meg-
győződésbe jöhetünk ujabb időbeli készületéről; ha 
továbbá Ízléses összeszerkesztésü cimer jeleit s körül-
mását a pecsétösniéret tudományának törvénye sze-
rint megvizsgáljuk, 1200 esztendőről való lételét 
lehetetlennek fogjuk vallani, részenként mindazon-
által fejtegetni vagy csak azért is fölöslegesnek tar-
tom, minthogy az 5-ös szám formája minden diplo-
matikust meggyőz állításomról, ide értvén egyszer-
smind a templombéli 1 számok végett előhordott 
okaimat. 2 

Minekutánna Szeged újra kir. várossá szület-
vén cimere is megerősíttetett: fölszabadulása jeléül 
újonnan készült pecsétjére ugyancsak az 1719. eszt. 
számot vésette, valamint föntebb a IV. és V. 
szám alatt láttuk ; de egyszersmind az 1200. eszt. 
fönnmaradandó emlékezetéért oly pecsétnyomót is 
metszetett, melyen 1200. eszt. világosan szemlél-
hető és ugyanez, ami VI. szám alatt érintve va-
gyon", stb* 3 

Ez Jerneynek városunk régi pecsétjére vonat-
kozó s még eddig — legalább tudtunkkal — senki 
által meg nem cáfolt véleménye, mely az előbbenitől 

1 Itt Jerney János a Szeged-alsóvórosi sz. ferenci szerzetesek tem-
plomának falában létező számok magyarázatáról 1829-ben kiadott érteke-
zését érti. 6 

- Már előttem — igy szól Jerney — T. Podbradczky József ur 
észrevette ugyan, bogy 1500-nak kell olvasni a pecsét esztendő számát, 
(1. Tud. Gyűjt. 1827. XII. k. 90. 1.) de fejtegetése enyémétől különböző 
szempontból eredvén, metsző hibájának tulajdonítja az 5-ös szám 2-ősre 
magyarázott formáját. * 

3 U. csak a föntebbi munka 32-ik 1.-tól a 40-ikig. 
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csak annyiban tér cl, amennyiben ő a számcserét, 
nem mint Podhraczkv a vésnök hibájának ; hanem 
inkább a régi számok ismeretébeni járatlanságnak 
rója föl. 

Mert igen bajos elhinni, — mondja Jerney —*• 
hogy Szeged városa a mohácsi vész előtt vagy 25 
évig, tudva és akarva hibás pecséttel élt volna; ezt 
már csak őseink becsülete iránti tekintetből sem 
szabad megengednünk. Aztán, ha a régi pecsét-
nyomón levő jelvények II . Ulászló cinieradományo-
zása folytán úgy megsemmisültek, hogy belőlük a 
húsvéti bárányon kivül egyetlenegy sem maradt 
meg; mért nem enyészett el a két folyam nyoma 
is V melyek a régi címerből sem hiányozhattak. 
Egyébiránt a keresztes lobogócskának elmaradásába 
maga Jerney is beleegyezik és azt — alighanem 
tévesen — a várfalába illesztett kőbárány derekán 
látható rézsútos vonalból iparkodik kimagyarázni. 1 

Ami minket i l let , megvalljuk, bogv mi Jerney 
fejtegetését sokkal helyesebbnek ta r t juk , mintsem 
Podhradczkyét s igy inkább amannak véleménye 
felé ha j lunk , mint aki „régi szám" magyarázataival 
egy pillanatig sem hagy bennünket kétségben az-
iránt, hogy Szeged város kérdéses régi pecsétjén 
nem 1200., hanem 1500. évszám áll. Különben már 
az említett pecsétnek eme körirata is: „SIGILLUM* 
R E G I A É CIVITATIS. SEGEDIENSIS" , nyilván 
elárulja annak későbbi eredetét; mert 1200-ban, 
azaz Imre király alatt a királyi városi cimnek még 
se Ilire, se hamva nem volt, 2 Ami pedig végül 
Palugyay azon állítását illeti, mintha az ő általa 

1 Jerney János: Szeged Városában Lévő Esztendő-számi Régi Föl-
irásnak Magyarázata 1829. a 32-ik s köv. 1. — Legújabban ismételve 
megtekintettük a szóban forgó köbárányt; de mi a rajta levő rézsutas 
vonalban inkább csak egyszerű repedést láttunk. 

* Wenzel Gusztáv értelmezése: Magyar tört. tár. I. köt. 82. 1. — 
Szeged városát régi királyaink mindenütt csak , ,Civitás noslra" nak 
nevezik; Ilunyady János országkormányzó azonban, egy izben (1456.) 
„Civitas regaHs" címmel is illeti azt. — Okmánytár 40. sz. a. 
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M. alatt közölt pecsét egy és ugyanaz volna a 
Podhradczky és Jerney által vitatottal , 1 valóságos 
tévedésen alapszik; mert e pecsét nem más, mint 
az utóbbi által 1. alatt körülirt 1890, azaz 1480-
diknak lenyomata. 

Végre fölemlitjük még, hogy Szeged városa a 
hivatalos iratok összevarrására jelenleg vörös, fehér 
és zöld selyemzsinórt basznál. 

3 Ifj. Palugyay Imre: Szab. kir. városok leírása. I. 11. 212. 1. — 
Az általa fölhívott pecsét lenyomatát lásd a föntebb nevezett möhöz csa-
tolt Szegőd város térképén A. alatt. 



Hajdani fekvése és terüle t i n a g y s á g a . 
Szeged városa hajdanában is éupgy, mint jelen-

leg, legnagyobbrészt a tiszapart hosszában terült el. 
Előkori terjedelmességére nézve a legelső bizo-

nyítékot III . Ince pápának 1199-iki levele szolgál-
ta t ja , amely szerint — mint láttuk — Szeged már 
a mondott évben föesperesi hely s igy népesebb vá-
ros volt. 1 

A nagy tatárjárás zivatara a többi Duna-Tisza 
közti városokkal egyetemben Szegedet is elsöpörte ; 
de a tatárok kivonulása u tán , IV. Béla gondos 
ápolása alatt csakhamar ismét kikelt hamvaiból. Ez 
időtől fogva a város terjeszkedése sebes léptekkel 
haladt előre s a későbbi királyok, különösen Károly, 
Lajos és Zsigmond, de legkivált dicső Mátyásunk 
pártfogása és kedvezése folytán bámulatos nagysá-
gúvá növekedett. 2 

Az 1433-ik év húsvétja után vidékünkön át-
utazott Bertranc/on de la Brocquiére Szegedről ekkép 
nyilatkozik: „Szeged egy nagy nyilt s egyetlen nagy 
utcából állá város, mely nekem mintegy mértföldnyi 
(lieue) hosszúnak látszott 

Ugyanígy beszélnek róla mások is. A többi közt 
Rubigalli P á l , János király korabeli tudós, „roppant 
nagynak" ; 3 egy XVII . századbeli névtelen német iró, 

1 Okmánytár 2. sz. a. 
2 Engel: Geschichte des Ung. Reichs. II. 374. Monumenta Hung. 

Hist. IV. k. 303. 1 
3 In itinerario totius Orbis, sive opus Peregrinationum itinerarium 

in VII. classes distinctum: Histor. Etbicum , Plup. Geograpbie. Nicolai 
Reusneri. sec. edit. Basileae. 1589. L. II. pag. 94. emiitett Rubigalli Pál 
verses utazási naplójában Szegedről ekkép szól: 

,,Linquo una se des, Dacia culfa , tuas. 
Ut Segedinum , piscosaque , jlumina Thissae 

Afiigimus cursu conveniente suo. 
Protinus ingentem, sed et hanc sine moenibus urbem 

Ingressi túrba concomitante sumus." 
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),régente népes szabad városnak" ; 1 Kreckwitz György 
földleiró, „egy tiszaparti nagy városnak"; 2 Istbvánffy 
Miklós hírneves történetírónk pedig, II . Ulászló 
korában „kiterjedt és hires városnak"; 3 a Dózsa-féle 
lázadás leírásánál, „nagy népességűnek" * s a mohácsi 
vész tá ján , majd „előkelő", 5 majd „leghíresebb pannó-
niai (magyarországi) városnak" 6 nevezik azt. Végül 
az 1722-iki tanúvallomások szerint e város hajda-
nában oly nagy volt, hogy Dorozsmát és Szerit-Mihályt 
is magában foglalta, ugy hogy e községek Szeged-
nek egy-egy utcáját képezték. 7 

Habár pedig mi e tanuzásokban foglalt vallo-
másokat nem is akarnók egytől-egyig történeti tényé-
kül elfogadni: annyi mégis áll, hogy Szeged városa 
az említett két községet, Bánfalva és Gyékénytó rész-
birtokokkal együtt 1502. körül 150 arany forint 
fejében zálogul birta 8 s igy igen könnyen megtör-
ténhetett , hogy abban az időben, amikor még a 
házhoz tartozó telkek sokkal terjedelmesebbek vol-
tak a mostaniaknál, a tiszapart mentében lefelé s a 
Maty-éren fölfelé húzódó város, Szent-Mihály telekkel 
és Dorozsmával összekapcsolódott; miáltal azok Sze-
gednek mintegy külvárosaivá válván, annak egy-
egy utcáját képezték. 

De bármint álljon is a dolog, annyi bizonyos, 
hogy Szeged városa Mátyás király korában már 
uégy plébániával birt 9 s eszerint ha nem több, leg-

1 I. L. M.: Ungarisches Stadt Büchlein. Nürnberg. 1684. 137. 1. 
2 Kreckwitz György: Das richtige Beschreibung des ganzen Ung. 

1685. 769. 1. 
3 Isthvánffy M.: Histor. Iteg. Hung. L. II. p. 16. 
4 U. e. az e. m. L. V. p. 43. 
5 U. e. az e. m. L. VII. p. 83. 
6 U. e. az e. m. L. XXVII. p. 368. 
7 Processus Tabui. Civitatis S^egediensis ut A. contra Ordinem 

Theutonicum ut I. ratione Terreni Dorosma et Sz.-Mihály. A. 1725. susci-
tatus. Product. P. I. sub. B. Prod. A. sub. Nr 21. Translat. autlient. sz. 
kir. Szeged város titkos levéltárában. Annak idejében közlendjük. 

8 U. ott a 64. sz. a. 
9 U. ott a 41. sz. a. 
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alább ugyanannyi városrészből állott. Ezek közül 
legelőször is a Szeged^alsóvárosi, vagy mint akko-
ron nevezték, al-zeghedi jő említésbe. 1 Utána a 
Fe/sew-Zygeth (Szeged-felsőváros) neve merül föl. 2 

Palánkáé (belváros), mely hihetőleg már akkor is 
az iparosok és kereskedők városrésze volt s mint 
ilyen, a királyi vár környékét foglalhatta e l ; vala-
mint a Rőkusvárosé is, az egész korszak alatt egyet-
len egyszer sem fordul elő; minthogy azonban az 
1458-iki Mátyás-féle oklevél a sz.-györgyi és sz.-erzsé-
beti plébániai templomokon kiviil még a sz.-dömeit 
és vasas-sz.-péteri városi kőrodait is fölemlíti, 3 leg-
kevésbé sepi kétkedhetünk aziránt, hogy e város-
részek már Mátyás alatt, sőt előbb is léteztek. Volt 
azonban Szegednek még egy Láthrán nevü külvá-
rosa (utcája) is; 4 de ennek ma már még csak nevét 
sem leljük. Meglehet, hogy ez volt azon városrész, 
mely az 1722-iki tanúvallomások szerint Othalom 
felé húzódott. 5 

Szegeden a török világ előtt számtalan neve-
zetes épület á l lot t ; melyek közül azonban csak a 
tizenhét szép és roppant templomnak, 0 királyi vár-
nak s a Zsigmond, Mátyás és László (talán II . 
Ulászló) palotáinak 7 emléke jutott el hozzánk. 

Egyébiránt e városnak egykori fényét és nagy-
ságát mi sem igazolja inkább, mint Kemal pasa 
naplója , mely a diadalmas török hadjárat leírása 
közben róla a következőkép nyilatkozik : „Magyar-

1 Okmánytár 16. és 23. sz. a. 
2 U. ott a 28. sz. a. 
3 U. ott a 45. sz. a. —- A sz.-dömei templom mellé — mint lát-

tuk — Lukács zágrábi püspök, szegedi fi, 1501-ben egy kápolnát építte-
tett ; eszerint a város belső része, vagyis az úgynevezett Palánlca, akkor 
is a mai sz.-dömei templom körül volt elterülve; csakhogy talán az azon 
időben más nevet viselt. 

4 U. ott a 62. sz a. 
5 Processus Tabuiaris Civitatis Szegediensis ut A. etc. mint föntebb. 
B U. ott. 
7 Vedres I.: Nemes szab. kir. Szeged városa megnagyobbítandó 

tanácsháza talpkövének letétele alkalmatosságára készült versezet. 6. 1. 
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ország keleti részében volt egy nagy város, mely 
gyüllielyül szolgált a hitetleneknek s mintegy for-
rást képezett, melyből harcosaik hullámai özönlöt-
tek. E város neve Szeged. Hires volt földjei termé-
kenységéről , égalja tisztaságáról s vize édességéről, 
épületei szépségéről , azonkívül védfalai roppant 
kiterjedéséről 1 s mindennemű segédeszközeiben bő-
velkedő nevezetességéről volt hires. Aki szomorú-
sággal és kétségbeesetten vonult falai közé, annak 
örömmel és megelégedéssel tölt el kebele s a bánat 
láncaitól megszabadult. Egy rónán elterülve a föld 
menyasszonyi arcán mintegy szépségjel, mély folyam 
part ján épült , mely Oroszországból jön. 2 Azonkívül, 
hogy a harcosoknak gyülekezési helyül szolgált, 
minden utcában nagy ritkaságéi drága árúk voltak 
kirakva, melyeket a kereskedők a világ minden 
részéből hordtak oda. Ellenség falaira soha sem 
tette lábát. A szükségesekkel fölöslegösen ellátva s 
ki ncsekben rendkívül gazdag, könnyű és kellemes 
létnek örvendtek lakói." 3 

-bvyy j; Mo aú iüsöal jloyí m fWo 

stt&i |,i¡tik i-ubno i/Uniá .tt«'»blüábí lf>d^4v s tiríxn 

1 Itt csak a Szegedet egykoron körülövező roppant sáncolatok 
értethetnek, miután e városnak köböl épitett védfalai soha sem voltak. 

2 Oroszország alatt, itt a rusznyákok (felső-magyarországi oroszok) 
földjét, vagyis Marmaros vidékét kell értenünk; ahol tudvalevőleg a 
Tisza folyam eredetét veszi. 

3 Az 1860. évi „Szegedi Hiradó" 43. sz. Tárogatójáhan. 
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b i r t o k a i . 

E város birtoka kezdetben csakis annak köz-
vetlen közelére szorítkozott. Első gyarapodását IV. 
Béla alatt nyerte, aki a nagy tatárjárás Után a 
városok anyagi jóléte és felvirágoztatása tekinte-
téből, azokat egyes kipusztult családok, vagy 
lerombolt várak jószágaival gazdagitá. így nyerte 
Szeged városa is 1247-ben a hajdanában Csongrád 
várához tartozott s később (talán a tatárjárás alatt,) 
elpusztult Tápét s a tatárok által kiirtott Csupor-
család tulajdonát képezett s ma llolt-T'tsza néven 
ismert vártői halastavat ; 1 mely birtokokban előbb 
Róbert Károly, utóbb pedig Mátyás király által is 
megerősíttetett. 2 

1369-ben Szeged város határa ismét egv szép 
jószággal, a tőszomszédságában fekvő halaid rész-
birtokkal gyarapodott , melyet a nevezett város alsó 
részének polgárai annak birtokosnőjétől Balaki Ilo-
nától 65 arany forintért vásároltak meg örökáron. 3 

Ez időtájban már a Tisza túlsó oldalán, azaz a mai 
Torontálmegyében is meglehetős terjedelmű határa 
volt a városnak. Tanúbizonyságok erre a Zsigmond 
király által 1411-ben Visegrádról és Budáról kiadott 
határjárási oklevelek, melyek közül az első a gyá-
lai és szentivángi nemesi birtokok s az ezekkel 
szomszédos szegedi földek határán Fábián mester 
pécs-pozsonyi kanonok és kir. főkorlátnoki jegyző, 
mint e végből kiküldött királyi ember által szűz 
sz. Margit vértanú napja utáni kedden megtartott 
határ járás t irja le. 

Ezen oklevél szerint a nevezett határjárás kiin-

1 Okmánytár 7. sz. a. 
2 U. ott a 46. és 76. sz. a. 
3 U. ott a 16. sz. a. 
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duló pontja a hajdan Sylowzylewer-nek 1 nevezett 
mederben álló kettős halom volt, mely már előbb 
is elválasztó jelül szolgált a szegedi ós szőreghi 
birtokok között. Innét a most emiitettem medren 
átmenvén, egy délnek fekvő nádas közötti szántó-
földön felállíttatott az első határdomb. E határ-
dombtól hason irányban némely nádasokon keresz-
tülmenvén, bizonyos ut mellett egy másikat s innét 
ugyanazon térségen visszafelé jövet, bizonyos Chylye 2 

• nevezetű nádastó fölött ismét két határdombot, egyi-
ket a nevezett szentiványi birtoktól délnek, a má-
sikat pedig Szeged városától éjszaknak emeltek; 
niajd ettől nyugot felé hajolván és a nevezett tó 
mellett jódarabig menvén, egy róna térségen új ra 
egy dombot r a k a t t a k ; honnét ismét jó hosszant 
előrehaladván és valamely utón általvágván, egy 
a Tiszából kifolyó s Kweszegh f o k á n a k 3 nevezett 
érhez értek s itt a most emiitettem ut és ér mel-
lett ismét egy dombot hányattak föl. E dombtól 
tovább is nyugotnak tartván, valamely füzes végé-
höz jöttek, mely a Tisza part ján terült e l ; hol is 
nem messze a Tiszához újra két földhalom emelte-
tett és pedig az egyik Szegedtől éjszaknak, a másik 
Gryála birtoktól délnek. 4 

A Budán kelt másik határjárási oklevél úgy-
szólván az előbbinek folytatása, azzal a különb-
séggel, hogy ebben többé nem a gyálai , hanem a 
szőreghi birtokos Chybak-család szerepel. Ezen szin-
tén pörös határkérdés elintézésére királyi emberekül 
János mester kir. alkorlátnok, Lachfi Dávid mester 
kir. testőr (aulae nostrae Militem), Albeus Dávid 
zólyomi főispán s az előbb is e hivatalban szere-
pelt Fábián mester, főkorlátnoki jegyző küldettek ki ; 

1 Hihetőleg az akkori irmodor szerint: Szélösillö-ér. 
2 Talán „Csilla." így nevezik jelenleg is Szegeden a nádnak fiatal 

gyenge hajtását. 
3 Hihetőleg „Összeg", vagy „Evoszeg"-foka. 
* Okmánytár 20. sz. a. 
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kik is ker. sz. János születésünnepe előtti napon 
a helyszínére kimenvén, a határokat következőleg 
állapították meg : „Először is a Tisza éjszaki részén 
kezdve két fő földhalmot hánya t t ak ; egyiket a 
szőreglii birtoktól keletnek, a másikat Szegedtől 
nyugotnak. Innét délnek tartva s a Szőregh felől 
Szegednek vezető nagy, vagyis országutat keresz-
tülvágva, bizonyos térségen egy futamló (metani 
cursualem) határdombot raka t tak ; honnét ismét csak 
délnek tartva s egy nádason keresztülmenve, bizo-
nyos Nagyér 1 nevezetű gázlóhoz értek, melynek part-
ján ugyancsak két dombot halmoztattak föl ; majd 
átkelvén a gázló másik oldalára, amellett ismét 
két halmot emeltettek ; azután jódarabig előremenve, 
ú j ra egv dombot ; ettől tovább haladva, egy mási-
kat s innét meglehetős távolra egy harmadikat há-
nyattak föl. Végre ez utóbbitól mindig délnek tartva, 
de kissé mégis nyugotnak hajolva, a pörös felek által 
Syllouzywreveer-nek2 nevezett mederhez értek, hol 
is a szőreghi, szentiványi, gyálai és szegedi birtokok 
szomszédosulnak. E medertől nem messze, egy rétsé-
ges helyen állították föl az utolsó két halmot és 
pedig az egyiket az érintett szőreghi birtoktól kelet-
nek , a másikat nyugotnak, vagyis Szegedet tekintve 
kissé éjszaknak." 3 

Ha az itt lerajzolt batárokat a maival összevet-
j ü k , bizton ál l í that juk, bogv Szeged város tiszántúli 
birtoka ez idő szerint már a jelenlegivel veteködött; 
sőt 20 évvel utóbb még jóval fölül is multa ezt, 
amennyiben a nevezett város polgárai 1431. őszén 
bizonyos Barla Istvántól, annak Belső- és Külső-szent-
Iványból álló részbirtokait, azoknak mindennemű 
hasznával és bozzátartozandóságaival, valamint az 

1 így van az okmányban is irva. 
2 Ugyanazon értelmet adja vissza, amit az előbbeni oklevélben elő-

forduló „Sylowzy/ewer ." 
3 Okmánytár 21. sz. a. 
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élőbbemnek egy házvédnökségi jogával együtt 500 
darab tiszta és jóminőségü arany fejében, ez összeg 
visszafizetéséig zálogba vette. 1 

Innét látható, minő sebes szárnyakon haladt e 
város vagyonosodása. Birtokai, melyek kezdetben 
csak a Tisza éjszak-nyugoti oldalára szorítkoztak, 
most már Torontálmegye alsó részére ; sőt miután 
1453-ban a pénz dolgában megszorult Csirkédi test-
vérektől, Mátyástól és Gergelytől, azoknak részbir-
tok át , a Csanádmegyébe kebelezett Százegyházat 100 
arany forintért teljes és örök használati joggal meg-
vették, 2 ez utóbbi megyére is kiterjedtek. Az erről 
szóló fölvalló-levelet a csanádi káptalan ugyanazon 
év sz. Luca-nap előtti hétfőről adta ki. 

Ugyancsak a nevezett káptalantól 1502-ből 
még egy másik oklevelet is birunk, nielylyel bizo-
ny ittatik, hogy a. 'saját és János nevti rokona nevé-
ben előtte megjelent Benkovics Péten* birtokos nemes, 
a szegedi polgárok személyesitőinek, Molnos Márton-
nak és Kovách Péten'nek lefizetvén a Szeged váltósától 
kölcsön vett 150 arany forintot, az ennek fejében 
zálogul lekötött Szent-Mihálg és Bánfalva nevii egész 
s a dorozsmai és gyékéntói részbirtokaikat vissza-
váltotta. 3 

Ez oklevélből nyilván ki tűnik, hogy a Benko-
vics-család Dorozsmának és Gyékéntónak csak egy 
részét bir ta , a többi hihetőleg már előbb is Szeged 
város birtokába tar tozott ; talán ez is volt legfőbb 
oka a zálogba vételnek. Mikor történt ez elzálogo-

1 Okmánytár 28. sz. a. 
2 U. ott a 39. sz. a. 
8 U. ott a 64. sz. a. Ezen visszaváltás idejéből egy kézbesítési 

bizonyitványt is birunk, (Okmánytár 65. sz. a.) amelylyel bizonyos Fruska 
(Frusina) nevű úrnőnek s Dorottya nevü leányának panaszára, Plawnai 
Horváth János és Moryzi Péter nemesek, úgyszintén özvegy Plawivn 
Horváth Péterné, Borbála asszony a király elé idéztetnek. Ezen idéz-
vényt a csanádi káptalan egyik tagja, a két utóbbinak, azok dorosma-
zmth-mihályi birtokán kézbesítette. Vájjon nincs-e ez idézvény a neve-
zett birtokok visszaváltásával valami összefüggésben? nem tudjuk. 
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sitás ? biztosan meg nem határozhatjuk. De mint-
hogy Szeged városa az 1722-iki tanúvallomások 
szerint „hajdanában oly hires és nagy volt, hogy T)o-
rosmát és Sz.-Mihályt is magában foglalta s mind Do-
rosmában s mind Szt. - Mihályban utcája volt a városnak 
és egy birája volt, akitől az egész város függöttu, aligha 
tévedünk, midőn azt a II . Ulászló előtti korszakra, 
vagy határozottabban I. Mátyás király uralkodásá-
nak kezdetére teszszük; mert ahoz, hogy egy zálogba 
vett jószág a zálogba vevő városnak mintegy birtokává, 
vagy mint a föntebbi tanúvallomások áll í t ják, utcá-
jává váljék, nem egy-két év, hanem évtizedek kí-
vántatnak. 

Ugyanazon tanúvallomásokban egyik-másik tanú 
azt is állit j a , hogy a város a régibb időkben nem-
csak Dorosmát és Sz.-Mihálytelket, hanem Székhal-
mát, Kis-Teleket, Soós Pál halmát , Öszeszékét, 
Balása-fáját, Tekintő-Gyálai-dombot,, Zákánt, Forró-
Zsomboját, Doma-Homokját, Bojár- és Hosszu-hat-
halmokat is egész a halasi határokig örökföldül birta. 1 

Vájjon a régi idők alatt e korszakot is értik-e, vagy 
csak a török világot? azt tisztán ki nem vehetjük. 
Mindazonáltal igen hihető, hogy a szegediek ezen 
puszták jó részét már a régi királyok idejében tu-
lajdonul birták. 

És mindezen birtokok közül — mint láttuk — 
e korszak alatt csak a sz.-mihálytelki s bánfalvai 
egész, 2 a dorosmai és gyékéntói birtokoknak pedig 
csak egy részök váltatott vissza, a többi részint a 
török világig, részint azután is a város birtokában 
maradt. 

Ezek után még csak a szegedi polgárok által 
haszonélvezett kunpusztákról kell szólanunk. 

1 Processus Tabuiaris Civitatis Szegediensis, etc., mint föntebb. 
2 Ennek, valamint a gyékéntói részbirtoknak egykori hollétéről 

mitsem tudunk, legalább tudtunkkal ily nevek ma már a város határá-
ban nem léleznek. Minthogy azonban a másik kettővel együtt említtetnek, 
igen hihető, hogy azok szomszédságában feküdtek. 
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A nagy tatárjárás alatt Bolgárországba vonult 
s onnét ismét hazánkba fogadott kunokat Béla király, 
mint annak idején emiitők s mint ez I I I . Lászlónak 
1279-iki hitleveléből ki tűnik, egyrészt a Maros és 
Temes, másrészt a Maros és Kőrös folyók köritette 
rónaságokra, valamint a Kőrös mindkét partján elte-
rülő, akkoriban lakatlan álladalmi birtokokra, úgy-
szintén a királynői vár jobbágyok, udvarnokok és 
Örökösök nélkül elhalt nemesek jószágaira; vagy az 
utóbbiak kipusztult s a király által illőleg kárpótolt 
magánbirtokaira, leginkább azonban a legeltetésre 
kiválókig alkalmas Duna-Tisza közötti roppant tér-
ségre, tehát ép Szeged tőszomszédságába telepitette 
le. Minthogy azonban ők e számokra kijelölt föld-
területtel meg nem elégedvén, nomád-módra tovább 
is ide s tova barangolgatni kezdettek, miközben 
többször a legvéresebb összeütközésekre szolgáltat-
tak alkalmat, az ebből származott bajok és pana-
szok , de legkivált a kun atyafiak befogadásához 
kötött főföltételnek, a keresztény hit fölvételének 
elhanyagolása miatt fölindult római pápa, Lászlót 
a már említettük hitlevél kibocsájtására birták, mely-
nek értelme szerint a kunok hét nemzetsége a bál-
ványozás s egyéb pogányszokások elhagyására, a 
keresztény hit fölvételére, szövethajlékok alatti sáto-
rozgatása megszüntetésére s a fönt kitett határok 
közt keresztény szokásként építendő állandó lakok 
fölütésére kényszeríttetett; az ekként telepekbe gyü-
lendett kunok főbirájává a nádorispán tétetvén, ki 
is ezentúl a magyarok és kunok között fölmerülő 
peres ügyeket az érdekelt nemzetség birájának, vagy 
főnökének közbenjöttével tartozott mindenkor elin-
tézni." i 

Innét látható, hogy kun rokonaink akkor is, 
amidőn már a magvar nemzet századok polgária-

• 
1 Fejér György: Codex Diploni. T. V. vol. II. pag. 512. 8tl>. 

9 
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sultságát élvezé, még mindig csak a régi patriar-
chális szervezet bilincseiben nyögtek s nomád módra 
majd levelesszin, sátor és cserény, majd putri, 
kunyhó s más efféle ideiglenes hajlékokban laktak, 
mely életmódról, dacára a föntebbi hitlevélnek, 
dacára a később eziránt kiadott számtalan erélyes 
intézkedéseknek, századok multával sem lehetett 
őket végkép leszoktatni. Még akor is, midőn Zsig-
mond király 1393-ban az apáti , kiséri és négy-
szállási jászok határvillongásait kiegyenlité 1 s a sza-
badszállási és buzgánszállási kunokat 1423-ban a 
kecskemétiek és nagykőrösiek hatalmaskodása ellen # 
védi; 2 midőn 1436-ban Gergely orgoványszállási 
kun kapitány kérelmére Miklóst, Ágostont, Márkot 
és Tamást az orgoványszállási, 3 Csertő Bálintot 
pedig a Törtei-, Bócsa- és Köncsög-szállási örö-
kös kunkapitányságokban megerősité, 4 valamint még 
I. Mátyás király alatt is, amidőn ez a szegedi pol-
gároknak 1462-ben Asszonyszállása nevü kunpusz-
tát odaajándékozza 5 és Csertő Bálintot 1469-ben 
ujolag megerősíti; 6 midőn végül Tenkes Bál fiai-
nak 1472-ben a sas-ülési szállás benépesitését, 7 

1473-ban pedig Bótli László és Majosszállási Do-
mokos kis-kun-halasszéki kapitányoknak a mirigy 
és éhség által lakosaikban megfogyatkozott Csó-
lyos, Fehértó, Majos- és Kömpöc-szállása betele-
pítését megengedi, 8 a kunok nem valami nagyobb 
(összeszorított) telepekben, hanem csak ideiglenes 
f7t—, i l ' jv ' i , íj,(,!' < . H .7 ¡;; * -»;. | í >1 ' ' •: r ó 

1 Horváth Péter: Commentatio 95. 1. — Iíornyiknál: Kecskemét 
város tort. I. k. 128. 1. 

2 Az utóbbinál I. köt. Oklevóltár 5. sz. a. — Buzgánszúllása jelen-
leg Csongrádinegyében Szeged fölött a sz.-póteri pusztával egyesülve ott 
fekszik, hol a Kiskunság alsó része beszögell. (Uj niagy. muzeum 1850— 
1851. I. k. 460. 1.) 

8 Okmánytár 33. sz. a. 
4 U. ott a 34. sz. a. 
5 U. ott a 44. sz. a. 
6 U. ott a 49. sz. a. 
? Hornyik J. : Kecskemét v. tört. I. k. Oklevéltár 9. sz. a. 214. 1. 
B Okmánytár 52. sz. a. 
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tartózkodási helyeken, úgynevezett, „descensusok" -ban 
— szállásokban — laktak. Már pedig aki a jelenlegi 
szintén kapitányságokra osztott szegedi tanyákat, 
másnéven szállásokat ismeri, annak fogalma lehet a 
kun atyafiak első telepeinek nyomorúságos voltáról. 
Nem volt azoknak kezdetben se határuk, se nevök; 
csak később, midőn már a polgárosodás magva nálok 
is némi gyökeret vert , osztattak föl azok egyes 
kerületekre, úgynevezett kapitányságokra, melyek 
aztán részint az általok köritett földterület tulajdon-
ságától , részint a bennök székelő nemzetség és csa-
ládfők pogány-, vagy keresztnevéről, majd Orgo-
ványnak, , Csólyosnak és Fehértónak, majd Sasülésnek és 
(xengcl- vagy Csengeltelkének, 1 majd végül K'öncs'óg-, 
Kömpocz-, Törtei-, Borbás-, Majos-, Jakab-, Fülöp-, 
Ferenc- és Lajos-szállásnak neveztettek. 

így nyerték ne vöket a Szeged és Kistelek közt 
fekvő s ma gyönyörű szőlőskertek által övezett egy-
kori postaállomás Szatymaz is, bizonyos Szatmász, 
vagy Zotmaz nevü palóc herceg egyik unokájának 
nevé tő l , 2 valamint a szintén Szeged város birtoká-
hoz tartozó Ösze-széke is az 1107 körül élt palóc 
fő nőknek ,,Osz" vagy helyesebben ,,()sz"-uek egyik 
hasonnevű származékától. 3 

Szeged városának a Duna-Tisza közti kun-

' Hornyik János: Kecskemét város tört. I. k. Oklevéltár 5. sz. a. 
a 203. lapon 1 jegyzet a. a öengel tel ke-féle elnevezést tévesnek állitja s 
e tévedést ö az S alakú betűnek hibás értelmezéséből származtatja; sze-
rinte e név nem Gengel, vagy mint mások állítják, Gergelytelke, hanem 
Chengeltelke , vagyis másként Csengele (Csöngőié) sz. kir. Szeged város 
birtokában. 

2 A palóc nemzet ós palóc krónika orosz és lengyel évkönyvek 
nyomán cimü értekezésben (Magyar tört.-tár I. köt. 29—38. 1.-ig) Jerney 
János egy 1162. körül élő Szatmasz nevü palóc herceget — knéz, főnök — 
emlit. Ugyancsak ő (Magyar nyelvkincsek az Árpádok korszakából. Pes-
ten 1854-ben kiadott munkájának 170-ik lapján) egy 1228-ban élő Zot-
maz (Szatymaz) nevü egyént tüntet föl. 

8 Ugyancsak Jerney a föntebbi értekezésben (Magyar tört.-tár 42. 
lapján) igy ir: „Később (az oroszok) békére léptek (a palócokkal) s Wla-
dimir herceg, fia Jure számára eljegyzó a palóc hercegnek Aepának „Osz" 
fiának leányát. (Nestor. 1107-ről.) 

A * 
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puszták szabad használata iránti joga kétségkívül 
még jóval I. Mátyás előtt keletkezett, de hogy mi-
kor , azt meghatározni egyátalán nem b i r juk , mi-
után a most emiitett király által kiadott okleve-
lekben a szegedi polgárok ebbeli joga általában 
csak „ó'si"-nek, „az előbbi királyok alatt is élvezett''-nek 
s „régi gyakorlatú-nak mondatik, anélkül hogv az 
időpont, melyben e rendkívüli szabadalmuk adomá-
nyozás, vagy régi gyakorlat folytán kezdetét vette, 
kijelöltetnék. 

Hogy pedig e valóban ritka szabadalom nagy-
szerűségéről fogalmunk leitessen, lássuk Mátyás ki-
rálynak erre vonatkozó okleveleit. Ezen oklevelek 
elseje 1462-ben, tehát még megkoronáztatása előtt 
kelt s általa a szegedi polgárok, mint akik az Ő 
eldődei, különösen pedig az ő boldogult atyja az 
országkormányzó és saját maga iránt is számtalan 
hasznos szolgálatot és temérdek költekezést tettek, 
ezek elismerése és jutalmául , a Duna-Tisza közti 
kunpusztákon ősidőktől fogva élvezett szabadlegel-
tetési gyakorlatukban ujolag megerősíttetnek; sőt 
hogy e város lakosokban, házakban és épületekben, 
egyszóval lélekszám- és vagyonban annálinkább gya-
rapodhassék, Asszony szállása nevü kunpusztát is hasz-
nálatukba adja, még pedig oly kikötéssel, hogv 
azon magok a kunok se települhessenek le állan-
dóan s e haszonélvezetet a tőlök egyideig letartott 
Beneszállására is kiterjeszti. 1 

A második oklevél 1465-ben látott napvilágot 
s értelmére nézve az előbbivel hiven megegyezik, 
azon külömbséggel mégis, hogy benne a beneszállási 
pusztaság nem érintetik. 2 

Az 1469-ben kelt harmadik oklevél úgyszólván 
betűszerinti átirata az 1462-ikinek. Hogy ezen átírás 

1 Okmánytár 44. sz. a. 
2 U. ott a 48. sz. a. 
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kivételes királyi kegyelem ténye volt, kitűnik magá-
ból az oklevélből, melyben Mátyás mindenekelőtt 
kijelenti, hogy koronázási eskülevele értelmében nem 
csak apátlan Lászlónak minden ilyes levelei, hanem 
a magáéi is, megkoronáztatása után egy év lefor-
gása alatt elébe terjesztendők s általa megerősítendők 
lettek volna; nehogy azonban ennek elmulasztása 
miatt e szép szabadalom érvényét veszítse, ő azt biztos 
tudomása- s királyi hatalmánál fogva mégis meg-
újít ja és megerősíti. 1 

A negyedik erősitvény végül Diósgyőrött ada-
dott ki 1473-ban s általa a szegedi polgárok legel-
tetési s haszonélvezeti joga az egész Duna-Tisza közti 
mind homokos, mind fekete talajú, (föklü) kunpuszták 
összes rétjeire, kaszálóira, vizeire, halastavaira s erdőire 
kiterjesztetik. 2 A király jelen oklevelet nem nagyobb 
királyi pecsétje, hanem csak pecsétgyűrűje alatt egy-
szerű alakban adta ki; de megigérte, hogy azt, mi-
helyt neki újra bemutattatik, privilegiális alakban 
is megerősitendi. 

Ezeket olvasva, valóban elbámul az ember ama 
rendkívüli szabadalom fölött, melyszerint Szeged 
város közönsége a tőle nagy távolságban Tiszán túl, 
Kardszag-Ujszállás mellett fekvő Asszony szállása s a 
Du na-Tisza közén Kecskemét fölött létező Bene-
szállása nevű kunsági pusztákat, az illető kunokkal 
közösen használta, egész Duna-Tisza közén pedig 
s általában minden kunsági pusztán, már a régi 
királyok idejében is szabados legeltetést élvezett, 
mely élvezetben — mint láttuk — Mátyás király 
által négy izben is megerősíttetett. 

A szegedi polgárok eme rendkívüli szabadalma 
s ennek következtében idővel kifejlett óriási barom-
tenyésztése fölkelté a szintén pásztorélettel foglalkozó 

1 Okmánytár 50. és 76. sz. a. 
3 U. ott az 53. sz. a. 
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kunok féltékenységét, miből aztán igen veszélyes 
határvillongások keletkeztek. A súrlódások hire az 
1518-ban Bács városában összeült országos rendek 
fülébe jutot t , kik is a bajt jóeleve orvosolni akar-
ván , elhatározták, hogy „a kun-jászok, nemkülönben 
a szegediek s egynémely nemesek birtokteriiletének megál-
lapítása végett határ dombok állíttassanak föl. 1 

E határozat végrehajtásával a nádor bizaték 
meg, ki is a következő évben csakugyan fölhányatá 
a szükséges halmokat, de a boszú dühétől libegő 
kunok rövid időn ismét széthányták azokat; minek 
következtében az 1522-iki budai országgyűlés ujolag 
meghagyta , hogy „a határdombok helyreállítása s az eze-
ket széthányó kunoknak, mint a király és törvények iránt 
engedetleneknek megbüntetése végett a; nádori főjegyző kül-
dessék ki," 2 Minthogy azonban a határozat csakis 
határozat maradt , a következő év tavaszán tartott 
országgyűlés ismét, megujitá a parancsot; de már 
ekkor a büntetésről említés sem tétetett, 3 így tör-
tént aztán, hogy a nádor által másodízben is föl-
állított halmok, mint ez az 1526-iki XLI. t.-cikk-
ből ki tűnikj a kunok, vagyis inkább a királyi hiva-
talnokok által ismét lerontattak és dacára ennek, 
sem az 1525-iki rákos i , 4 sem pedig az ugyanez évi 
hatvani országgyűlések nem szabtak büntetést a vak-
merő tettesekre, hanem csak az előbbi határdombok 
megújítását határozták el. 

A súrlódások tehát nemcsak hogy meg nem 
szűntek, lianem még inkább nagyobbodtak s talán 
nyilt ellenségeskedésben törnek vala ki, hacsak a 
mohácsi vész meg nem akadályozta volna azokat, 

1 Kovachicli M. György : Vestigia Coniitiorum pag. 494. art. 32. 
és Supplem. ad Vestig. Comitiorum. T. II. p 476. 

2 Kovachicli: Vestig. Oomit. p. 5 4 5 - 546. Art. XLVII. 
3 U. e. Supplem. ad Vestig. Comit. T. II. p. 550 -551 . art LI. et 

p. 476. art. XXXII. 
4 U. e. az e. k. T. III. pag. 26—27. art. VI. és Vestigia Comit. 

p. 577. art. VI. 
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N é p e s s é g e . 
Szeged város előkori népességét pontosan meg-

határoznunk lehetetlen ; mindazonáltal a csak imént 
elmondottak után bátran merjük állítani, hogy az 
a mohácsi vész előtti korszakban, a többi városok 
népességi viszonyaihoz képest, igen nagy számú 
lakossággal bírt. 

A Nándorfehérvár fölmentés^ről szóló nép--
monda, valamint Szerdahelyi és Vedres is — mint 
annak idejében láttuk •— negyvenezer szegedi halász-
ról tesznek említést. 1 Mi e számot akkor, midőn a 
föntebbi eseményt szóba hoztuk, nagyon túlzottnak 
találtuk s 'mos t megmondjak az okát, hogy miért? 

Ha ugyanis Szegeden Nagy Lajos korában csak 
fegyverfogható halász negyvenezer lett volna, akkor 
azok száma családtagjaikkal egyetemben, vagyis 
minden másodikat családfőnek véve s minden csa-
ládra három tagot számítva, 80 ezret teendett vala 
k i ; mihez ha még a földművelők, iparosok s keres-
kedők aránylagos számát hozzávennők : ugy e város 
hajdani népessége a 200 ezret jóval fölülhaladta 
vo lna ; már pedig tud juk , hogy ily tetemes számú 
lakossággal akkoriban sem Buda, sem Székesfehér-
vár , de móg Bécs, London és Báris sem bírtak. I t t 
tehát tévedésnek kell lenni s ez alkalmasint onnét 
eredt, hogy az, aki ez adatot legelőször följegyzé, 
vagy nyomtatásba hozta, a négyes szám után álló 
három 0-t még egy gyei megtoldotta s igy a 4,000-ből 
40,000 let t ; mely állitásunk bővebb igazolása végett 
Isthvánffyra hivatkozunk, aki a Dózsa-féle pórláza-
dás idejében Szegeden lakott fegyverfogható halá-
szok számát 3 'ezerre teszi. 2 

1 Szerdahelyi: Celebr. H. Urbium et Oppidor. Chorograph. 250. 1. 
és Vedres: Ns sz. kir. Szeged városa stb. 5. 1. 

2 Istkvánffy : L. V. p. 43. 
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Később, különösen a török világ elején, e szám 
is lefogyott úgyannyira , hogy az 1552-iki szegedi 
veszedelem idején már csak hétszáz halász vehetett 
részt a Tóth Mihály-féle szerencsétlen hadjáratban. 1 

Már most, ha a különböző korszakbeli számo-
kat egymással összevetjük, látni fogjuk, hogy azok 
a korral ép oly arányban növekednek fölfelé, mint 
aminő arányban fogynak lefelé. Es ez arány — te-
kintve a növekvés és fogyás közti időszakok terje-
delmét — oly rendszeres, hogy aki csak egy kissé 
is számítani tud, mindjárt az első pillanatra belá-
tandja , hogy a szegedi fegyverfogható halászok 
száma Nagy Lajos korában, nem mint Szerdahelyi 
és Vedres ál l í t ják, 40 ezer, hanem csak 4 ezer lehe-
tett. Különben ez is igen tekintélyes összeget ad 
ki, mert a föntebbi számítás alapján 8 ezer lélek-
nek felel meg ; mihez ha még a Szegeden minden-
kor túlsúlyban levő földművelők két- vagy harmad-
félszer annyi s a többi lakosok tetemes lélekszámát 
hozzáadjuk, ugy e város összes lakossága Nagy 
Lajos korában a legcsekélyebb számítással 45 — 50 
ezerre tehető. 

Ezen akkoriban igen jelentékeny népességnek 
tulajdonithat juk azon bátorságot, melylyel a neve-
zett város polgárai Mátyás király egyenes paran-
csára Zenta m.-várost a budai káptalantól erőhata-
lommal elfoglalják. 2 Ennek azon önbizalmat, mely-
lyel Ulászló királyhoz folyamodnak avégből, hogy 
a vidékükön garázdálkodó fekete-sereget saját fegy-
veres erejökkel rendre utasíthassák; 3 valamint azt 
is, hogy a Dózsa lázadó pórhadának ellentállni meré-
szeltek 4 s az éjszakának évadján kétezredmagával 

1 Isthvánffy : L. XVII. pag. 194. és Cronica. Tinódi Sebestien 
szorzásé Colosvarba 1554. esztendőbe. Szegedi veszedelem. 56. s köv. 1. 

2 Okmánytár 54. sz. a. 
3 Isthvánffy: L. II. p. 1 6 - 1 7 . 1. — Bonfin : Decades V. L. III. 

pag. 513. 
4 Isthvánffy : L. V. p. 3 9 - 4 7 . 
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raj tok csapó Jovánt városuk falai közül vitézül ki-
verték. i 

Dicsőségére válik továbbá e városnak az is, 
hogy előkori lakossága, kivévén természetesen a 
közibe települt jövevényeket (hospites), tősgyökeres 
magyar volt. Erre nézve a budapesti egyetem tudós 
fanára Wenzel Gusztáv egy izben a következő érde-
kes nyilatkozatot t e t t e : „Szeged és Temesvár két 
szerencsés város, melyek a magyar nemzet legelsőbb 
nyilatkozó városalapitói géniuszának köszönik létö-
ket. Nincs több városunk e széles hazában , mint e 
kettő, melyek a magyar szellemnek megfelelőleg 
tisztán magyar alapításnak köszönnék létöket, Te-
mesvár az idők folyamában idegen elemek által 
annyira inficiálva lett , hogy magyar alapítása ma 
már tisztán történeti érdekkel bir csak ; mig Szeged 
mindezideig hűen megtar tot ta azon bélyeget , melyet 
magyar alapítása nyomott reá. í gy mai napság Sze 
ged az, melyet a magyar városalapitás igazi példánya-
ként kegyelettel emiithetünk; miért is méltán mondhat-
juk ez időbeli egyetlen traditionális nemzeti városnak."2 

Ezen nagyfontosságú nyi latkozat , valamint a 
Asigmond-kori f rancia utazónak a szegedi karmeli-
ták templomáról tett eme megjegyzése : „ Ott hall-
gattam misét, mely kevéssé magyar modor szerint tar-
tatik,u 3 úgyszintén a legrégibb okmányainkban igen 
gyakran fölmerülő tisztán magyar hangzású személy-
nevek is nyilván bizonyít ják, hogy Szeged város elo-
kori lakossága csakugyan tősgyökeres magyar volt. 

<é y\ <Ihw7 il^fíf 1ífi>í* /•»] fűim fü/jóv •üiBiir : ovtot 
,-rj |, t . , r„ i j « tt.vórtt (\t»v| 

1 Isthvánffy: L. IX. p. 88. — Monumenta. írók. I. k. 126, 143, 
144. és 161. 1. — Salamon Ferenc: Magyarország a török hóditós korá-
ban. Pest. 1864. c. m. 328—329. l - i g ; valamint Kovachich M. György: 
Scriptores rerum Hungaricarum minores p. 15. 

2 L. az 1876. évi „Szegedi Hiradó" 141. számában a „Szeged 
álláspontja." c. közleményt Vass Páltól. 

3 Éngel: Geschichte des Ung. Reiclis. II. k. 374. 8 köv. I. — Ma-
gyar tört. emlékek. Monumenta Hung. Histor. IV. k. 303. 1. 
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Lakosainak foglalkozása. 
\ lí y- ! •» >J1Í Í-: f !••-.• V i I ;•;..'••>.(•' í ! V • 1' '¿».Oll \ 

„Minthogy a királyok dicsősége — igy kezdi 
Mátyás a szegedieknek 1462-ben adományozott sza-
badalom-levelét — a népek sokaságában s az orszá-
gok fénye és ereje, a városok gazdagsága- és nagy-
ságában rejlik ; szükséges, hogy a fejedelmek gond-
jaikat a népesség fönntartására s a városoknak 
gyarapítása- és ápolására fordítsák, hogy ezáltal a 
fejedelmek kiváló gondoskodására dicséret, a népek 
és városok állapotára pedig haszon és gyarapodás 
káromolják," 1 

Alig van város Magyarországban, mely e való-
ban fejedelmi szavak áldását annyiszor érezte volna, 
mint Szeged; alig nép, mely e korszak alatt több 
kedvezményben részesült volna, mint Szeged élel-
mes népe. Csak belé kell markolnunk liajdankori 
szabadalmai és kiváltságai halmazába, hogy nap-
fényre hozzuk azon számtalan szebbnél-szebb okle-
veleket , melyeknek védelme alatt ez ősrégi város 
tősgyökeres magyar lakói , majd mint vadászok ter-
jedelmes rétjeiken s pusztáikon a szárnyas s egyéb 
vadak csapatait lődözve, fogdosva; majd mint halá-
szok bárkáikkal a Tisza és Maros folyamok habjait 
több mértföldnyire szeldesve; majd mint mezei gaz-
dák földjeiket és szőleiket művelve ; gulyáikat , nyá-
jaikat és méneseiket úgyszólván egy egész ország-
részen, a téres Duna-Tisza közén szabadon legel-
tetve ; majd végül mint tevékeny mesteremberek, 
izgó-mozgó kereskedők, tőzsérek és kupecek árucik-
keikkel az ország minden részét bejárva, szorgos 
mélieként gyüjték rakásra a vagyont és jól létet ; 
minek következtében e város a XV. század második 
felében egy alig hihető fénykort élvezett. 

1 Okmánytár 44. (76) sz. a. 



139 

A szegedi lakosság első élelemkereseti forrásai 
— mint emiitök — a vadászat, halászat ; majd a 
föld- és szőlőművelés s az előbbivel kapcsolatban 
az állattenyésztés ; majd végül az ipar s kereskede-
lem voltak. Vegyük sorba. 

I. A vadászat . 
ábrttf £; if, , , „:.• ; .. y-,,01! -övre tf fVífífÁ 

Erre nézve a város vidéke, kivált hajdanában, 
midőn még annak területén a Tisza és Maros kiön-
tése okozta tavak és mocsárok számosabbak is, ter-
jedelmesebbek is voltak s midőn a környékén elte-
i-ülő nádrengetegek, sásos rétek s roppant puszta-
ságok a négylábú és szárnyas vadak százezreitől 
hemzsegtek, kiválólag alkalmas és előnyös volt. És 
hogy ez előnyöket a vadászatkedvelő ősök kiakná-
zatlanul nem hagyták,, mutat ják a többször idézett 
Bertrandon de la Brocquiérenek következő szavai : 
„Fognak ott (t. i. Szegeden) sok darut és vadludat ; 
egy nagy piarcot láttam velők telve, de amint tisztáta-
lanul készítik, ugyanugy eszik is." 1 E rövid megjegy-
zésből nyilván kitűnik, hogy a vadászat a szegedi 
népnek kedvencebb foglalkozásai s eléggé jövedel-
mező keresetforrásai közé tartozott, 

tn tjV qobaséxB M?i(lmvAiűv? v íc ' t i J 'hiTOíiíií,rH.\ A 
. y • I . -., v i l I i , _ , V 

II. Halászat. 

A Mátyás, király korában élt Oláh Miklós a 
tiszavidék hajdani haibőségéről szólván, hiteles szem-
tanuk állítása után azt beszéli, hogy az ő idejében 
egy magyar forinton körülbelől ezer darab rőfös hosz-
szaságu harcsát, vegyesen potykával (ponty) lehetett 
venni. Mások ismét azt álliták, hogy e vidékbeli 

1 Engel: II. 374. s köv. 1. és Magyar tört. emlékek. Monumenta 
Hung. Hist. IV. k. 303. 1. 
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lakosok hajdanában olyannyira bővében voltak a 
halaknak, hogy azokat az ország határai között 
elárusítani s a környéken szerte hordozni nem bír-
ván, velők sertéseket hizlaltak. 1 

Ezekből, valamint Szeged városának e tekin-
tetben igen kedvező földrajzi fekvéséből követköz-
tetve, könnyen azon meggyőződésre ju tunk , hogy 
annak első lakosai jérészben halászokból állottak. 
Annyi bizonyos, hogy a halászat a szegedi népnek 
már a nagy-tatárjárás előtt is kiválóbb élelemkere-
seti forrását képezte; nagyobb lendületet azonban 
csak IV. Béla idejében vett , aki az emiitett lakosok 
jóllétének előmozdítása tekintetéből, őket 1247-ben 
a Tisza par t ján , a Maros torkolat átellenében fekvő 
Tápé községgel s a tatárok által kiirtott Csupor 
nemzetség birtokát képezett vártái halastóval, vagyis 
a város felső részébe beszögellő Holt-Tiszával aján-
dékozta meg, 2 mely adományban őket később Ró-
bert Károly és Mátyás király is megerősítették. 3 

Az időközben uralkodott királyok kedvezése, 
valamint a szegedi nép életrevalósága az itteni halá-
szatot rövid időn olyannyira virágzóvá tették, hogy 
e városnak — mint föntebb kiszámítottuk — már 
Nagy Lajos korában, ha nem több, legalább négy-
ezer halásza volt. 4 

A Zsigmond király végéveiben Szegeden átuta-
zott Bertrandon de la Brocquiére az itteni halásza-
tot — habár csak mellesleg — szintén megérinti. 
„A Tisza — úgymond — tömérdek halat szállít; egy 
folyóból sem láttam oly vastag és hosszú halakat kihúzni, 
(mint itt , t. i. Szegeden.)" 5 Még II . Ulászló idejében 
; • 

1 R. P. Martini Szentiványi S. Jesu Sac: Dissertatio Paralipomenica 
Rerum memorabilium Hungáriáé. Tyrnaviao. 1699. pag. 30. 

2 Okmánytár 7. (76) sz. a. 
8 U. ott a 47. (76) sz. a. 
4 L. a Szeged elökori népességéről szóló cikket. 
6 Engel: II. 374. s köv. 1. — Magyar tört. emlékek. Monumenta 

Hung. Histor. IV. 303. 
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is köriilbelől háromezer halász lakott Szegeden. 1 

Ékkor ugyan már némi hanyatlás észlelhető ; minek 
°kát, mi egyfelől az évről-évre mindinkább meg-
erősödő többi iparágak elterjedésében, másfelől a 
Zsigmond alatt 1397-ben behozott s később egészen 
szokásossá vált balbeli adóztatásban keressük, mely 
szerint ezentúl minden város, még a kiváltságosa-
kat, sem véve ki, a folyó vizekben fogott halak egy-
harmadát, a mocsárokban fogottakénak pedig felét a kir. 
kamara részé-e tartozott beszolgáltatni. 2 Ezen nagy-
fontosságú törvény következtében a halászatból élő 
szegedi polgárok jövedelme tetemesen megcsorbul-
ván, azok halászata is némileg alászállott. Dacára 
azonban e csekély hanyatlásnak, ez iparág egész a 
mohácsi vészig, illetőleg a török foglalásig folyton 
virágzásban volt. 

III. Földművelés és állattenyésztés. 

E kettős iparág a magyar jellem kiválóbb 
sajátságai közó tartozván, meglehetünk győződve 
afelől, hogy azokat, mint egymástól elválhatlano-
kat , Szeged tősgyökeres magyar lakossága e helyen 
történt megállapodása után nyomban űzni kezdette. 

Talán mondanunk sem kell, hogy mindkét 
iparág kezdetben csak igen szűk téren mozgott ; 
azonban a város birtokai lassankint megszaporod-
ván, azokkal együtt a földművelés és állattenyész-
tés is nagyobb mérvet öltött. Mindenekelőtt ami az 
elsőt illeti, többször említve volt már, hogy IV. 
Béla király 1247-ben a tápéi birtokot Szeged város 
közönségének adományozta. Ezen birtok ármentes 
területe emberemlékezet óta a legjobb minőségű 

1 Isthvánffy: L. V. pag. 43. 
2 Magyar türt.-tár. III. k. 220—222. 1.-ig. Hl. Az 1397-iki (temes-

vári) országgyűlés. Knauz Nándortól. 
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termőföldet szolgáltatja ; miért is alig hihető, hogy 
azt a város józan gondolkozású s minden tekintet-
ben páratlan szorgalmú lakosai, valódi rendelteté-
sével, a szántás-vetéssel ellenkezőleg, egyedül legel-
tetésre használták, vagy épen elparlagosodni enged-
ték volna. 1 Ugyanigy vélekedünk az alszegediek, 
mint kiválólag mezei gazdák által 1369-ben meg-
vásárolt balaki részbirtokról is, 2 melynek talaja a 
legkövérebb fekete és iszapos föld. Ennek területe 
a legrégibb idő óta „Ballagi-tavi szántóföldek" és 
„Battagi-tavi szolok" néven ismeretes s benne a 
szőlő, valamint a gabonának és zöldségnek min-
denféle nemei dúsan tenyésznek. Annál fájdalma-
sabban esik beval lanunk, hogy e városnak előkori 
földművelésére vonatkozólag egész Zsigmondig majd 
semmi, azután pedig egész a török foglalásig csak 
igen kevés világos adatot találunk ; ezt azonban mi 
korántsem ez iparág hiányának , hanem inkább régi 
okleveleink megritkulásának tulajdonít juk ; másként 
aligha mondhatta volna a Zsigmond-kori francia 
utazó Szegedről, hogy „az mindenféle termékkel dús 
vidéken feleszik" és hogy „a föld Szegedtől Pestig róna 
és termékeny."3 E szavak, valamint a szintén Zsig-
mond korából származó határjárási oklevelek, me-
lyek Szegednek tiszántúli (torontál-megyei) birtokait 
körülszabják, 4 nyilván oda muta tnak, hogy e város 
lakosai már ez időben igen jelentékeny földművelést 

1 A Szegeddel határos s ugyanezen város birtokát képező Tápé 
község nevét , — mely régibb okmányainkban majd Tapai-nak, majd 
pedig Thapey-nek és Tape-nak iratik, — igen valószinüleg a vtápa szó-
tól vette, mely élelmet, táplálékot jelent. Egy 1357-iki adomány-levélben 
bizonyos Taap (Táp) helység neve említtetik , mely azonban Győrraegye 
keleti határún fekszik. (L. Győri történelmi és régészeti füzetek. Szerkesz-
tik Ráth K. és Tr. Rómer FI. Győr. 1861. I. k. 20. 1.) 

2 Okmánytár 15. sz. a. 
8 L. Engel: H. k. 374. s köv. 1. és Monum. H. Hist. IV. k. 303. 

lap. Bertrandon de la Brocquiére uti jegyzeteit. 
4 Ezen kétrendbeli oklevél 1411-ben kelt; az első a nádasok, rétek, 

mocsárok és ereken kivül „ager"-t — szántóföldet — is emlit; a másik 
azonban csak egyszerűen „£erra"-t — földet — jelez. — Okmánytár 20. 
és 21. sz. a. 
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Űztek | mely aztán a későbbi birtokvásárlások, zálog-
bavételek s adományozások folytán még inkább kifej-
lett,; mint ezt az 1431-iki fölvalló-levél is bizonyítja, 
melyben világosan áll, hogy Szeged város közönsége 
a belső- és külső-sz.-wányi részbirtokokat azok összes 
hasznával és hozzátartozandóságaival, u. m. művelés 
ulatt levő s parlagföldjeivel vette zálogba. 1 Legna-
gyobb lendületet, vett azonban e város földipara 
Mátyás alatt , aki — mint láttuk — a Duna-Tisza 
közti kunpuszták fölszabadítása által a szegedi pol-
gárok termőföldjeit, a legeltetés nyűge alól fölold-
ván, azok földművelésének tágabb tért, nyitott s 
ázt rövid időn virágzóvá tette. Ily állapotban találta 
azt, a mohácsi vósz is, mely után, mint Szulejmán 
naplója megjegyzi, a Budáról Duna-Tisza közére 
átkelt, s nagynehézen Szegedig vergődött török éhhad, 
ott lisztben, buzában, árpában, szüleséybm és egyéb élés-
ben teljességgel elmerült. 2 

Már föntebb emiitettük, hogy a földművelés és 
állattenyésztés közvetlen kapcsolatban állottak egy-
mással s igy kétséget sem szenved, hogy ez utóbbi, 
mint, a magyar nép kiválóbb sajátságai közé tar-
tozó iparág, a szegedi lakosságnak szintén egyik 
legrégibb s legkedvesebb foglalkozását képezte; 
utóbb pedig úgyszólván életföltételévé is vált. Egy-
felől a város környékén hajdanában elterülő rétek 
ós legelők, melyekről az 1411-iki határjárási egyez-
mény-levelek is emlékeznek, 3 másfelől az óriási 
kiterjedésű Duna-Tisza közti kunpusz ták , melyek-
nek egy részét a szegediek már Mátyás király előtt 
haszná l t ák , 4 a legeltetésnek s ezzel együtt az állat-
tenyésztésnek is igen tág tért nyitottak. Mennyire 
tömve lehettek e puszták hajdanában az igavonó s 

1 Okmánytár 28. sz. a. 
2 Jászay P. : A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. I. k. 

2 9 - 3 0 . 1. 
3 Okmánytár 20. és 21. sz. a. Pf 
4 U. ott a 44, (76) 48. és 50. (76) sz. a. 
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más hasznos állatok ezreivel ? mutat ja a Zsigmond-
kori Bertrandon de la Brocquiére-nek következő 
nyilatkozata: „Találhatni itt (t. i. Szegeden) sok 
eladó vad (szilaj) lovat, de értik is zabolázni és szeli-
diterni; különös szemle ezt nézni. Bizonyossá tettek, hogy 
aki itt három-négyeze)- ilyen lovat venni szándékoznék, 
Szegeden föltalálhatja. Oly olcsók, hogy tiz magyar 
forintért egy igen szép kocsiba való (utazó) lovat kap-
hatni." Majd később igv fo ly ta t ja : „Szegedtől a föld 
idáig (Pestig) róna és termékeny. Találni itt számtalan 
nyájat igavonó állatokból, melyek magokra hagyva, vad-
állatokhoz hasonlóri szabad földön legelnek; onnan jŐ, 
hogy azokból a szegedi vásáron annyi találtatik1 Inn ét 
lá tható, hogy Szeged lakói már Zsigmond korában 
igen jelentékeny állattenyésztést űztek. Még nagyobb 
lendületet vett ez iparág a következő királyok alat t ; 
de virágzása legfőbb fokát ez is Mátyás a dicső korá-
ban érte e l ; aki — mint annak idejében elmondot-
tuk — Szeged város polgárainak ősidőktől fogva élve-
zett ama szabadalmát, mely szerint azok a Duna-Tisza 
közti kunpuszták egy részét már az előbbi királyok 
idejében a kunokkal közösen használták, négy izben 
is megerősítette; 2 sot tekintetbe vévén a városnak 
évről-évre gyarapodó s már-már óriásivá fejlődő 
állattenyésztését, valamint az erre szükségeltető 
legelők elégtelenségét; az érintett gyönyörű szaba-
dalmat a tőlök egy ideig jogtalanul letartott Beme 
s az általok még eddig nem birt Asszony szállása 
nevü kunsági pusztákra is kiterjeszté. 3 

Talán mondanunk sem kell, hogy a szegedi 
lakosok szabad legeltetésének im e kiterjesztése, mely 
által azok úgyszólván egy egész országrésznek ha-
szonélvezetébe ju to t tak , az itteni ló-, szarvasmarha-

1 Engel: II. k. 374. s köv. 1. és Monumenta Hung. Histor. IV. k. 
303. lap. 

2 Okmánytár 44, (76) 48, 50. (76) és 53. sz. a 
8 U. ott a 44. sz. a. 
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^ juh-tenyéöztéöt a virágzásnak eddig nem ismert 
fokára emelte , melyről aztán egész a mohácsi vészt 
közvetlen követő gyászos pusztulásig alá sem szál-
lott. Hogy pedig a szegedi nép eme kedvenc fog-
lalkozásának hajdani óriási terjedelméről fogalmunk 
leh essen, elegendőnek lát juk Szulejnián naplójának 
erre vonatkozó szavait idézni, amelyek szerint a 

« mohácsi csata után Budáról Szegedre érkezett török 
hadsereg fővezérének, Ibrahim pasának „az ott talált 
számtalan juhnyájakból 50 ezer, Iszkender Cselebi defter-
dárnak pedig 20 ezer darab jutott." 1 

Egyébiránt a szegedi polgárok és a szomszédos 
ku. íok között több izben fölmerült s a mohácsi vész 
előtt már-már véres veszekedésekké fajult határ-
villongásoknak is az előbbiek által nagyban űzött 
állat-tenyésztés és szabados legeltetés voltak egye-
düli inditó okai. 

IV. Szőlőművelés. 

Szeged hajdani nagyságának egyik főbb ténye-
zője kétségkivíil annak szőlőművelése volt, mely a 
XIV—XV. században Szeged homokos határain kí-
vül, a tőle nagy távolban fekvő Szerémség szőlő-
koszorús hegyeire is kiterjedett. A szerémi borok 
Nárniai Galeotti Martius szerint dicső Mátyás kirá-
lyunk idejében oly kitűnők voltak, hogy hozzájok 
hasonlót az egész világon alig lehetett találni, 2 

miért is épen nem csoda, hogy a közeli s távoli 
vidék jövedelmi forrásait minden áron kiaknázni 
törekvő szegedi lakosság, vizsga szemeit a bortermő 

1 Jászay P. : A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. I. k. 
29, 30. 1. 

2 Galeotti Mártii Narniensis : De egregie, sapienter, jocose dictis ac 
facti8 S. Regis Matthiae ad Inclytum Ducem Joannem ejus filium. Cap. 
XXVII. inter Scriptores Reruni Hung. Vet. ac genuin. Schwandtner J. 
Györgytől. Kraus J. P. költségén. Bécs. MDCCXLVI. pag. 557. 

10 
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Szerémség szőlőkoszorús hegyei felé forditá s ott, 
névszerint Kamenic- és Péterváradon terjedelmes 
szőlőbirtokokat vásárolt. Mikor kezdődött e birtok-
vásárlás , tüzetesen meg nem határozható ; mint-
hogy azonban I. Mátyás királynak 1471-iki levele, 
melylyel a péterváradi apát a szegedi polgárok sze-
rémi bor szállítmányának megyátlásátől eltiltatik, Béla, 
Endre, Károly, Lajos és Zsigmond királyoktól nyert 
liasontartalmu levelekre hivatkozik, 1 bizton fölte-
het jük, hogy a nevezett polgárok már IV. Béla 
korában birtak ott szőlőkkel. 

Ezen birtokokról régi okmányaink igen sok 
szép adatot szolgáltatnak. Többi közt elmondják, 
hogy a leszüretölt fürtök, az úgynevezett „szüret-
helyeken" (locis Colatoriis, mondja az okmány) tapos-
tattak ki és szüretiek el, mely helyekért aztán a 
szegedi polgárok, mint Mátyás királynak 1471-iki2 

s II . Lajosnak 1521-iki oklevelei tanúsí t ják, szőlo-
őrzetési dij fejében 4—4 dénárt tartoztak fizetni. 3 

Szólnak továbbá egy bizonyos mennyiségű „csöbör-
pénzről" is, mint a péterváradi apátnak évenkint 
fizetni szokott földesúri kilenced s papi tized vált-
ságáról. 4 Elmondják végül, hogy a szegediek Sze-
rémségben termelt boraikat Kamenicről Kőszentmár-
tonig (Kevi) kocsikon, vagy a Dunán Titelig s innét 
a Tiszán Szegedig, hajókon szállították e l ; még 
pedig egy pár hely kivételével egészen rév- és vám-
mentesen. 5 

S ép ez utóbbi kiváltság volt oka azon tömér-
dek villongásnak, mely a szegediek s az útközben 
eső birtokosok közt sokszor egész az elkeseredésig 
fokozódott. 

1 Okmánytár 51. sz. a. 
2 U. ott az e. sz. a. 
3 U. ott a 07. sz. a. 
4 U. ott az 55. és 56. sz. a. 
5 U. ott a 18. 38, 51. és 57. sz. a. 
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Első, ki a szegedi polgárok ez ősrégi kivált-
ságát megsértette, Maróthi János maciiéi bán volt, 
bi nem tekintvén azoknak számos kir. oklevelek 
által megerősített, rév- és vámmentességét, tőlök a 
péterváradi határban ,,minden egyes átalag (helye-
sebben tonna, tunella) bor után 100, minden egyes 
rakomány után (oppositio, vagyis inkább appositio 
singillaris) 10 s minden felteker (az okmány szerint 

fél-révkelések, médium navigium) után egyenkint szin-
tén 10 • a hivatalnokai által alájegyzett borszállitási 
okmányért pedig (signetuni circulare ad dictas tunel-
his vini) szintazonképen 10 uj dénárt csikartatott ki; 
sőt még ezenfölül a péterváradi területen átszállított 
boraiktól is bizonyos fok-vám nevezetű szokatlan 
vámot, s a nevezett városba betérő üres kocsijaik-
lói hasonló szokatlan fizetést követeltetett; ezek 
lefizetése nélkül nem engedvén meg, hogy boraikat 
Kamenicről Szentmártonba (Kevi) átszállíthassák." 1 

A kiváltságaikban sértett szegediek, birájokkal Ge-
ges Györgygyei élükön, az 1407. vége felé Tnnes--
várott tartózkodó Zsigmond elé vitték panaszukat, 
ki is az ügy megvizsgálását Scolári, neje nevén 
Ozorai2 Pipó temesi grófra bizta. Ez, mint az 
okmány mondja, a szerémi birtokosok, városok és 
szabad-községektől, különösen pedig a nevezett, vá-
rosok határosaitól iparkodott tudomást szerezni és 
pedig amennyire szabadott, és illett , titkos úton-
módon ; minek eredménye az lőn, hogy a szege-
dieken elkövetett, zsarolás csakugyan beismertetett 
s a nevezett, bánnak s embereinek szigoruan meg-
hagyatott , hogy ezentúl „a szőlőbirtokos szegedi pol-
gárok és jövevényektől, senki közülök más vámot, mint 
a rakomány s borszáílitási levél dijául eddig is fizetni 
szokott 2—2 dénárnyi összeget követelni, vagy őket ősi 

1 Okmánytár 18. sz. a. 
3 Magyar tört.-tár. VI. k. 63. 1. 

10» 
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szabadalmuk ellenére boraiknak Kamenicrol Szentmár-
tonba leendő átszállításában meggátolni ne merészkedjék." 1 

A szőlőbirtokos szegedi polgárok kamenic-péter-
váradi rév- és vámmentességét bizonyítja még 1-
Mátyásnak föntebb emiitettem 1471-iki erősitvénye 
is, melyben a péterváradi apátnak, úgyszintén ezen 
apátság időszerinti kormányzóinak is erősen leikökre 
köttetik, hogy „a szegedi polgároktól, Béla, Endre, 
Károly, Lajos és Zsigmond királyok hasontartalinú 
kiváltságleveleihez képest se szárazon, se vizén, 
semminemű adót, vagy vámfizetést — nullamve 
solutionem Thelonei — követelni; nemkülönben tőiök 
szüret alkalmával a szokásos 4—4 dénárnyi szíiret-
helypénzen fölül valamit kicsikarni, vagy boraikra ik 
Kamenicről Kőszentmártonba szálldokolt átszállításában 
őket megakadályozni ne bátorkodjanak." 2 

Ugyani ly , még pedig teljes rév- és vámmen-
tességet élveztek a szegediek a szerb deszpota becsei 
s egyéb tiszaparti uradalmaihoz tartozó réveken is, 
mint ezt a Mátyás király által 1458-ban kiadott 
védlevél bizonyítja, melylyel a becsei várnagyok s 
az emiitett szerb fejedelem többi uradalmaihoz tar-
tozó révfölügyelők, a határaikon átevező szegedi pol-
gárok személyeinek s javainak megadóztatása- és vámol-
tatásától, György deszpota szabadalomlevele alapján, 
súlyos felelősség terhe alatt eltiltatnak. 3 

Kiterjedt-e ezen vámmentesség eredetileg a többi 
révekre is? valamint állítani, ugy tagadni sem mer-
jük. Vannak ugyanis okmányok és pedig nem cse-
kély számmal, melyek Szeged város polgárainak 
általános vámmentessége mellett bizonyítanak, minő 
a többi közt Borbála királynénak 1415-iki védlevele, 
melylyel a birtokához tartozó Kecskemét város adó-
szedőit, az árucikkeikkel ide s tova utazgató szegedi 

1 Okmánytár 18. sz. a. 
2 U. ott az 51. sz. a. 
3 U. ott a 42. sz. a. 
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kereskedők megadóztatásától azért tiltja el, mert 
őket férje Zsigmond király az ország határai között 
mindenütt adómentesekké kiváltságoltó}. 1 Találtatnak 
azonban olyak is, melyek a nevezett polgároknak 
vámkötelezettsége mellett tanúskodnak. 

Ezen ellentét csakis azon aligha téves föltevés 
által egyeztethető ki , hogy habár a szegediek álta-
lában saját, személyök, személyzetök, boraik- s egyéb 
javaikra nézve föl valának is mentve a rév- és 
vámfizetés terhe alól, mindazonáltal voltak egyes 
birtokok, kivált a papiak, melyeknek rév- és vám-
pénzszedési joga százados gyakorlat , vagy különös 
«zabadalom folytán mindenkire, tehát a szegediekre 
is egyaránt kiterjedt; példa erre mindjárt a titeli 
prépost és káptalan birtokához tartozó titeli rév. 
Hogy itt a szegedieknek bizonyos mennyiségű rév-
pénzt kellett fizetniök, az alább előadandókból nyil-
ván ki tűnik; minthogy azonban a titeli káptalan s 
annak prépostja Gutlii Országh Péter a szokásos és 
törvényes összeggel meg nem elégedvén, tőlök na-
gyobb fizetést követeltek, az elkeseredett szegedi 
polgárok Hunyadi János akkori országkormányzóhoz 
folyamodtak oltalomért. Ez az ügy megvizsgálását a 
Csanádi káptalanra bizta, aki is a tanuvallatás meg-
cjtése végett Kecskeméthi János kanonokot küldte 
ki. Az általa kihallgatott tanuk közül (mindössze 
12 -en voltak) tiz, egymással tökéletesen megegye-
zőleg, kettő pedig némi eltéréssel ugyan, de önma-
gukra nézve annál kedvezőbben azt állitá, hogy 
„a szegediek Zsigmond korában a titeli réven minden 
egyes fekvő bor után, akár nagyobb, akár kisebb, vagy 
mint az első tanú mondja, középszerű lett légyen az, 
úgyszintén az üres hajóktól is, melyek borral megterhelve 
nem voltak, 10 akkori dénárt fizettek révpénz fejében; a 
megtöltés végett magokkal szállított üres, vagyis állóhordók 

1 Okmánytár 23. sz. a. 
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ellenben, valamint az élelmiszerek is egészen vámmentesek 
voltak", 1 minek valóságáról Hunyadi a csamídi káp-
talan által beküldött tanúvallomások s ezekhez kap-
csolt jelentés alapján magának meggyőződést szerez-
vén, 1450-ben az egész tanuskodási jelentést hely-
benhagyta , sőt meg is erősítette s az Ítéletet annak 
értelme szerint a titeli prépost és káptalan ellen & 
szegedi polgárok javára kimondotta. 2 

A fekvő bor alatt, ugy látszik, a borral meg-
töltött s hajókra rakott hordók értetnek; az állók 
alatt pedig a megtöltés végett leszállított üresek. 
Hány akó bort ért az okmány ezen kifejezések 
ala t t : „nagy", „közép", vagy „kisebb bor"? nyilván 
kitűnik az 1475-iki egyezniénylevélből, melyszerint 
20 hordó tett egy egész, vagy mint a föntebbi tanuk 
mondják, ,,nagy bort" s ennek fele, vagyis 10, egy 
tunellát. Már most, ha minden hordó, mint biztosan 
föltehető, 10 akós volt: ugy húsz hordó 200 s tiz 
hordó, azaz egy tunella, 100 akót tett ki s ez annál 
hihetőbb, mintán az 1408-iki okmány szerint a ma-
chói bán s annak emberei a szegediektől minden 
egyes tunella bor után 100 dénárt csikartak ki, 
mely összeg, ha a tunellát (átalag) mai értelemben 
csak két és fél akónak vennők, roppant nagy vám 
lett volna; mig ellenben, ha azt tonna (100 akó) 
gyanánt veszszük, akkor csak egy dénár ju t min-
den akóra. 

Hogy a titelin kivül még a budai káptalannak 
is jogában állott a birtokához tartozó zentai réven 
Szeged város polgárait megvizvámoltatni, több mint 
kétségtelen ; csak az nem bizonyos, hogy vájjon 
eredetileg mennyi volt itt az általok fizettetni szo-
kott vámpénz. Talán meg sem volt határozva, liánéin 

1 Okmánytár 38. sz. a, 
2 U. ott u. a. hz. a. A tanuk s más szegediek által eskütételök 

meghallgatása végett személyesen meghitt Withroch Sebestyén és Szegedi 
Benedek titeli kanonokok , az okmány szerint megjelenni nem akartak. 
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csak a révfölügyelők önkényétől függött , majd töb-
bet, majd kevesebbet követelni; legalább ezt sejteti 
velünk az 1475-iki egyezmény-levél tartalma, mely 
a többi közt elmondja, hogy a budai káptalan s 
Szeged város polgárai közt fölmerült viszálykodá-
sok, ellenkezések és egyenetlenségek okai egyedül 
az utóbbiaknak szokatlan megadóztatásai s vámol-
tatásai voltak ; minek következtében Szeged polgá-
rai, a király tudtával s beleegyezésévél fegyverre kelnek 
s a királyi szára sem hajló káptalan zentai birtokát 
magával a várossal együtt elfoglalják s mindaddig 
lezálogolva tar t ják, mig e hazai történelmünkben 
valóban párat lan esemény folytán megdöbbent budai 
káptalan vele ki nem egyez. 1 

Ezen egyezség szerint Szeged bortermelő gaz-
dái ezentúl minden husz liordo bor után csak egy fonn-
tot, a félhordőt számító kisebb edényü boroktól, vagyis 
tunelláktól azonban mitsem tartoztak fizetni. Ellenben, 
ba a Tiszán boraikkal együtt utaztak, tekintet nél-
kül a hajón levő üres bordókra, saját személyök-
és szolgaszemélyzetökért is 10, nagy bajóiktól kü-
lönbség nélkül, bármiféle tárgyakkal valának is 
azok megterhelve, 25, az evezős, jóllehet terlies 
ladakoktól (az okmányban is igy neveztetik) 1, s a 
középszerüleg megrakott nagy hajóktól végül 12 dé-
Hárnyi vámfizetésre köteleztettek; mig a halász-
sajkák, vagyis csolnakok (az okmány szerint Chol-
nok) továbbra is vámmentesek maradtak. 2 

Ugy látszik, hogy a titeli s budai káptalanok 
kivételes állapota szemet szúrt a péterváradi apát-
nak, Péternek; mert a szegedieket újra vámfizetésre 
kezdte szorítani s midőn később eziránt a zakla-
tottak panaszára az akkori nádor Grutlii Országh 

1 Okmánytár 54. sz. a. 
2 U. ott az e. sz. a. Ezen egyezmény-levélben az is kiköttetett, 

•iogy amely fél az egyezséget bármi tekintetben megsértené, 100 már-
kányi pénzbírságban marasztaltassék el. 

- « a -
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Mihály által kérdőre vonatott, eljárásának jogossá-
gát okmányilag is igazolhatónak állitá, s a neve-
zett polgárok eddig élvezett rév- és vámmentességét 
csakis az apátság ősi jogait elidegenítő apátelődei 
hibájául rótta fö l ; de miután erről az 148l-ben 
tartott nádori itélőszéken, amazoknak okmányokkal 
támogatott kiváltságai ellenében semmi irott bizo-
ny itékot fölmutatni képes nem volt, fölperes város 
régi szabadalmai értelmében fölmentetett, illetőleg 
alperes apát elt i l tatott : nehogy annak polgárait saját 
hatósága területén, személyek vagy vagyonukra nézve 
valami adóztatással, vagy szokatlan fizetéssel továbbra 
is terhelni merészkedjék. 1 

Ily visszaélések, ennyi önkényszerü zaklatás 
közepette, szinte jól esik látnunk a nemes gondol-
kozású Gábor bács-kalocsai érseknek s királyi főkan-
cellárnak 1477-iki intézkedését, ki mint a pétervá-
radi apátság ezidő szerinti kormányzója, a kamenic-
péterváradi szőlőbirtokos szegedi polgárok kérelmét 
meghallgatván, azok könnyebbsége végett megen-
gedte, hogy ezentúl „a csöbör-pénzt ők is aszerint 
fizessék, amint azt a kamenici polgárok régi szabadal-
muknál fogva fizetik." 2 Ezen korának csak dicsére-
tére váló oklevelet, a szegediek kérelmére Osvald 
László birósága alat t , egy évvel később maga I. Má-
tyás király is megerősítette, s azt kiváltság alakjá-
ban mind reájok, mind az ő utódaikra kiterjesztette. 3 

A szegedi polgárok terjedelmes szerémi szőlő-
bir tokai , de legkivált az alföldi borok ez időszaki 
jelessége főtényezőkül szolgáltak Szeged város bor-
kereskedésének kifejlesztésére. Minő # magas fokon 
állott ez a XV. század második felében, kézzel-
fogható bizonyítványát adja I. Mátyás királynak 
1 i 84-ben kelt itélőlevele, amely szerint e város 

1 Okmánytár 57. sz. a. 
2 U. ott az 55. sz. a. 
3 U. ott az 56. sz. a. 

\ 
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polgárai már ekkor boraikat a hatalmas pesti kereske-
dők társaságában s mintegy azokkal vetekedve szállítot-
ták világpiacra. 1 De ugyanezen okmányban a sze-
rémi borok mellett még más alvidéki borok is 
említtetnek, anélkül azonban, hogy a termelő (pro-
ducens) országrész vagy megye neve kitétetnék. 
Hogy tehát erre nézve is mielőbb tisztába jöhes-
sünk, majdnem egy egész századdal, a Tinódi által 
keservesen megénekelt 1552-iki szegedi veszedelemig 
kell előbbre mennünk. 

Ezen valóban borzasztó szerencsétlenség leg-
főbb okául Isthvánffy Miklós jeles történészünk azt 
adja , hogy a Tóth Mihály vezérlete alatt Szeged 
városát bevevő ha jdúk, a törökök elűzetése, illető-
leg várba szorítása után, a földalatti vermeket s pin--
céket fölkutatván, az azokban talált nagymennyiségű s 
kitűnő szerémi, baranyai és somogyi boroktól annyira 
megrészegedtek, hogy midőn a szegedi várbasa segé-
lyére siető Ali budai basa seregével e város alá 
megérkezett, tökéletesen harcképtelenek voltak. 2 

Eszerint a föntebbi okmányban jelzett „más 
alvidéki borok" nevezete alatt alig érthetünk máso-
ka t , mint az Isthvánffy által ugyancsak a szerémiek 
társaságában fölemiitett jeles minőségű somogyi és 
baranyai borokat. Minthogy pedig ezek Szeged ve-
szedelmekor e város vermei- és pincéiben tetemes 
mennyiségben találtattak, kétségtelen, hogy azok 
inkább kereskedésre, mintsem helyi fogyasztásra 
voltak szánva. 

A szegediek borkereskedésének fővonala, mint ezt 
a már többször idézett Mátyás-féle itélőlevél nyilván 
elárulja, kezdettől fogva mindvégig, az ország szivén 
Budapesten át Kassa és Bártfa városoknak, majd innét 
Gács-, vagyis inkább Lengyelország felé húzódott. 

1 Okmánytár 59. sz. a. 
•2 Isthvánffy M.: Histor. Regni Hung. L. XVII. p. 195- 196. 
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Ismervén a kereskedelmi viszonyok kényes ter-
mészetét, épen nem csodálkozhatunk ra j ta , hogy 
az útvonalba eső városok , különösen a már ekkor 
hírneves Kassa és Bártfa kiváltságai, a szintén sza-
badalmazott szegedi és pesti kereskedők érdekeivel 
nem egyszer összeütközésbe jöttek. A többszöri ösz-
szekoccanás tárgyát , mint az 1484-iki itélőlevélből 
kiveszszük, azon legkevésbé sem igazolható tény 
tevé, hogy t. i. a nevezett kereskedők az említett 
városoknak bizonyos időre szóló tilalmát figyelembe 
nem véve, tömeges eladásra szánt boraikat azok 
falai között is méregetni kezdették. A panasz Má-
tyás füleihez jutott , ki is azt saját törvényszékén 
tárgy altatván, a fölmerült nehézségeket akként osz-
lat á el, hogy : „a szer érni s más alvidéki borok Kas-
sán s más olyan városokban, melyekben a vidéki 
borok kimérése évenkint bizonyos meghatározott 
ideig különös királyi szabadalomnál fogva tiltva 
van, le ne rakathassanak, hanem csak átvitethessenek 
és meghálhassanak, természetesen minden kimérés 
nélkül ; de az emiitett városokon kivül, s az azoktól 
távolabb eső szabad mezőn még ez is megengedtetett; 
sőt a tilaloniidő leteltével már magokban a kivált-
ságolt városokban is szabadnak nyilváníttatott az 
elárusitás, de csak nagyban, hordónkint." 1 

Ezek után még csak egyetlen okmányunk van, 
mely tüzetesen Szeged város hajdani szerémi szőlő-
művelésére vonatkozik és ez I I . Lajosnak 1521-iki 
oklevele, melylyel a nevezett király a szegedi polgá-
rok s Kamenicz-Péter várad közö7isége között kötött egyezsé-
get megerősíti. 2 Jóllehet pedig ez okmányban a bor-
kereskedésről szóval sem tétetik említés, mindazon-
által tekintetbe véve csak az imént idézett 1484-iki 
itélőlevél tar ta lmát , erős meggyőződésünkké vált, 

1 Okmánytár 59. sz. a. 
2 U. ott a 67. sz. a. 
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hogy a szegediek ezidőszaki szőlőművelésével együtt 
azok borkereskedése is virágzott és pedig, hogy az 
időpontot is meghatározzuk, egész az Isthvánffy és 
Tinódi által vázolt 1552-iki szegedi veszedelemig, 
mely e város lakhelyeit tetemesen elpusztítván s 
szertefutott tősgyökeres lakosságát huzamosb időre 
elszélesztvén, ezek szerémi szőlőszetének s ezzel 
kapcsolatban volt hatalmas borkereskedésének is 
utolsó s igy halálos döfést adott ; legalább ezentúl 
hasztalan keressük azok nyomát krónikáinkban. 
A behóditott részekre nehezült súlyos török iga, 
folytonos háborúk s villongások, de legkivált a 
Korán szigorú bortilalma végkép kiölték azokat, s 
a kevéssel előbb még virágzásuk főfokán álló sze-
rémi szőlőhegyeket annyira tönkretették, hogy csak 
némileges helyrehozásuk is közel két század fára-
dalmaiba kerül t ; régi hirnevöket azonban még máig 
sem nyerték vissza. 

Szeged város hajdani bortermelésének történe-
tét lehetőségig kimeríteni akarván, még csak annak 
saját határán űzött szőlőműveléséről kell szólanunk. 

Szegednek jelenlegi szőlőbirtoka összesen 11426 
holdat s 464 • ölet, vagyis a város birtokterüle-
tének körülbelül egytizenliatod részét teszi ki, mely is, 
kivéve a gyevi-kapui, tarjáni, sziliért, ballagi-tái s rákusi 
szőlőket, nagyobbára sívó fehérhoniokon fekszik. 

írott adataink a szegedi szőlők keletkezési ide-
jéről nincsenek, s az az egy is, amelylyel birunk, 
hiányos. 1 Régibb okmányaink, melyeket a magyar 
előkorból fölmutathatunk, habár az enumeratu) par-
tiamban olykor-olykor nagyon is bővek, a Szeged 
határában hajdan létezett szőlőskertekről mélyen 
hallgatnak. A Zsigmond király végéveiben Szegeden 
s annak határában körösztülutazott Bertrandon de 

' Vedres 1.: Ns sz. kir. Szeged városa megnagyobbítandó Tanács-
háza, stb. 1799. Pest. 5. 1. 
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la Brocquiére fölemlíti ugyan, liogy Szeged minden-
' nemű terményekben gazdag vidéken fekszik s hogg onnét 

Pestig a föld róna és termékeny, 1 de szőlőskertekről 
említést sem tesz. Ép igy vagyunk Isthvánffyval is, 
ki előhozza ugyan, hogy az 1552-iki veszedelem 
idején Szeged pincéi- és vermeiben tömérdek sze-
rémi, somogyi és baranyai borok voltak fölhalmozva, 2 

de a Szeged vidékén tei-melt borokról egy szót sem szól. 
Szentiványi meg már épen azt i r ja , hogy a Duna-
Tisza közti népek szerémi borokkal élnek, amelytől 
őket a mellettök folyó Duna választja el. 3 Végül 
az 1799. körül élt Vedres Szeged szőlőiről azt 
ál l í t ja, hogy azok csak 35 év óta, azaz 1764-től 
fogva virágzanak. 4 

Dacára azonban ez állításoknak, mi a tisztán 
szegedi szőlőművelés kezdetét sokkal előbbre és ha 
nem is a XI I I . század első, de legalább annak 
második felére, vagy a XlV-nek elejére, azaz a 
IV. Béla és nagy Lajos közti időszakra teszszük, 
mely állitásunk igazolása végett először is az Andrási 
Zsigmond alispán által 1727. őszelő 7-én kiadott 
fölvalló-levélre hivatkozunk, mely azt mondja, hogy 
a nevezett alispán a néhai Temesvári János birto-
kához tartozott s Szeged-alsóváros területén fekvő 
major já t , az ahhoz tartozó kerttel és szőlővel együtt 
gróf Nádasdy László csanádi püspöknek 375 forint-
ér t 15 évre elzálogosította légyen. 5 

Hol feküdt e szőlő ? nem tudjuk ; valamint a 
másik két káptalani szőlőskert hollétéről sincsenek biz-
tos adataink ; jóllehet azoknak már a Vedres által 
emiitett év -előtti létezése, egy 1739-ben kelt hiva-
talos jelentés alapján v amely szerint azok akkoriban 

1 Engel: II. k. 374. 1. és Monum. Hung. Hist. IV. k. 303. 1. 
2 Isthvánffy: Hist. R. H. L. XVII. p. 195-196. 
3 Szerdahelyi: Dissertatio Paralipom. Rer. raemorabilium II. p. 30. 
4 Vedres I .: Ns sz. kir. Szeged városa, stb. 5. I. 
6 L. az 1860. évi „Szegedi Híradó" 20. sz. Tárcájában, az Olt-

ványi Pál által közzétett „Szegedi régi emlékek" c. közleményt. 



157 

36 ak<5 bort termettek, 1 minden kétségen fölül 
helyeztetik. I)e nemcsak e korszakból, hanem jóval 
élőbbről is találunk adatokat, melyek Vedres iménti 
állításával szemben e városnak törökvilág alatti szőlő-
művelését bizonyítják. Ezek egyike, egy 1686-ik 
évről, tehát a föntebbieknél körülbelül félszázaddal 
előbb kelt szőlő-eladási okmány ; 2 a másika pedig 
egy közhiedelmet nyert s általunk is több izben 
hallott népmonda, amely szerint egyik szegedi vár-
hasa az akkoron szintén virágzott tarjányi szőlőkben 
igen pompás nyaralóval (kastélylyal) birt. 3 Már 
pedig tud juk , hogy a török világ alatt nemcsak 
hogy u j szőlők nem ültettettek, hanem még inkább 
a régiek is elpusztultak. Eszerint ha Szegeden már 
a török világ alatt szőlők léteztek, ugy azok csakis 
az azelőtt ott virágzott terjedelmes szőlőskertek rom-
jai lehettek. Vedresnek tehát csak annyiban lehet 
igaza, amennyiben saját koráról s az abban újra 
föltámadt szőlőművelésről beszél. 

Vannak ugyan, akik kétkednek azon, mintha a 
Duna-Tisza közén régebben, vagyis a XIII. , XIV. 
és XV. században szőlők léteztek volna, 4 de ezek 
habozása korántsem ingatja meg imént kimondott 
véleményünket. Lát tuk ugyanis, hogy a szegedi 
polgárok a szerémi hegyeken már IV. Béla korá-
ban terjedelmes szőlőket birtokoltak. Már pedig az 
emberek természete ugy hozza magával , hogy a 
másutt dúsan gyümölcsöző s jövedelmező iparágat 
odahaza is meghonositsa. Ezt a mindennapi tapasz-
talás taní t ja , mely alól egyedül a minden jóra és 
üdvösre hajlandó szegedi népet kivenni, annyit 
tenne, mint a természet törvényének ellentmondani. 

1 L. az 1860. évi „Szegedi Híradó" 21. sz. Tárcájában, stb. 
2 Török-magyar-kori történelmi emlékek. Kiadja a m. tud. Akad. 

tört. bizottmánya. Első osztály: Okmánytár. II. Pest. 1863. 339. 1. CVII. 
8 Ezen népmondát ma is lehot hallani az idősebb emberek ajkairól. 
4 Okmánytár 53. sz. a. 
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Igen hihető, sőt majdnem bizonyos tehát, hogy a 
szegedi szőlőskertek keletkezése mindjárt a kamenic-
péterváradi szőlőbirtoklás után kezdődött. E fölte-
vésre utal bennünket maga a földtalaj minősége is, 
mely nagyrészt homokos s igy a gyümölcsfa, külö-
nösen pedig a borág tenyésztésére kiválólag alkal-
mas. Erre ugyan azt mondhatná valaki, hogy hiszen 
a homokos puszták használatát csakis Mátyás király 
engedte meg Szeged városának, eszerint annak pol-
gárai előbb nem is ültethetének azokon szőlőket! 
Igaz, hogy Mátyás király a Duna-Tisza közti kun-
puszták s az ezeken elterülő homokos földek hasz-
nálatát csak 1473-ban engedte meg e város közön-
ségének, de csak a már régebben is birt kiváltsá-
gok alapján. 1 Aztán e pusztaságok alatt nem is 
értetnek a város által már előbb birt s hozzája oly 
közel eső — ma is homok néven ismeretes — föld-
területek, hanem csak a tőle éjszak, nyugot, és déli 
irányban fekvő roppant síkságok. 

De eltekintve mindezektől, már maga a szük-
ség is kényszerité a szegedieket határuknak borág-
gal való beültetésére. Ugyanis Szeged város birtoka 
csak kis részben fekete föld, a többi homokos, telve 
a buckák ezreivel, mi oda muta t , hogy e terület 
hajdanában szél által ide s tova hajtható sivóho-
mokból állott, minőt jelenleg is több helyt talál-
hatunk. E homoktelep a városnak aránylag igen 
csekély termőföldjét jó részben körülfogja; hogy 
tehát ezt amannak elöntésétől megóvhassák, kény-
szerülve voltak annak homokkal határos nyugati s 
éjszak-keleti részét szőlőkkel és fákkal beültetni, 
miáltal Szeged vidéke, különösen az ujabb időben 
valóban paradicsomi tekintetet nyert . 

Mi az oka mégis, hogy a régiebb okmányok-
ban a szegedi szőlőknek és boroknak nyomát nem 

1 Okmánytár 53. sz. a. 
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fa lá l juk? ezt könnyen kimagyarázhatjuk a szegedi 
szol őművelés és bortermelés jelenlegi állapotából. 

1-ször is e városnak saját birtokához s népes-
ségéhez aránylag oly szerény bortermelése van, hogy 
belőle tetemes mennyiséget áruba bocsájtani s igy 
neki nevet szerezni épen nem b i r ; de 

2-szor, ha volna is — mint némely években 
van is — fölösleges termése, azt tarthatlansága 
miatt solid kereskedésbe nem hozhatván, nagyob-
bára önmaga fogyasztja el ; más vidékbeliek csak 
ritkán, akkor is oly csekély mennyiségben része-
sülnek benne, hogy még csak illő nevét is fölösle-
gesnek tar t ják megemlíteni, nevezvén azt a vidéken 
egészen szokásossá vált „harcos" néven. így lehetett 
ez hajdanában is és pedig annyival inkább, miután a 
szegediek a régi királyok idejében, mint láttuk, az ő 
saját termesztményeiknél sokkal jelesebb alvidéki bo-
rokkal kereskedtek. Aztán az sem egészen bizonyos, 
liogv az 1484-iki Mátyás-féle oklevélben fölemiitett 
„más alföldi borok" alatt nem értetik-e a szegedi is ? 

Y. Ipar, vagyis mesterségek. 

Tudvalevő dolog, hogy a magyar ember, kivált 
kezdetben mitől sem irtózott inkább, mint a mes-
terségektől ; többre becsülte ő fegyverét, mint a 
legjövedelmezőbb kézműipart s a csak imént fölso-
rolt foglalkozásokon kiviil alig méltatott valamit ki-
váló figyelmére. Tagadhat lan, hogy őseinknek szin-
tén voltak egyes mesterségeik, melyektől az erede-
tiséget elvitatnunk nem lehet, de ezek alig terjedtek 
túl a szövészet (takácsság), ruhavarrás (magyar sza-
bóság és magyar szíícsség), fegyverkovácsolás (csiszé--
ség) és bocskorkészités (vargaság) határain ; a többi 
mesterségeket, az első sz. királyok idejében kül-
földről beédesgetett jövevények (hospitesj űzték. 
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Szeged városának korán kifejlődött kiváltságos 
állása, úgyszintén IV. Bélának 1247-iki adomány-
levele, melyben ő e város polgárait saját hospitesei-
nek — jövevényeinek — nevezi; 1 de legkivált a 
későbbi királyok, különösen pedig a Zsigmond, 
Borbála királyné, Albert , Mátyás, II . Ulászló és 
I I . Lajos által ugyanannak adományozett véd-, rév-
és vómmentességi levelek, melyekben a javaikkal, 
kereskedelmi és iparcikkeikkel, nemkülönben eladó por-
tékáikkal Magyarország minden részét keresztül-kasul 
utazgató szegedi polgárok többször fölemlittetnek, 2 

kétségtelenné teszik, hogy e város iparmozgalma 
mindjárt az első sz. királyok idejében keletkezett s 
hogy az már a XV. század elején teljes virágzásá-
ban volt. 

A kézműipar, vagyis az úgynevezett mestersé-
gek gyarapítása tekintetében a városok I. Károly-
nak igen sokat köszönhetnek ; még többet azonban 
Nagy Lajosnak, aki 1376-ban a külföldiekkel leg-
többet, érintkező szepességi s erdélyi szászok céhei-
nek szabályozása végett az erdélyi hét szász-szék 
elöljáróiból és követeiből egy bizottságot alakított, 
mely bizottság az erdélyi püspök s a király által 
evégből kiküldött biztos elnöklete alatt bizonyos 
céh-szabályzatot dolgozott ki, mely szabályzat aztán 
az összes magyarországi céhekre kiterjesztetett, 3 

Szeged város régi jegyzőkönyvei a Rákócy-
szabadságharc idején tűz által megemésztetvén, az 
abban régente űzött mesterségek nemeiről csakis 
annyit t udha tunk , amennyit a fönnmaradt titkos-
levéltári iratokban följegyezve találunk, vagy belő-
lök okszerű következtetés alapján kiböngészhetünk, 
így a Borhála királyné által 1415-ben Kecskemét 

1 Okmánytár 7. (76) sz. a. 
2 U. ott a 16, 19, 23, 24, 26. (76) 29, 30, 31. (76) 32, 35, 42, 46. 

(76) 61. (76) 68. (76) 69. és 70. sz. a. 
8 Horváth M.: Magyarorsz. tört. II. k. 174. 1. 
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város adószedőihez kibocsájtott tilalom-levélben egy 
Joannes Pellifex nevü szegedi polgár említtetik, mint 

^ a panaszt-tevők egyike. 1 It t a „Pellifex", vagyis 
„szűcs" nevezet, azon mesterséget jelenti, melyet az 
a bizonyos János nevü iparos űzött. Az 1450-iki 
lanuzási jelentés szintén fölemiit egy Pál nevezetű 
szűcsöt (Paulus Pellifex); 2 honnét nyilván kitűnik, 
hogy a szűcs-mesterség Szegeden már a magyar elő-
korban ismert volt. 

A mészáros-mesterség első nyomát 1459-ben talál-
juk j amidőn is dicső Mátyás királyunk a szegedi 
polgároknak megengedi, hogy a bold. szűz Máriá-
hoz cimzett kolostor előtti vásártéren négy mészár-
széket állithassanak. 3 Ha tehát csak ez egyetlen 
téren annyi mészárszék fölállítása vált szükségessé : 
mennyi létezhetett már előbb az egész városban ? 
Itt ú j ra föl kell említenünk, hogy a szegedi szüle-
tésű Lukács zágrábi püspök 1501-ben a Szeged-
sz.-dömei egyház mellé saját költségén egy kápol-
nát építtetvén, annak könnyebb fönntartása végett, 
a többi közt egy mesterrel és a mesterség folytatá-
sához szükségeltető 40 frtnyi összeggel ellátott mé-
szárszéket adományozott. 4 

Az ötvösség szintén egyike volt e város leg-
régibb mesterségeinek. Virágzása egész az 1552-iki 
szegedi veszedelemig t a r to t t ; amidőn is az emiitett 
céh tagjai a győztes török sereg mészárlása és vé-
rengzése miatt e városból fölkerekedvén, Kecske-
métre költöztek át. 5 

Jóllehet pedig okmányaink világa tovább nem 
ter jed , mindazonáltal tekintetbe véve e városnak 
ha jdan i előkori állását, roppant kiterjedését és lakó-

1 Okmánytár 23. sz. a. 
2 U. ott a 38. sz. a. 
8 U. ott a 43. sz. a. 
4 U. ott a 63. sz. a. 
4 Hornyik J . : Kecskemét város tört. II. k. 166. 1. U. e. Oklevél-

tár 35. sz. a. 
10 



162 

sainak foglalkozását, lehetetlen azon gondolatra nem 
ju tnunk , hogy ott a jelenleg divó mesterségek leg-
nagyobb része már akkoron is virágzott. 

Ezek között pedig első sorban mindenesetre a 
halászat és hajókázáshoz elkerülhetlenül szükségel-
tető hálószövés és vizijárnm-épités mesterségei jöt-
tek. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy a hajdani sze-
gedi lakosság egyik legkiválóbb élelemkereseti for-
rása a halászat vo l t ; valamint az is, hogy Nagy 
Lajos korában 4000 fegyveres szegedi balász eve-
zett le a bolgárok s más határszéli népek által szo-
rongatott Nándorfehérvár fölmentése végett. Hogy 
pedig az erre szükségeltető vizijárművek legnagyobb 
része a szegedi hajó-ipar gyártmányai voltak, fölös-
leges volna bizonyí tgatnunk; különösen, miután 
t ud juk , hogy nem is egészen háromnegyed század-
dal később Hunyadi János országos főhadvezér is 
itt szerelte föl 200 darab kisebb-nagyobb hadibajó-
ját. 1 Ezen reánk nézve igen nagyfontosságú tény, 
valamint a kamenic-péterváradi határban termelt 
borok hazaszállításáról szóló okmányokban többször 
fölemiitett kis és nagy hajók, csolnokok és ladikok a 
legkétségbevonhatlanabb bizonyítékai annak, hogy 
e város hajóépítési ipara már az emiitett korszak-
ban teljes virágzásban volt. A többiekről a későbbi 
korszak folyamán szándékozván szólani, most a 
város előkori kereskedelmének történetére térünk át. 

YI. Kereskedelem. 

A hazai kézmű-ipar megszilárdultával, az or-
szágos kereskedelem is mindjobban lábra kapott. 
Már az első sz. királyok idejében igen sok külföldi 
kereskedő látogatta hazánkat s midőn azok, előbb 

1 Szalay L.: Magyarorsz. tűrt. III. k. 146—152. I.-ig. 
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a tatár-pusztitás, később pedig a szünétnélküli bél-
villongások miatt mindinkább kimaradozni kezdet-
tek, Róbert Károly őket különféle szabadalmak s 
lehető védelem biztosításával iparkodék visszaédes-
getni. i Ugyanő adott nagyobb lendületet az ipar-
Üző városok kereskedelmének is, amennyiben azo-
kat u jabb kiváltságok adományozása, ősi határaik 
kibővítése 2 s a tábori szolgálatok alóli mentesség 
által 3 nagyobb tevékenységre ösztönzé. A Nagy 
Lajos által 1376-ban országszerte behozott céhrend-
szer a hazai kézműipart még inkább ^megszilárdí-
totta s a városok kereskedelmét virágzóbbá tette. 
Ennek tulajdonitható az is, hogy Szeged már á 
XV. század első felében az ország tekintélyesebb 
kereskedővárosai sorába tartozott; mint ezt a Zsig-
mond, Borbála, Albert, Mátyás, Ulászló, Lajos és 
János királyoktól nyert véd- és vámmentességi leve-
lek bizonyítják, melyek e városnak előkori keres-
kedelmét a legragyogóbb sziliben tüntetik elő. 

A Zsigmond által e részben kiadott nyolc darab 
okirat között első sorban az 1389-iki kir. megbízó-
levél említendő, mely a zeri4 földesurakat, Erzsé-
bet anyakirálynőnek egy korábbi szabadalom-levele 
s egyéb mentességek alapján, a Buda és Félegy-
háza felé húzódó sáregyliázi s más utakon kereske-
delmi vagy bárminemű cikkeikkel járó-kelő szegedi polgá-
rok megadóztatása és megvámol tatásától a legszigo-
rúbban eltiltja. 5 Ugyanily értelemben nyilatkoznak 
az 1409., 1422., 1430. és 1436-ik évben kelt többi 
véd- és vámmentességi levelek is, melyekben a 
különféle javaik- és jószágaikkal, eladó portékáikkal, 

1 L. Horváth M.: II. 47. a „Copia dei Commemoriali c. velencei 
státus-könyv" I. 369. és 618. 1. után idézett 1310. és 1316-iki okleveleket. 

2 Eziránt több okmányt találunk Fejér: Codex Dipl. VIII. 3, 279, 
295, 297, 353, 416, 531. stb. lapjain. 

8 Horváth M.: II. 47. 
4 Ma Pusztaszer Szeged város birtokbatárán. 
5 Okmánytár 16. sz. a. Ezen' oklevél Öftovény (Utuyn) nevű györ-

megyei helységben adatott ki. 
11* 
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vagy bármiféle ipar- és kereskedelmi cikkeikkel kereske-
dés és élelemszerzés végett az ország. különböző részeit 
vámmentesen beutazó szegedi polgárok több izben föl-
eml i t te tnek; 1 mint ahogy föleniliti őket Borbála 
királyné is, midőn 1415-ben azok biztonsága végett 
saját kecskeméti adóhivatalnokainak erősen meg-
hagyja , hogy a vámterületükön kereskedelmi cikkeik-
kel átutazó szegedi polgárokat és azok embereit semmi 
szin alatt megadóztatni ne merészöljék. 2 

Az Albert király által 1438-ban kibocsájtott 
szabadalom-levél csak viszhangja az előbbenieknek. 
Ebben is, mint amazokban, az eladó portékáikkal, 
vagy bármiféle más kereskedelmi cikkeikkel kweskedés 
végett ide-oda utazgató szegedi polgárok és jövevények 
megadóztatása tiltatik. 3 S e tilalmat Mátyás király 
1458-ban a javaik- és jószágaikkal aláfelé (leginkább 
hajókon) utazó, szegedi lakosok szabadalmai iránti 
tekintetből, a szerb deszpota becsei stb. uradal-
maira is k i t e r jesz t i ; 4 sőt, hogy azok kereskedését a 
rév- és vámfölügyelők további zsarolása és megtá-
madása ellen még inkább biztosítsa, 1464-ben a 
Zsigmond által 1480-ban kiadott s hat évvel később 
újra megerősített szabadalom-levelet szintén átirja és 
megerősiti. 5 Ugyanő 1484-ben még egy, a többitől 
egészen elütő rendeletet is bocsájtott közre, mely-
lyel a szegedi és pesti kereskedők fölvidéki borkereske-
dését a jog és méltányosság követelményeihez képest 
szabályozza. 6 

Az ezután következő legközelebbi szabadalom-
levél II . Ulászlótól származik, aki e várost IV. Béla 
és I I I . Endre királyoktól, Buda és Székesfehérvár 
országos székvárosok kiváltságaihoz képest nyert ősi 

i Okmánytár 19, 24, 26, (76) 29, 30, 31, (76) és 32. sz. a. 
3 U. ott a 23. sz. a. 
8 U. ott a 35. sz. a. 
* U. ott a 42. sz. a. 
6 U. ott a 46. (76) sz. a. 
6 U. ott az 59. sz. a. 
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szabadalmaiban megerősítvén, annak ide-oda utazó 
polgárait, valamint azok javait és jószágait, az ország 
határain belől mindenütt adómenteseknek nyilvá-
ujtja. i Ezen szabadalom-levelet 1523-ban II . Lajos 
király is átirta, 2 aki még ezenfölül ugyanazon év 
urszineváltozása ünnepéről az országban keresztül-
kasul járó-kelő szegedi polgárokat oltalmába vévén, 
azok személyének és javainak megadóztatása- és hábor-
gatásától mindenkit szigorú felelősség terhe alatt 
eltilt. 3 Ezzel, habár szószerint nem is, de érte-
lemre nézve tökéletesen megegyezik a János király 
által 1529-ben kiadott védlevél, mely az ország 
különböző részeit javaikkal és jószágaikkal f'ól-f'ölke-
resö szegedi lakosokat minden tekintetben vámmente-
seknek nyilatkoztatja. 4 

Ezek azon véd- stb. levelek, melyeknek oltalma 
alatt a hangyaszorgalmú szegedi polgárok árucik-
keiket s eladó portékáikat az ország különböző ré-
szeire széthordogatván, városukat az alföldi keres-
kedés gyupontjává tették. 

Az általok közforgalomba hozott árucikkek egy 
részét a már föntebb elősorolt adatok nyomán köny-
nyii kitalálnunk. Ezek szerint az itteni kereskedelmi 
forgalom, vagyis inkább belfogyasztás egyik kiválóbb 
tárgyát a szárnyas vadak, különösen pedig a szegedi 
piacra egykoron nagy mennyiségben összehordatni 
szokott darvak és vadludak szolgáltatták. 5 A második 
még fontosabb árucikket a nyers és szárított (besózott) 
halak képezték, melyeket a Mátyás-kori Oláh Mik-
lós és mások szerint, a tisza-melléki lakosok eláru-
sitás végett a távolabbi vidékekre is széthordoztak. 6 

1 Okmánytár 61. sz. a. 
2 U. ott a 68, 69. és 76. sz. a. 
8 U. ott a 70. sz. a. 

gariae. P. 30. 
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A harmadik árunem, ha ugyan kezdetben mindjárt 
nem is, de később már mindenesetre a gabona volt, 
melyben Szulejman naplója szerint a mohácsi csata 
után Szegedre jöt t török hadsereg teljességgel elme-
rült. 1 A legnagyobb s igy kétségkivtil a legkiter-
jedtebb kereskedelmi forgalomnak örvendtek azon-
ban a lovak, szarvasmarhák és juhok, melyeknek 
roppant mennyiségéről s adás-vevési forgalmáról a 
Zsigmond-kori francia utazó jegyzetei s Szulejman 
naplója — mint láttuk — igen világos adatokat 
tartalmaznak. 2 A juhtenyésztés a gyapjutcrmelést 
okvetlenül föltételezvén, föltételezi egyszersmind az 
ezzeli kereskedést is, mely a város polgárainak ma 
is egyik nevezetesebb jövedelmi forrását képezi. 
Végül ami a város előkori borkereskedését illeti, 
erre nézve mi már a „szőlőművelés" cime alatt bő-
vebben nyilatkoztunk ; miért is most csak rövideden 
azt említjük föl , hogy a szegedi polgárok a szerérni 
s más alvidéki szőlőhegyeken termelt kitűnő boraikat, 
hajdanában a hatalmas pesti kereskedők társaságá-
ban s mintegy azokkal vetekedve szállították világ-
piarcra. 3 

Ezek után még csak az előkori kereskedelem 
tárgyát képező iparcikkek megnevezése volna bátra. 
Eziránt azonban aligha jöhetünk egészen tisztába, 
miután az általunk már előbb fölhordott oklevelek 
csak egyszerűen a javaikkal, eladó portékáikkal, külön-

féle ipar- és kereskedelmi cikkeikkel járó-kelő szegedi 
polgárokat emlegetik, anélkül, hogy azon javak, 
portékák és iparcikkek nemeit, és neveit ' meghatá-
roznák. I t t tehát kisegítő magyarázatra van szük-
ségünk s ezt a mai iparosok, különösen pedig a 

1 Jászay Pál: a magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. I. k. 
29, 30. 1. 

, 2 Engel: II. 374. Monura. Hung. llistor. IV. 303. 1. és Jászay P.: 
A magyar nemzet napjai, stb. I. k. 29, 30. 1. 

8 Okmánytár 59. sz. a. 
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szűcsök , szabók, csizmadiák, kalaposok, szűr szabók, 
vásznasok, szappanosok stb. közszokásában meg is 
p i á l j uk , kik — mint általán tudva van — ipar-
cikkeik elárusitása végett ma is, habár mind gyé-
rebben az ország különböző részeit bejárják. Mint-
hogy pedig e szokás a szegedi iparosoknál ember-
emlékezetet meghaladó idő óta létezik, ugy hisz-
«zük, hogy az még az első sz. királyok idejéből, 
azaz azon korból származik, amidőn még a nagyob-
bára csak várak alján (nagyobb városokban) lakó 
mesteremberek és kereskedők egyes alkalmakkor, 
minők a vásárok, búcsúk s egyéb ünnepélyek, a 
közhasználatú iparcikkekben hiányt szenvedő kisebb 
városok és falvakba rándultak, hogy otthon el nem 
kelt portékáikat ezekben árusíthassák el. 

Ezzel befejeztük volna a város előkori keres-
kedelmének történetét; mielőtt mégis e cikket vég-
leg bezárnók, szükségesnek lát juk az annak kifej-
lesztésére fölhasznált segédeszközöket is megismer-
tetni. Ilyenek a vásárok, hajókázás és a száraz, vagyis 
szekérfuvarozás. 

a) A v á s á r o k . 

Jóllehet e város már IV. Béla korában Buda 
és Székesfehérvár székvárosokéihoz hasonló szaba-
dalmakkal s igy kétségkivül vásártarthatási joggal 
is bi r t ; mindazonáltal az erre vonatkozó legelső ok-
mányt csak mintegy másfél századdal később, Zsig-
mond király alatt ta lá l juk, aki 1431-ben Fedkyr-
chenból kiadott szabadalom-levelével a város Felsew-
zygeth nevíi részének minden hét csütörtökére hetivásárt 
engedményez s annak népesebbé tétele végett min-
denkit, aki abban résztvenni kiván, teljes személy -
és vagyonbátorságról biztosit; a kereskedőket, kal-
márokat stb. árus népet pedig fölhívja, hogy e 
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vásáron eladó portékáikkal és javaikkal megjelenni 
ne rösteljenek. 1 

A második, vagyis hétfői hetivásárt Hunyadi 
János országos főhadvezér adományozta a városnak 
1456-ban, mely alkalommal a szegedi vár parancs-
nokainak, valamint e városban levő adófölügyelők-
nek is szigorúan meghagyja , hogy az arra meg-
jelenő tőzséreket, kereskedőket, szóval a vásáros 
népet jártokban-keltökben megakadályozni, szerző-
déseik megkötése s egyéb ügyeik elintézésében, ugy 
az adás-vevésben háborgatni, vagy őket és javaikat 
korábbi vétségeik és kötelezettségeik miatt letartóz-
tatni és megadóztatni semmiképen ne merészöljék. 2 

Ugyanezen hetivásárt Mátyás király is megerősítette 
1483-ban. 3 Mielőtt azonban ezt tette volna, előbb 
(1459-ben) e város közönségének haszna és előme-
netele végett a sz. Máriához cimzett alsóvárosi ko-
lostor elé egy, hetenkint. szerdán tartandó hetivásárt 
engedményezett s azt ép oly szabadalmakkal és 
előnyökkel ruházta föl, aminőkkel a többi sz. kir. 
városok, mezővárosok és szabad-községek vásárai 
birtak. 4 

1499-ben ismét egygyel szaporodott a szegedi 
hetivásárok száma. Ugyanis a mondott évben II. 
Ulászló király e városnak Láthrán nevii utcája 
(külvárosa) részére egy hetenkint csütörtöktől szom-
batig terjedő hetivásárt engedélyez s azonfelül meg-
engedi , hogy ugyanannak lakói évenkint sz. Luca 
napja körül még egy országos vásárt is tarthassanak. 5 

Eszerint Szegednek egész a török világ kezde-
téig négy heti- s legalább egy országos vására volt ; 
legalább, — mondjuk — mert megvagyunk győ-
ződve, hogy azon város, mely már a régi sz. 

1 ©kmánytár 27. sz. a. 
2 U. ott a 40. sz. a. 
3 U. ott az 58. sz. a. 
* IJ. ott a 43. sz. a. 
* U. ott a 62. sz. a. 
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királyok idejében Buda és Székesfehérváréhoz ha-
sonló kiváltságos állásnak örvendett s melynek lako-
sai az első századok alatt oly nagyszerű ipart s 
kereskedést űztek, a fölhozotton kivül még több 
országos vásárral is b i r t ; csakhogy az azokról szóló 
oklevelek vagy elvesztek, vagy csak valahol lap-
pangnak. 

b) Hajókázás. 

Már maga a halászat föltételezi a hajókázást; 
ennélfogva a szegedi halászat keletkezése egyér-
telmű az ottani hajókázás keletkeztével. Talán mon-
danunk sem kell, hogy a városnak e tekintetben 
kiválólag kedvező földrajzi fekvése, u. m. a Tisza 
és Maros folyamok közvetlen közelsége, az itteni 
hajókázást idejekorán kifejleszté ; ennek is azonban, 
mint sok másoknak, első nyomát szintén csak Zsig-
mond alatt talál juk, kinek 1408-iki kir. megbízó-
levele szerint a szegedi polgárok Szerémségben ter-
melt boraikat, Kőszentmártontól (Kevi) kezdve egész 
hazáig, hajókon szállították át. 1 

Ezen oklevélnek eme kitételei: ,fiélréwkelések" 
és ,fokwám", valamint az 1450-iki tanuzási jelen-
tésbe foglalt következő elnevezések: „szál-urak", 
,,hajós" és „kormányos"; 2 úgyszintén a Báthori Ist-
ván országbíró által 1475-ben közzétett egyezmény-
levélben olvasható „evezős ládák", „cholnok" (halász 
csolnak), „nagyobb és kisebb hajók", 3 már igen neve-
zetes hajókázásról tesznek tanúbizonyságot. Mint-
hogy pedig az efféle foglalkozások fölvirágoztatásá-
hoz nem egy , hanem több század kívántat ik, aligha 
csalódunk, midőn azt áll í t juk, hogy annak emel-

1 Okmánytár 18- sz. a. 
a U. ott a 38. sz. a. 
3 U. ott az 54. sz. a. 
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ködéséhöz az első hatalmas lökést IV. Béla kora, 
azaz azon időpont adta meg, amelyben a szegedi 
polgárok kamenic-péterváradi szőlőbirtoklása kezdő-
dik. Ennek tulajdonitható ugyanis leginkább, hogy 
a nevezett polgárok liajókázása, mely kezdetben 
csak a Tiszára és Marosra szorítkozott, csakhamar 
a Dunára is kiterjedett ; ennek — legalább jórész-
ben — az is, hogy Szeged városa e korszak alatt 
a kelet-nyugoti kereskedelemnek egyik kiválóbb át-
meneti fokhelyévé vált. 

A szegedi lakosság előkori hajókázását illető-
leg az utolsó okmányt II . Lajos kora szolgáltatja, 
aki — mint láttuk — 1516-ban a Tisza és Maros-
partok révfölügyelőinek meghagyja , hogy az emii-
tett folyamokon házaik átalakítása, illetőleg azok 
fölépítése végett szálfákat szállító szegedi polgáro-
kat megadóztatni ne bátorkodjanak. 1 De már ekkor 
az itteni hajókázás oly erős és virágzó volt, hogy 
azt még a nemsokára bekövetkezett gyászos török 
uralom sem volt képes végkép alásulyeszteni. 

r /* vi i v + . . . i x . \ r \ J i f rf 

e) S z e k ó r f u v a r o z á s . 
"'WVÍv'S'iív ' í'ilolótt»f rjmo i^rtlsv»!>ío jí'í' 'i 

Zsigmond királynak 1408-iki kir. megbizó-leve-
lében olvassuk, hogy a kamenic-péterváradi határ-
ban szőlőkkel biró szegedi polgárok, ott termelt 
boraikat egész Kó'szentmártonig, illetőleg a Dunáig 
kocsikon szállították át s hogy a macbói bán embe-
rei azoknak Péterváradra betérő üres kocsijaitól va-
lami szokatlan vámfizetést követeltek. 2 Egy másik 
1436-iki védlevélben pedig, ugyancsak Zsigmond 
az országban kereskedés és élelemszerzés végett járó-
kelő szegedi lakosok kocsijait, lovait és kocsisait adó-

1 Okmánytár 66. sz. a. 
2 U. ott a 18. sz. a. 

¡1 láiínitrnjlo 1 

i .88 í uo ."j r 

4 ti xjí aio .rJ 
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¿8 vámmenteseknek nyi lvání t ja ; 1 honnét, de még 
inkább az általok különböző időkben különböző 
királyoktól nyert tömérdek utvám- s révbér-men-
tességi levélből 2 nyilván kitűnik, hogy a közleke-
dési eszközök akkori fejletlen állapotában, a sze-
gedi polgárok külkereskedelmének egyik legfonto-
sabb s nélkiilözhetlenebb segédeszköze a szekér-, 
vagy kocsifuvarozás volt. 

A fölhívott okmányok közül különösen az 1389. 
és 1484-iki kötik le figyelmünket. Az első, az Al-
tisztitől, vagyis inkább Szegedtől Budára vezető ország-
utat ; 3 a második a Pestről Kassa és Bártfa váro-
sokon át Gácsország felé húzódó utvonalat jelöli 
ki. 4 Az előbbeni szerint tehát, a szegedi polgárok 
már az időben a pusztaszeri birtokon ma is fönn-
álló sáregyházi halom alján Félegyháza és Kecske-
mét felé vezető országutat használták. 

I t t önkénytelenül is eszünkbe ju t azon időszak, 
midőn még a kényelmesebb közlekedési eszközök, 
gőzhajók, gőzkocsik hiányában Bukarest-, Szeben-, 
Nándorfehérvár- és Temesvártól Pestig, Bécsig és 
Triesztig a szegedi fuvarosok (nagykocsisok) tartot-
ták fönn a közlekedést. Még élénken emlékezhe-
tünk azon, télen nagy ezüst gombos sötétkék mel-
lénybe, kék ujjas és magyar nadrágba; nyáron 
pedig hason szinti és gombu mellénybe, gyolcs-ing 
és gyolcs-gatyába öltözött nagy kocsisokra, akik 
hosszú, erős, nagy teherrel megrakott kocsijaikon, 
melyekbe rendesen 4—6, sőt rosz utak idején 8 
erős, szálas és jól táplált ló volt fogva, mindig 
többen együtt mentek és utaztak fölfelé s onnét 
vissza. Ezeket előbb a gőzhajózás, utóbb pedig a 

1 Okmánytár 29. sz. a. 
2 U. ott a 16, 18, 19, 23, 24, 26. (76) 29, 30, 31. (76) 32, 35, 42, 

46. (76) 51, 57, 59, 61. (76) 68. (76) 69. és 71. sz a. 
8 U. ott a 16. sz. a. 
4 U. ott az 59. sz. a. 
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vaspálya végkép kiszorították innét s most Erdély 
egynémely részein, vagy Moldva és Oláhországban 
küzködnek az élelemkeresés fáradalmaival. Mi e fuva-
rozást még Zsigmond idejéből, sőt annál is élőbb-
ről származtat juk, mert ennek rév- és vámmentes-
ségi oklevelei többnyire csak erősitvényei a szege-
diek által erészben már előbb is birt kiváltság- és 
szabadalom-leveleknek. 

í) 3 10 * i- i j 1 i > 

¿ m ' é t o . v v 
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Adózása s egyéb kötelezettségei, 
Mint a város előkori állásának fejtegetésekor 

megérintó'k, az 1405-ik évi I I . törvény 10-ik cik-
kelye az előkelő városok, mezővárosok és szabad 
kö zségek lakóit a kir. Collecta és adó megfizetésére 
kötelezi. Ezen adó, mely hajdanában „census regius" 
Héven jött elő, Nagy Lajos ideje óta rendesen 20 
dénárból, egy forint ötödrészéből állott. 1 Mennyit 
tett ki e város összes évi adója e korszakban, biz-
tos adatok hiányában meg nem mondhatjuk. A II . 
Ulászló-kori kir. jövedelmek és kiadások jegyző-
könyvében említve van ugyan, hogy „midőn a 
királyi f'ölség (II. Ulászló) Szegeden az országgyűlésben 
volt, a szegedi polgárok 2000 forintot adtak neki2 

de ez összeg az ott létezett kir. harmincad haszon-
bére is lehete t t , miután ugyanezen cimen kevéssel 
utóbb (1519-ben) I I . Lajosnak is hasonló összeget 
fizettek. 3 

A meghatározott évi adón fölül, tartozott még 
a város minden év fordultával a király számára 
bizonyos mennyiségű halat s egyéb ajándékokat is 
fölküldeni. Az előbbi kötelezettség igen valószínű-
leg még az 1397-iki temesvári végzések ama pont-
jában sarkallik, mely a szabad községeket — még az 
udvarnokiakat sem véve ki — az általok fogott halak 
egy bizonyos részének beszolgáltatására kötelezi. 4 Jól-
lehet pedig ebben az előkelő városok világosan nem 
érintetnek; mindazonáltal ha az 1657., 1659., 1680. 
és 1685-ik évben kiadott kamarai nyugtákat s az 

1 Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában. 134. 1. 
2 Pray György: História Regum Hungáriáé. Budae. 1801. P. I. 

XX. c) és XXI. a) jegyz. a. Ezen országgyűlésről a hazai törvénytárban 
semmi említés sem tétetik. 

3 Kovachich: Suplementa ad Vestig. Comit. II. 462. 
4 Magyar tört. tár. III, k. 221—222. 1. 
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1685-iki sürgető levelet olvassuk, 1 lehetetlen csak 
egy pillanatig is kétkednünk az iránt, hogy Szeged 
városa már régebben kötelezve volt — habár csak 
ajándékképen is — bizonyos balmennyiség fölkül-
désére. Sőt ugyanazon nyugtákból még az is kitű-
nik, hogy a város bal-adójának mennyisége a fönt 
emiitett években már tüzetesen meg volt állapítva. 
Ami pedig a többi ajándékokat illeti, ezekről az 
1405-ik évi I I . törvény 13-ik cikkelyének beveze-
tése csak annyit mond, hogy azokat a nevezett váro-
sok ezentúl akként fizessék és adják, amint velők eziránt 
legújabban szen-zödés Iwttetett, vagy amint azok az Ő 
régi szabadalmaikban foglaltatnak. 2 Eszerint az újévi 
ajándékok különböző városoknál különbözők vol-
tak. Hogy pedig Szeged városa szintén kötelezve 
volt ilyes ajándékok küldésére, nyilván kitűnik az 
1685-iki sürgető levélből, melyben a város birája 
és esküdt-polgárai erélyesen megintetnek, hogy hal-
beli adójokat, minden más szokott adóval és ajándé-
kokkal együtt, minél hamarább fölszolgáltassák, 3 Mik 
voltak azonban ez ajándékok ? azt igen bajos volna 
kifürkésznünk; de hogy az 1657., 1659. és 1680-iki 
kamarai nyugtákban fölemiitett öt pár karmazsin 
csizma4 szintén azok közé tartozott , több mint két-
ségtelen. 

Ugyancsak a 13-ik t.-cikk 1. §-a az előkelő 
városokat a királyi főajtónálló részére évenkint egy-
szer, az újévi ajándékok beszolgáltatása alkalmával 
átadandó 6 forintnyi illeték lefizetésére kötelezi ; a 
2-ik §. pedig elrendeli, hogy valahányszor s amikor 

iCi. l_ '1 ' 

1 L. ez okleveleket: Török-magyar-kori történelmi emlékek. Pest. 
1863. 1. oszt. Okmánytár 350, 351, 355. és 356. 1. a CXXLV., CXXV., 
CXXXI., CXXX1I. és CXXXI1I. sz. a. 

2 Corpus Juris Hungarici etc. Budae. 1779. T. I. p. 181. D. II-
Sigismundi Imper. et Regis. 

8 Török-magyar-kori tört. emlékek. I. oszt. 355. 1 CXXXII. sz. a. 
4 U. e. ugyanazon oszt. 350, 351. ós 355. 1. a CXXIV., CXXV. és 

CXXXI. sz. a. 
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a király, vagy királynő valamely városba, vagy 
daliad-községbe lép, ha ott ebédelni vagy vacsorázni 
kiván, a község tartozik őket egy szén* bőven ellátni. Mig 
végre a 3-ik §. aziránt is intézkedik, hogy azon 
városok, melyeken a király vagy királynő átutazik, 
lparterményeikből egy-egy darabot a királyi főlovász-
mesternek átszolgáltatni el ne mulaszszák ; de csak 
évenkint egyszer. Ezen rendelet alul egyedül azon 
városok vétettek ki, amelyek e tekintetben régi 
szokásnál fogva mentesítve valának. 1 

Szeged város házi adóját illetőleg e korszakból 
nincsenek adataink, eszerint e tárgyról nem is szól-
hatunk.. Annál többet beszélhetnénk a kamenic-
péterváradi szőlőbirtokos szegedi polgárok ottani 
kötelezettségeiről; nehogy azonban ismétlésbe es-
sünk, 2

 e z alkalommal elégnek látjuk fölemlíteni, 
hogy a nevezett polgárok minden ott dívott adókban 
és ten*hekben az odavaló lakosokkal egyaránt osztoz-
tak. 3 Ezen adók és illetékek okleveleinkben részint 
,,csöbör-pénz", részint pedig „szürethely-pénz" néven 
jönnek elő, mely utóbbi Mátyás király idejében s 
azután is 4 dénárt tett ki. 4 

-9*8 ir/9ií s8«cro>í Hoynosrd !üi< á lirgo / 

Avötf rnidud itu 'lói JsxaiT u v>dn*hUtíUyjiin\ adgka 
s . i i i d u h 

-MI. . X )!íiuifK>r /MX'AJ ( /fiífj í ) /jjqjjdT .4-31 Í 
-

1 Corpus Juris Hungarici. T. I. p. 181. 
2 E tárgyról már a „szőlőművelés" cime alatt is értekeztünk. 
8 Okmánytár 51. ós 67. sz. a. 
4 U. ott ugyanazon az. a. ' 
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Városi t i sz tv ise lőség . 
Szeged város előkori tisztviselői közül a követ-

kezők neveit talál juk följegyezve : 

a) A b i r á k . 

1408. Geges György. 
1411. András. 
1436. Bertalan. 
1450. Kalmár Márton. 
1456. Zayday Fábián. 
1458. Myzer (Szegény) János. 
1464. Osvald László.' 
1465. Kamanz (Kameniczy) Benedek. 
1471. Zylagy (Szilágyi) László. 
1275. Zylagy. 
1478. Osvald László. 
1481. Zylagj László, 1 
Végül 1542. körül bizonyos Kopasz nevü sze-

gedi polgár, ki a város régi pecsétjét törökfog-
ságba liurcoltatásakor a Tisza folyam babjai közé 
dobta. 2 

b) Esküdt-polgárok és jegyzők. 

1411. Delckogh (Délcögli) György. 
1458. Litterati Mihály és Bothos Kelemen. 
1464. Tliapay (Tápay) László, Kamanczy Be-

nedek és Ferenc mester (Franciscus Magister) jegyző. 

' Okmánytár 18, 20, 81. (76) 38, 40, 41, 45, 47. (76) 51, 54, 56. 
és 57. sz. a. 

1 Vedres István: NB SZ. kir. Szeged városa, stb. 11. 1. 
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1465. Pálffy János és Thapay László. 
1475. Marazy (Maráczy) Mihály, Nagy Miklós, 

Thapay László és Litteratí Máté. 
1478. Marazy Mihály és Zewch (Szűcs) Imre. 1 

c) C s a l á d n e v e k . 

1415. Farkas Miklós és Pellifex (Szűcs) János. 
1450. Harchas (Harcsás) István, Igaz Mihály, 

Magnus (Nagy) László, Benedicti Imre, Kazas (Ka-
szás) J akab de eadem, Hayos (Hajós) Ferenc de 
eadem, Victor de eadem, Hélczeg Máté de eadem. 

1458. Pordán János. 
1502. Molnos Márton és Kovách Péter. 
1523. Thamassy (Tamássy) György. 2 

Végül 1542. körül Zákány István; Tsütörtök 
László, Somlyai Pál és Buday István. 3 

1 Okmánytár 20, 41, 45, 47. (76) 54. és 56. sz. a. 
3 U. ott a 23, 38, 41, 64. és 69. sz. a. 
3 Ifj. Palugyay I. : Magyarorsz. legújabb loirása. II. k. I. r. 184. 1. 

12 
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V a 11 á s - ü g y . 
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Szeged város lakossága, leszámítva természete-
sen a közte élő csekély számú görögöket, zsidókat 
és izmaelitákat, egész a mohácsi vészig, .tisztán r. 
katliolikusokból állott. Előkori hitéletének s vallá-
sos buzgalmának legszebb bizonyítékát a váci káp-
talan által 1722-ben eskü alatt kivett tanúvallomá-
sok szolgáltatják, melyek szerint „Szegeden hajdaná-
ban 17 szép és roppant templom létezett1 E számot 
Fridrich Orbán, 2 valamint Szerdahelyi 3 és Vedres 
is, 4 még hárommal toldották meg. Mi azonban csak 
az előbbeni szám mellett maradunk s ámbár az első 
pillanatra még ez is igen soknak tűnik fö l ; mind-
azonáltal tekintetbe vévén azon korszaknak, mely-
ről most beszélünk, kitűnő vallásosságát5 s e város-
nak általán magasztalt előkori fényét és nagyságát, 
a föntebb idézett tanuzási pont valóságát nemcsak 
hogy kétségbe nem vonjuk, de sőt inkább elismer-
jük s ehez képest Szeged város hajdani templomai-
nak számát mi is legalább tizenhétre teszszük. 

Ezek között első sorban mindenesetre a város 
által alapított négy plébániai templom jön és pedig: 

1-ször a sz.-dömei (palánki), mely hihetőleg 
első s legtekintélyesebb egyháza volt a városnak. 

2-szor a sz.-györgyi, alkalmasint felsővároson, 
1 Processus Tabuiaris Civitatis Szegediensis , etc. A. 1725. suscit. 

Prod. A. sub nr. 21. Transl. Auth. Sz. kir. Szeged város titkos levél-
tárában. 

2 HÍ8tor. Provinciáé Hung. Ord. minor. S. P. Francisci strict. ob-
serv. 1759. II. §. 1. p. 10. 

3 Celebrium Hungáriáé Urbium et Oppidor. Chorographia. 1770. 
pag. 249. 

4 Ns sz. kir. Szeged városa stb. 18. 1. 
3 E korszak nagyszerű vallásosságát az is mutatja, hogy alig volt 

oly kicsiny helység hazánkban, mely saját egyházzal ne birt volna s 
egyedül Kecskemét körül 28 templom díszelgett. L. Hornyik J . : Kecs-
kemét város tört. I. k. 168. 1. 
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V agy mint akkoron nevezték, Felsewzygethen. Ennek 
neve az 1332-iki pápai tized-lajstromban is elő-
fordul. i 

3-szor a sz.-péteri (városi kórodai), melynek 
emlékét a Rókus-városi templom nagyoltár-képe 
Éartja fönn. 

4-szer a sz.-erzsébeti, Alsóváros felé, vagy talán 
a törökvilág alatt elpusztult Láthrán nevü kiilvá-
rosban. 

Mindezen egyházakra nézve pedig Mátyás király 
1458-ban Szeged városát régi egyliázvédnökségi jo-
gában ujolag megerősíti. 2 

A szerzetes egyházak közül hihetőleg a domini-
kánusoké volt az első, kik Pauer előadása szerint 
nemcsak Temesvárott, hanem Szegeden is birtak 
zárdával. 3 Conventjök ez utóbbi helyen 1319-ben 
épült f ö l 4 

Utána a Bosznyákországból 1354—1367. kö-
zött hazánkba hitt s Szeged-alsóvároson is megte-
lepült sz. Fwenc-rendűelcé jön, 5 melyről alább még 
bővebben szólandunk. 

A harmadik, illetőleg most már hetedik egyház 
a karmelita atyáké vol t ; melyről a Zsigmond király 
végéveiben városunkon keresztül utazott Bertrandon 
de la Brocquiére oda nyilatkozott, hogy szép s hogy 
az általa ott hallgatott mise kissé magyaros modorban 
tartatott. 6 

1 Oltványi Pál: A csanádi püspöki megye birtokviszonyainak rövid 
története. 122. 1. a) jegyz. a. 

1 Okmánytár 41. sz. a. 
8 Egy rend érdeme. 64. 1. Oltványinál: 97. 1. 
4 Oltványinál, az e. m. 97. és 98. 1. Histor. S. Ordin. praedicator. 

551. 1. után. — Vájjon nem erre vonatkoznak-e a szegcdi főesperesség-
ben szedett pápai tizedek jegyzőkönyvének eme szavai: ,,Plebanus de S. 
Dominico soloit II morcos 1. fertonem?" — L. Oltványinál, a 122. \. 
a ) jegyz. a. 

5 Cosmograpbia Conventus Szeged. A Szeged-alsóvárosi kolostor 
levéltárában. 

6 Engel: Geschicbte des ung. Reiclis. II. k. 374. s köv. 1. után; 
valamint Monumenta Hung. Histor. IV. k. 303. 1. 

12* 
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Ezeken kiviil még a praemontreleknek, 1 vala-
mint a szorosabb kötelékii sz.-ferenciektői (Salva-
toriánusoktól) 1495. körül végkép elvált tágabb 
köteléküeknek — tulajdonképeni minoritáknak 
is 2 volt egy-egy templomuk Szegeden, melyekhez 
ha még a régebben szintén Szegedhez tartozott s 
annak egy-egy utcáját képező Dorosma és Sz.-Mi-
hály községek egyházait hozzá veszszük, már 11 
templom jön ki. A többiek neveit a mult kor figyel-
metlensége, vagy még inkább közönyössége végkép 
feledésbe boritá. 

Megjegyzendő, hogy a fölsorolt egyházak közül 
e korszak alatt csakis az alsóvárosi ment tetemes 
változáson keresztül; amennyiben annak helyén, 
dicső Mátyás királyunk kezdeményezése folytán egy 
egészen u j fejedelmi bazilika épült. 

Ha valaki e templom épitészetét műértő sze-
mekkel vizsgálja, rögtön észreveheti ra j ta azon ha-
nyatlást , mely a XV. századbeli góth izlést olyany-
nyira jellemzi; emellett szemébe ötlend azon nagy 
különbség is, mely a szentély és templom-hajó 
között létezik; ugy néz ez ama mellett k i , mint 
az álarc a valódi kép mellett, szinét viseli csak 
az utánzottnak , de meg sem közelíti a z t ; minden 
ízében meglátszik, hogy nem az a bőkezű erő emel-
tette, mely a másikat. 3 

Ipolyi Arnold kitűnő régészünk a Szeged-alsó-
városi templom építési korát a XV. század második 

1 Péterffy Katonánál: Histor. Metró pof. Colocensis Ecclesiae. P. I. 
p. 8 6 - 8 7 . 

2 Vadding: T. XV. fol. 169. nr. 42. — Fridrich Orbánnál P. II. 
p. 11. nr. 11. 

8 Szegedi Kilit sz. Ferenc-rendü szerzetes atya e templomról szin-
tén ugy nyilatkozik, hogy annak csak egy részét, t. i. a szentélyt 
(Sanctuarium) építtette ki Mátyás, aki aztán ugyanazt egy fölséges 
kész'úletü főoltárral és a hold szűz magasztos képével diszitette föl; 
sőt saját drága gyöngyökkel kivarrott királyi palástjával is meg-
ajándékozta. L az 1862-ik évi „Szegedi Hiradó" 74 sz. tárcájában a 
„Szeged alsóvárosi fejedelmi templom és kolostor történelmi vázlata" 
c. közleményt. 
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felére teszi 1 s igy tökéletesen igaza van Agricola 
Kristófnak, midőn a gyöngyösi kolostor leírásában 
u szegediről azt mondja, hogy ezt Hollós Mátyás 
Magyarország királya alapította 1468-ban. 2 I t t az 
alapítás szót nem kell betűszerinti értelemben ven-
'dink, mert tud juk , hogy a sz.-ferenciek már jóval 
Mátyás előtt megtelepültek Szegeden ; hanem ven-
bUnk kell a kolostor és templom újra építtetését, 
dielv, habár a királyi elhatározás még 1465-ben 
történt, csak 1468-ban vette kezdetét. Hogy pedig 
a munka nem valami különös sebességgel folyt, 
f u t a t j a Vaddingnak 1498-ról tett eme följegyzése : 
»Az observáns testvérek ez idő alatt két házat építtet-
tek Magyarországban, egyet a Szentlélekről címezve 
Váradon, másikat a kalocsai egyházmegyében fekvő 
Szeged mezővárosban; miként ezt a conventuális 
atyák által indított pörből tudom." 3 E pör tárgyát 
Ugyanis épen az építkezés alatt levő szegedi és 
váradi conventek képezték, melyeket az egymástól 
különvált obsen-vánsok és conventuálisok egyaránt birni 
akartak s evégből az utóbbiak az előbbieket azok-
nak fölépítésében minden áron megakadályozni töre-
kedtek ; mignem a két fél védőinek, u. m. I I I . 
Réter kalocsai érseknek s Tamás egri püspöknek 
sikerült őket 1495-ben egyezségre birni, mely egyez-
ség szerint a conventuálisok belenyugszanak, hogy az 
emiitett házak az observánsok birtokában maradja-
nak, de nehogy ezáltal az ő conventjeik valami 
kárt szenvedjenek, kikötik, hogy az Olaszhonban 
divó szokás szerint mindkettőjüknek szabad legyen egy-
más területén alamizsnát gyűjteni. 4 

4 Ipolyi Arnold : Magyar műemlékek. VI. Előadva a magyar tud. 
Akadémia ünnepélye« közülésén 1861. dec. 22. Különnyomat a Budapesti 
szemle XIV. kötetéből. 3 4 - 3 5 . 1. „ „ . . 

2 Fridrich Orbán: Histor. Prov. Hung O. M. S. P. Irancisci str. 
°bs. P. II. §. 2 nr. 10. 

3 Vadding: T. XV. fol. 169. nr. 42. — Fridrich Orbánnál: P. II. 
P- 11. nr. 11. 

4 Vaddingnál az e. h. és Fridrich Orbánnál: P. II. p. 11. nr. 12. 
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Ezen egyezményből, mely 1497-ben új ra meg-
erősíttetett, 1 nyilván kitűnik, hogy a Szeged-alsó-
városi kolostor a mondott években még nem volt 
ugyan befejezve, de ahhoz már igen közel állott; 
mert Agricola szerint 1501-ben már egészen elké-
szült. 2 Pá r évvel később pedig, azaz 1503-ban 
maga a templom is, melynek alapja kétségkivül az 
előbbiével egyidőben tétetett le, ugy ahogy fölépült. 
Ugy ahogy mondom; mert tökéletesen .befejezve mai 
napig sincs. Hiányzik ugyanis mindenekelőtt róla a 
diszes portálé, melynek a most mintegy kérdőjelet 
képező csupasz homlokzat elé kellett vala jönnie. 
Hiányzanak továbbá a mellékajtó oszlopainak kellő 
diszitései, sőt maga a torony is ; mert a góth izlés 
követelményének épenséggel meg nem felelő mos-
tani, csak 1729—30-ban emeltetett föl a hivek köz-
adakozásából, a szentély és sekrestye között már 
régebben meglevő alapon. 3 

A most emiitettem templom oldalfalaiba, közel 
a tetőzethez egy-egy kőtábla van beillesztve, me-
lyeken e számok L7.0} olvashatók. Sokan e szá-
mok alakjából Ítélve, a Szeged-alsóvárosi templom 
építési korát 1103-ik évre helyezték; 4 mások ismét 
beleegyeznek ugyan a számok azonosságába, de a 
nevezett kőlapokat valamely más, ugyanazon évben 
(1103-ban) épült, egyház romjaiból vétetteknek ál-
lítják. 5 

1 Vadding: T. XV. fol. 169. nr. 42. Fridrich Orbánnál: P. II p-
11. nr. 12. 

2 Ugyanaz: P. II. p. 11. nr. 11. 
3 Szegedi Kilit: „A Szeged-alsóvárosi havi boldogasszong ¿em~ 

plomának rövid vázlata." cimü kézirata nyomán. 
4 Fridrich Orbán : Histor. Prov. H. 0 . S P. Francisci strict. obs. 

p. ii. §. i i i . p. 12. nr. 15. — Jerney ezenkívül még Pray Györgyöt, 
Katanchichot és Dugonicsot is azok közé sorolja, kik a föntebbi évszá-
mot 1103-nak magyarázzák. 

3 L. az 1863. évi „Szeged" cimü lap 9. sz. tárcájában Gogus Dá-
nielnek Szegedi A. K. úrhoz intézett válaszát. — A Pázmány-féle zsinat 
i i . Appendixe (Fridrich Orbán: II. r. 10. 1. 9. sz.) a szegedi kolostor 
épittetési idejét elég tévesen 130l-re teszi. 
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A már-már általánossá vált tévedésnek a tudós 
Jerney állotta ú t já t , ki is a kérdéses számokat lemá-
solván s közelebbről megvizsgálván, azon meggyő-
ződésre jutot t , hogy azoknak „sem készittetésök, sem 
jdentésök nem 1103-ik, hanem négy századdal későbbi, 
uzaz 1503-ik évre mutatnakMinek nagyobb bizony-
ságául fölhozza, hogy az arabs számok használata 
Európában csak a XII . században jött d ivatba; 
öálunk legrégiebbek a pécsi és telegdi templomok 
hilaiban levők, melyek pedig a XIV. századból 
erednek. „Ha tehát — mondja Jerney — a szegedi 
1103. volna, ez volna a legrégibb; sőt Európa tudo-
mányos ritkaságai közt az első helyet foglalná el. 
Ezt józanon föltenni nem lehet; mert vannak ne-
kü nk jeles ópületmaradványaink a XII., XIII . szá-
zadból, de ezeken nyoma sincs az arabs Írásnak." 
Aztán fölhozza, hogy az arabs számok közül a 
2-ős, 4-es, 5-ös és 7-es alakra nézve több izben 
megváltoztak. Azt ugyan elismeri, hogy az első 
számjel mind a két táblán egyest jelent, de a máso-
dik már inkább a heteshez hasonlít, minthogy pedig 
ez az időszámlálás rendje szerint nem lehet , tehát 
vagy 2-őst, vagy 4-est, vagy pedig ó-öst kell jelen-
tenie. „Hogy kettős számot jelentsen — folytatja 
tovább Jerney — több okokra nézve gyanithatnók; 
ha a föntebb mondottak a XII I . század elejére is 
kiterjesztve nem volnának; annál is inkább, mivel 
a francia diplomatikusok szerint 7-es forma a XIII . 
században mai kettős helyett használtatott és a mos-
tani 7-est azon időben ugy i r ták , mint a megfor-
dított V-t, t. i. A. De minekutánna tudva vagyon, 
hogy az egyenes fokú 7-es forma jel, 2-ős szám helyett 
ugyanazon századból való honi régiségeinkben nem 
tapasztaltatott; de karimás fejű sem, aminémüt rend-
ben a 2-ik szám ábrázol, kettősnek venni nem lehet. 1 

1 Joruey J.: Szeged városában lévő esztendő-számi régi fólifásnak 
magyarázata. 1829. 14.1. 6 jel a. — Tudományos gyűjtemény. I. e. 96. 1. 
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Ugyszinte 3-as vagy 4-es számnak sem, minthogy 
ezen számjegyek mindenkor tulajdon és más for-
májúak valának, nem mint á táblán levőknek má-
sodika. Önként következik tehát , hogy ötös szám-
nak kell lennie ; ami is valamint az akkori szokás-
sal, ugy több hazai példákkal megegyez. Többeket 
elhal lgatván, a nagyrőcei harangon Gömörvárme-
gyében bizonyos irás végén -{-706 esztendőszám 
olvasta t ik; szinte Gömörvármegyében helyeztetett 
vesveresi harangon -\-R97; a debreceni harangon 
-\-S87; melyek hogy nem egyebet, mint 1506 
1495. és 1485-ik esztendőt jelentenek, csalhatatla-
nul be vagyon bizonyítva. 1 Elegendőkép fölvilágo-
sodik ezekből a négy összetett számoknak nem más, 
mint 1503-ik eszt. jelentése; mely szerint emlék-
kövünk ideje II . Ulászló király uralkodási korára 
esik, I . Mátyás király halála után 13 évvel." 

Néhányan a convent érdemes tagjai közül — 
mondja továbbá Jerney — bizonyos török engedély-
levél alapján, mely a Hedzsrának (Kr. u. 622. év) 
1003-ik esztendejében, vagyis a mi számitásunk 
szerint 1594-ben ke l t , arról akarának meggyőzni, 
hogy az emiitett számok a templomnak ugyanazon 
évben történt kijavitási idejét jelentik ; mások ismét 
két bolgárországi kalugyerre hivatkoznak , akik 
1819. és 20-ban a Szeged-alsóvárosi kolostorban 
megfordulván, a templom oldalába helyezett kőla-
pok számait arabs eredetüeknek mondották s azo-
kat minden legkisebb akadozás nélkül 1256-nak 
olvasták. 

Az elsőre nézve kijelenti , hogy minekutána 
a Convent önmaga hozta helyre templomát, nehéz 
elhinni, hogy az esztendő évszámát mohamedán 
szertartás szerint készítette volna el. Aztán e szá-
mok a XVI. század végéről s a XVII-iknek elejéről 

1 Jerney: 15. 1. 8 jogyz. a. „Ungarischea Magazin: IV. B. 2. St. 
Presaburg. 1787. 205. éa köv. 1. 
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ismertekkel olyannyira megegyeznek, hogy eziránt 
további magyarázgatásokba bocsájtkozni fölösleges 
volna. A második véleményt illetőleg pedig oda-
uyilatkozik, hogy „az indusoktól kölcsönzött régi 
számok, kevés vagy épen semmi változással mai 
Hapiglan használtatnak ugyancsak az arabsok és 
törökök által , balról jobbra irva. Gondos figye-
lemre vévén pedig a tudós férfiaktól a világ elé 
bocsájtott valóságos arabs-török számok szerint, a 
kalugyerek magyarázati esztendőjének, az 1256-ik-
nak íratása módjá t , megtetszik, hogy ezen magya-
rázat semmiképen meg nem állhat." 1 

Megjegyzendő, hogy a Szeged-alsóvárosi kolos-
tor török okmányai között egyetlen egy sincs, amely 
a barátok templomának tűz általi mecpong áltat ásái'ól 
szólna; még kevésbé pedig olyan, amely a liedzsrá-
nak 1003-ik esztendejében kelt volna. 

Mindezeket fontolóra véve, teljesen osztom Jer-
ney abbeli nézetét, hogy a Szeged-alsóvárosi tem-
plom falaiba illesztett kőtáblák száma nem 1103, 
hanem 1503; vagyis azon évé, amelyben a dicső 
Mátyás király által 1468-ban megkezdett , de a 
szünetnélküli török háborúk s hirtelen közbejött 
halála miatt be nem végzett fejedelmi bazilikát a 
sz.-ferenci szerzetesek Szeged város polgárainak s 
az ország többi lakosainak közadakozásából fölépít-
tetek. 2 

Templomokról lévén szó, meg nem állhatjuk, 
hogy a Lukács zágrábi püspök által 1501-ben szülő-
városa, Szeged iránti kegyeletből gyümölcsoltó bol-
dogasszony tiszteletére építtetett kápolna történetét, 
annak kiegészitése végett újra föl ne melegítsük. 

• Jerney János: Szeged városában levő esztendő-számi régi főlirás-
nak magyarázata. 1829. 1 — 27. 1.-ig. 

2 Chronologia Prov. St. Salv. az 18tí2-ik évi ,,Szegedi Hiradó" 
75. sz. tárcájában közölt: „Szeged-alsóvárosi fejedelmi templom és 
kolostor történelmi vázlata" cimü közlemény nyomán. 
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E kápolnát — mint tud juk — a nemesen érző 
főpap Szeged város patroriátussága mellett, a sz.-
dömei egyházhoz kapcsolta, oly kikötéssel, hogy 
annak plébánosa az általa fizettetni szokott öt segéd-
lelkészen kivül még kettőt tartson s a nevezett kápol-
nában mindennap egy sz. misét szolgáltasson és 
ped ig : vasárnap a Szentháromság tiszteletére; hétfőn 
az elhunyt hivekért; kedden az egyházi elöljáróságért j 
szerdán a mindenszenteknek; csütörtökön Jézus Krisz-
tus sz. testének; pénteken az Üdvözítő kínszenvedésé-
nek s végül szombaton a boldogságos szűz menybeme-
netelének emlékezetére. Rendelkezik továbbá ezen sz. 
misék mimódoni eltartásáról, a kápolnába temetke-
zésről, a kápolna föntartásáról stb., mely utóbbi 
célra egy malmot s malomhelyet Eresen, 1 egy ¡56 
darab lóból álló ménest; továbbá bizonyos Kutyás 
nevezetű szőlőt a kamenici szőlőhegyeken ; egy mé-
szárszéket 40 forinttal , az aliboz megkívántató üzlet 
folyta tására; végül 100 forintot készpénzben, mint 
a nevezett kápolnától el nem idegenithető javakat 
hagyományozott alapítvány képen.- Hogy pedig a 
belső dísz a külsőnek megfelelhessen, a kápolnát 
két aranyozott kehelylyel, azok hozzátai-t ózandóságak:al, 
két mise-könyvvel, öt misemondó ruhával, négy oltár-
teritővel, két darab szőnyeggel s a két oltárhoz szüksé-
geltető réz-gyei-tyatartókkal gazdagitá. 2 

Ezen alapítványi oklevél egyszersmind igazol-
ványa ama föntebb nyilvánított véleményünknek, 
hogy a sz.-dömei egyház már ekkor első és legtekintélyesebb 
plébániai egyháza volt a városnak. Ezt pedig szerin-
tünk leginkább azon körülménynek köszönheté, hogy 
már a legrégibb idő óta az úgynevezett kiválatos 
lelkészségek közé (parochiae exemtae) tartozott s mint 
ilyen az esztergomi érsekség alatt állott. Nyilván 

• a. a v, . ; $ . b , , . n,i<; i ) 
1 Talán inkább Ecser, Szentes város határában. 
2 Okmánytár 63. sz. a. 
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kitűnik ez VIII . Bonifác pápának 1295. nov. 13-án 
kelt leveléből, melyben a nevezett egy]íázfő egy-
némely apátok, prépostok, dékánok s egyéb egy-
házi elöljáróknak s ezek között a szegedinek is szi-
gorúan meghagyja , hogv „valamint eddig minden-
nemű lelki joghatóságra nézve és pedig teljes joggal, az 
esztergami érsekéinek ismertettek és azonkívül senkit mást 
főnökük gyanánt el nem fogadtak s ugyanazon érsek-
nek. , mint közvetlen elölj ár áj oknak mindenkor kész . enge-
delmességet mutatni, az általa összehítt egyházi gyüleke-
zetekben résztvenni, az egyházi követek szükségleteire, 
valamint a szentszéki küldöttek ellátására s más egyéb 
terheli okozta költségek födözésére is adózni szoktak; 1 

ugy ezentúl is senki közülök bármi okból az idő szerinti 
esztergami érseken kívül, más birőság által törvény elé 
nem idéztethetik; miért is a nevezett egyházi személyek, 
ha ellenok valami panasz merülne föl, csakis az eszter-
gami érsek előtt tartoznak jogosan megjelenni2 Ez 
oklevél olvasása után még azoknak is, akik eziránt 
netalán mindeddig kétkedésben voltak, 3 el kell 
ismerniök, hogy a sz.-dömei plébánia, melyet Pa-
tatich Gábor kalocsai érsek 1777-ben Archi parőchiá-
nak nevez, 4 a legrégibb időtől fogva egész a török 
világ végéig, sőt még azután is jó ideig, az 

1 Szeged város lakói, mint kivételes plébánia hivei, hajdanában az 
esztergami érseknek tizedet fizettek. Ezen papi tized joga az 1700-as 
években a csanádi püspökre szállott s 1710-ben 234 köböl búzára, 60 
köböl árpára s 50 akó borra rúgott. 1718-ban a város egyezség utján 
54»/, köböl búzáért 1 frt 30 krjával 91 frtot; 7>/2 köböl árpa és zabért 
1 frtjával 7 frt 30 krt; végül 551 akó borért 2 frt 15 krjával 1234 frt 
54 krt fizetett neki. Később a tizedváltság évi 800 frtban állapíttatott 
mog; de kevés idő múlva a város ezt is megtagadta. — Opus praelimi-
nare pro visitatione Canonica ad Annum D 1859. parooliiae Szogediensis 
ad s. Demetrium M. Kézirat. Cap. V. ad §. 5-um, p. 13. és Oltványi 
Pál: A csanádi püspöki mogye birtokviszonyainak rövid története 20. 1. 
a ) jegyzet és a 36. l.-on 

3 Okmánytár 13. sz. a. 
8 L. az esztergami érsek érvei ellen fölhozott név és év nélküli 

választ, a ,,Történelmi Adattá " 1871. februári füzetének 80, 81. lap-
jain ; valamint Stanislovich Miklós csanádi püspöknek Mária Teréziához 
föltorjesztett folyamodványát, ugyanazon füzet 86. és 87. lapján. 

4 Opus praeliminare pro Yisit. Canon. Cap. V. ad §. 5. p. 13. 
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úgynevezett kiválatos paróchiák közé tar tozot t ; 1 mig 
ellenben a város többi bárom plébániája , nem mint 
Fridrich Orbán állít ja, 2 előbb a Csanádi, hanem 
inkább a bácsi, utóbb pedig a törvényesen egye-
sült bács-kalocsai egyházmegye joghatósága alatt 
á l lot t ; mit Vaddingon 3 és Katonán 4 kívül még 
azon igen fontos körülmény is bizonyít, hogy a 
bácsi egyházmegye egyik főesperesi kerülete Sze-
gedtől vette nevezetét; már pedig a szegedi főes-
peresek, kiknek elseje 1199-ben I I I . Ince pápa 
alatt , 5 utolsója pedig 1436-ban tűnik föl, eleitől 
fogva mindvégig a bácsi káptalan tagjai , vagyis 
kanonokjai sorába tartoztak ; ennélfogva kerületük 
főhelye sem tartozhatott máshová, mint azon egy-
házmegyéhez, melynek ők dignitáriusai valának. 
I t t egy tévedést kell földeritenünk. Ugyanis néme-
lyek azt vélik, hogy a szegedi főesperesek szék-
helye egykoron Szeged, székesegyházuk pedig a 
sz.-dömei templom volt légyen. Ez nem áll ; mert 
ha — mint a föntebbiek után nem is kétkedhe-
tünk — a szegedi főesperesek a bácsi káptalan 
tagjai és pedig activ tagjai voltak, 7 ugv azok 
bizonyára nem Szegeden, hanem saját káptalanuk 

1 VI. Pius pápa 1776 iki Brevéjében a szegedi plébániai egyhá-
zat szintén a variis titulis exemptae paróchiáhhoz számitja s mint 
ilyet, célszerűbb administratió kedvéért a csanádi egyházmegyébe kebe-
lezte. — Tört. Adattár 1871. februári füzet 88-ik lapjától a 91-ig. 

» Fridrich Orbán : P. II. §. 1, nr. 7, pag. 10. 
8 Vadding: Tom. XV. fol. 169, nr. 42, ad Annum 1498. — Frid-

rich Orbánnál: P. II. §. I. nr. 11, pag. 11. 
4 Katona István: História Metropolitanao Colocensis Ecclesiae. P. 

I. Colocae. MDCCC. pag. 22. et 80. 
4 Okmánytár 2. sz. a. 

8 L. a bácsi káptalan által 1252, 1255, 1256, 1263, 1270, 1289, 
1320, 1325, 1332, 1336, 1361, 1412. és 1436-ban hiteles alakban kiadott 
jószág-iktatási leveleket. Okmánytárunk 8, 9, 10. és 13. sz. a. ; úgyszin-
tén Katona I.: Histor. M. Coloc. Eccl. P. I. p. 80. et 300., valamint 
Fejér: Codex Dipl. T; VII. V. III. Suppl. p. 67—69. után a Magyar 
tört.-tár II. k. 87, 38. 1. és Tört. Adattár 1871. okt. fűz. 459. 1. ós 
u. e. 1872. okt. fűz. 384. 1. 

7 Emellett nemcsak az emiitett hiteles iratok szokásos záradéka, 
hanem azon elvitázhatlan tény is tanúskodik, hogy az 1436-ban szegedi 
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körében Bácsott, vagy Kalocsán laktak. 1 Aztán, 
ka a sz.-dömei plébános valóban fó'esperes, a neve-
zett templom pedig annak székesegyháza lett volna, 
ezen fontos körülményt a különben minden csekély-
ségre szigorún ügyelő Mátyás alig hagyta volna 
érintetlenül akkor, amidőn Szeged városát 1458-ban 
a keblében létező négy plébániára nézve régi patro-
nátusi jogában niegerősitette. 2 Ugyanezt mondhat-
juk a Lukács zágrábi püspök által 1501-ben kiadott 
alapító levélről is, melyben a sz.-dömei egyház lel-
késze egyszerűen csak plébánosnak neveztetik. 3 Kü-
lönösen föltűnő, hogy e korszakban egyetlenegy 
szegedi lelkész neve sem fordul elő; a szerzetesek 
közül is csak a szent életéről nevezetes Marchiai 
Jakabé maradt fönn, aki 1450. körül, mint extar-
tományi helynök, a Szeged-alsóvárosi observáns 
testvérek zárdafőnöke volt. 4 A szegedi főesperesek 
tekintetében már szerencsésebbek vagyunk. Ezek 
közül a következők neveit kuta that tuk k i : 

főesperesként szereplő György, ebbeli hivatalán kivül még a lelkiekbeni 
általános helynökséget (Vicarius in Spiritualibus Generális) is viselte. — 
Katona I . : Histor. M. Coloc. Eccl. P. I. p. 80. 

1 Azon kérdést, hogy vájjon a főesperesek kerületeik főhelyén, 
vagy az illető káptalan keblében és székhelyén tartózkodtak-e állandóan? 
legelőször a Történelmi Adattár (1871. okt. füzet. 452. 1. 1 jegyz.) ve-
tette föl. Nagy-Becskerek Monograpliusa e füzetben az utolsó vélemény 
felé hajlik és pedig igen helyesen. Alig hihető ugyanis, hogy a káptalan 
által kiadott hiteles oklevelek egyik főesperestől a másikhoz küldöztettek 
volna aláirás végett. 

a Okmánytár 41. sz. a. 
8 U. ott a 63. sz. a. 
4 Ezen sz. férfiúnak keményfából készült s félujjnyi hárs-szalagok-

ból font ülőlappal ellátott egyszerű karos széke maiglan is meg van a 
nevezett kolostor könyvtárában. A szék támlájára szegezett papíron egy 
már megújított latin fölirás olvasható, mely magyar fordításban igy hang-
zik : „Emlékirat. Ezen szók folytonos szóhagyomány szerint Marchiai sz. 
Jakabénak mondatik, ki 1450. körül, mint a szorosabb rendűek volt tar-
tományi helynöke (Vicarius Provinciáé) s később a szegedi konvent zárda-
főnöke (Quardiánja), itt tulajdon szobácskával, asztalkával és székkel birt. 
Mondatik, hogy az asztalka bizonyos gondatlan sekrestyés által ostyasü-
tés végett összedaraboltatott. Megujittatott (t. i. a már szúette irás) bötü-
ről-bötüre Dubecz József által 1846. évi augusztus 2-án." Szegedi Kiüt-
nek a „Szeg d alsóvárosi havi-boldogasszony templomáról" irt tört. 
vázlatából. Kézirat. 
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1252-ben Simon, i 
1255-ben Elek. 2 

1256-ban ugyanaz. 3 

1263-ban Tamás. 4 

1270-ben János. 5 

1289-ben Jakab . 6 

1320-ban Iwán. 7 

1325-ben Péter. 3 

1336-ban István. 9 

1412-ben Mihály 19 és 
1436-ban György, ki egyszersmind in spiri-

tualibus Vicarius Generális volt. 11 
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1 Okmánytárunk 8. sz. a. és Katona: Ilistor. Metr. Colocensis 
Ecclesiae. P. I. p. 300. 

2 Történelmi Adattár 1872. évf. októberi füz. 384. 1. 
3 Okmánytár 9. sz. a. 
* U. ott a 10. sz. a. 
4 Magyar történelmi tár II. k. 37. 1. 
6 Okmánytár 12. sz a. 
7 Történelmi Adattár 1872. évf. októberi füz. 384. 1. 
8 U. ott az 1871-iki évf. októberi füz. 459. 1. 
8 Ugyanez ugyanazon füz. ós 1. 

10 Katona: Histor. Metropol. Colocensis Ecclesiae. P. I. pag. 80. 
11 Ugyanez u. ott. 
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Iskoláztatás . 
Tudományos intézetek nyomát Szeged város 

elokori évkönyveiben hasztalan keressük ; annyit 
mégis kiveszünk belőlük, hogy a város polgárai már 
e korszakban kiváló előszeretettel viseltettek a tudo-
mányok i ránt ; miért is igen valószínű, hogy már 
ekkor bizonyos kisebb, azaz előkészítő iskolákkal 
bir tak, melyeknek bevégzése után, gyermekeiket 
fölsőbb kiképeztetés végett a külföldi hírnevesebb 
egyetemekre, nevezetesen Bécsbe, Krakóba és Wittem-
bergába küldötték. 

A bécsi egyetem anyakönyvében e korszak alatt 
a következő szegedi ifjak nevei vannak bejegyezve ; 
ú g y m i n t : 

T) 1 .1 
Baccalaurei artium. 

1519. 
Valentinus de Segedino Pistoris (talán Pictoris.) 
Scolares nobilium status teuentes infra baro-

natum. 

1520. 
Bartholomaeus de Zeged. 
Scholares sub nobilium statibus non compre-

hensi. 

1502. 
Bernhardus de Segedino. 
Joannes de Segedino. 

1503. 
Tliomas de Segedino. 
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1504. 

Joannes Oswaldi de Segedino. 

1512. 
Stephanus de Zegedino. 
Stephanus de Zegedino. 

1513. 
Serapliinus Ungarus ex Segedino. 
Nicolaus de Zegedino. 
Stephanus de Zegedino. 

1524. 
Georgius de Zeged. 
Micliael de Zeged. 

1525. 
Franciscus Segedinus. 

1526. 
Joannes Zegediensis. 

1529. 
Emericus Zegedinus de Zakna. 

1534. 
• 

Caspar Sackhan (Zákány) Segediensis. 

1535. 
Stephanus de Zegedino. 

1540. 
;; r . , , , i t (r c a t 

Bartholomaeus Pelli de Segeth. 1 

1 Franki Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. század-
ban. Budapest. 1873. 216, 218, 219, 220, 223, 224, 228, 229, 230. és 
231. lapon. 
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Az 1492-ben keletkezett krakói magyar Bursa 1 

Regestruma 2 pedig a következő szegedi ifjak neveit, 
hinteti f ö l : 

Anno 1493. commutatione estivali. 3 

Stephanus Zegedinus. 
Joannes de Zeghedino. 
Martinus de Zeghedino. 
Pe t rus Prebsyter (Presbyter) de Zcgliedino. 
Franciscus Martini de Zegliedino. 
Barnabas de Zegliedino. 
Urbánus de Zegedino. 
Georgius de Zegliedino. 

1494. 

Lucas de Zegedino. 4 

1508. 
Gregorius de Zeged. 5 

1510. commutatione estiva. 
Martinus de Zegliedino Baccalaurius Viennensis.6 

1 A Bursa nem volt más, mint a tanuló ifjúság convictusa (tár-
80dája), minővel a XIV. ós XV. századbeli virágzóbb egyetemek birtak. 
Az ezekbe fölvett egyetemi tanulók lakást és ellátást (stipendium) kaptak 
s az egyetemi polgárság szabadalmait élvezték; innét származik a német 
egyetemi tanulók fíursch vugy Bürscke-féle elnevezése is. Lásd a Re-
gestrum Bursae Cracoviensis Hungarorum. Budae. 1821. cimü munka 
III. 1. h) és IX. 1. c) jegyzetek a. 

2 A Regestrum itt azon Codexet, vagyis könyvet jelenti, melybe 
a bizonyos jótéteményeket, u. m. lakást és élelmet élvező s nemzetisé-
gük szerint külön társulatokat képező Bursáriusok Írattak. — L. a fön-
nebbi munka III. 1. a) jegyz. a. 

8 Ezen elnevezés alatt a tanfolyam értendő , mely félévenkint vál-
tozott. Az e. m. 6. 1. c) jegyz. a. 

4 U. ott a 14. 1. ü Vájjon nem ez-e azon Lukács, ki mint zág-
rábi püspök 1501-ben a szegedi sz.-dqmei egyház mellé kápolnát építtetett ? 

5 Erről azt találjuk följegyezve, hogy 1552-ben Krakóból Wittem-
bergába távozott; honnét visszajővén, Lampe (Histor. reform. Hung. p. 
658.) szerint előbb sárvári lelkészszé, majd a dunántuli kerületben szu-
perintendenssé választatott. Regestr. Bursae Cracov. H. p. 19. a) jegyz. a. 

0 Az e. munka 25. lap. Ez 1513-ban a Bursánál tanácsos volt. 
U. ott a 68. 1. 

12 
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1511. 
Blasius de Zeghedino. 
Gregorius de Zewgedino. 1 

Georgius de Zegedino. 
Matlieus de Zegedino 2 és 
Blasius de Zegedino Baccalaurius. 

1513. 
Georgius de Zegedino. 

1515. commutatione estivali. 
Valentinus de Zegedino Baccalaurius iilius Ste-

phani Pictoris. 

Paulus de Zeghedino. 3 

Johannes Zeghedinus. 
És Nicolaus de Zegedino. 

1517. commutatione estivali. 
Stephanus de Zegedino Petri fewldes. 4 

1 Ezen sz. Ferenc-rendü szerzetes és tartományi főnök (Provinciá-
lis), 1519. körül a párisi Sorbonneban hittudori babért nyert. Itt szerezte 
azon alapos hittudományi ismereteket, melyeket hazájában a vallási vitat-
kozás terén értékesített. (Franki V. : 276. 1.) Ugyanő egy ma már igen 
ritka könyvet is adott ki ily cim alatt: Censurae Fr. Gregorii Zegedini 
ex Ordine D. Francisci in propositiones Erroneas Mathiae Dévai, seu ut 
ille vocat. Rudimenta salutis continentes. Bécs. 8. s. 1. 1525. — Regestr. 
Bursae Cracov. 26. 1. d) jegyz. a. és Franki. 352. 1. 

2 Ennek emléke Ribininél is fölmerül: Memorabil. A. C. Hung. T. 
I. p. 282. 1. — Regestr. Burs. Cracov. 27. 1. b) jegyz. a. 

3 Ez később 1545-ben Wittembergában tartózkodott. — U. ott a 
30. 1. c) jegyz. a 

4 A Regestrum Bursae Cracoviensis. 31. 1. d) jegyz. szerint ezen 
elnevezés következőkép értelmezendő : Stephanus Szegedi de Sz. Péter-
földe. Az idézett Regestrum föntebbi jegyzete, ezen Szegedi Istvánt ugyan-
azonositja a Czvittinger Dávid által (Specimen Hungáriáé Literatae Viro-
rum eruditione clarorum natione Hungáriáé, Dalmát. Croat. Slavor. atq. 
Transylv. etc. Francofurti et Lipsiae 1711. pag. 364- 367.) leirt Szegedi 
Kis Istvánnal. Ez állítás alighanem téves; mert ismerve az akkori viszo-
nyokat, épen nem valószínű, hogy az 1505-ben született ifjú, 1517-ben, 
tehát 12 éves korában már Krakóban az egyetemi előadásokat hallgatta 

1516. 
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1524. commutatione hyemali. 
Craspar Rosas de Zeged. 

1525. 
Lud ovicns Zegedinns. 1 

volna. Tnkább hihető, hogy az 1537-ben szintén Krakóban járt Stepha-
"us Naghizegedinus (Regestrum Bursae Craeoviensis, pag. 49.) volt azon 
«zegedi István, kiről Czwittinger beszél, mintsem az iminti. Bármelyik 
volt légyen is azonban, közöljük életrajzát: „Szegedi, családi néven 
Kis István, kun származású reformátor, született Szegeden 1505-ben. 
Klső tanulmányait Lippán s Gyulán végezte; majd szüleit korán elveszít-
ő n , önmagára hagyatottan Magyarország nevezetesebb iskoláit látogatta; 
nűgnem 1540-ben Iírakóba távozott s ott mint tanár működött, de csak 
rövid ideig ; mert már a következő évben Wittembergába ment, hogy ott 
a reformátio coripbaeusainak Luthernek s Melanchtonnak előadásait hall-
gathassa. 1544-ben hazatérvén, Tasnádon a város által föl fogadtatott s a 
hitújítás elveit és tanút nemcsak a gondjaira bizott iskolában, hanem a 
templomban is erősen hirdette; miért is a királyi tárnokmester parancsá-
u l szigorúan megfenyíttetvén s mintegy 200 darab könyvétől megfosz-
tatván, a városból kiűzetett. Mint már bujdosó 1546-ban a gyulai tan-
székre, majd innét Ceglédre hivatott meg, hol a hitújítás magvát tem-
plomban és iskolában egyaránt hintegette. Itt vette el első nejét Orsolát 
1548-ban. A reformátio mindinkább elterjedvén hazánkban, Petrovics Pé-
ter temesvári várkapitány Szegedit Temesvárra, az ottani hiros iskola 
tanszékére hivta meg, melyen Lippai Kristóffal egyetemben működött; 
Petrovics halála után azonban ennek utódja, Losonczy által onnét is 
kiűzetett 8 1551-ben a Berettyó melletti Tárra vonult, hol a templom-
ban és iskolában tanított. 1553-ban Békönyére hivatott meg; de alig 
kezdte el tanítását, már az ellene fölzúdult nép által befogatott és meg-
kötöztetve Campo (alkalmasint Kis-Kampo) nevű vezérhez vitetett, a 
börtönt és talán halált is aligha kikerülendő, hacsak egy katonának 
— azelőtt tanítványának — közbejöttével üldözői kezei közül ki nem 
szabadul. Némi bujdoklás után, de még ugyanazon 1553-ik év végén 
Tolnára ment; hol előbb ugyancsak az iskolában , később azonban már 
a templomban is szónokolt. Itt kelt másodszor házasságra Erzsébettel, 
Bereményi János volt ref. lelkész özvegyével. 1554-ben Laskóra vitetett 
át s az egész Baranyamegye szuperintendensévé választatott. Laskóról 
1558 ban Kálmáncseh-be költözött, hol török fogságba esett, melyből 
csak sok szenvedés után jósokára szabadult ki. 1563-ban lakását Rác-
kevibe tette át; hol is aztán 1572. május 2-án viszontagságteljes életét 
67 éves korában befejezte. Szegedi Kis István igen sok hittani fejtegetést 
irt, egytől-egyig latin nyelven. Vannak azonban magyar énekei is, melyek 
közül nevezetesebbek: rA török rabságból való kiszabadulásaért hála-
adás." „Az anyaszentegyháznak siralmas panaszolkodása, a Krisztus előtt 
az ő ellenséginek ellene" ; végül ,.A magyaroknak siralmas éneke a tatár 
rablásról." L. Czwittinger D.: Specimen Hungáriáé Literatae. 364. lap. — 
Ferency Jakab: Magy. irók. Pest. 1856. 248—249. 1. és Fraknói: 377, 
393. lap. 

1 Erről Horváth János is megemlékezik: Egyházi értekezés cimü 
munkája I. kötetének 150. 1. L. Regestr. Burs. Cracov. 39. 1. 

12* 
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1527. 
Emericus de Zegedino. 

1531. 
Mattheus Zegedinus. 1 

1536. commutatione estivali. 
Joannes de Zeged 2 és 
Gaspar de Zeghed. 

1537. commutatione aestivali. 
Stephanus Naghizegedinus. 3 

1557-ben (Hyemali commutatione), teliát a lera-
kói magyar Bursa föloszlását közvetlenül megelőző 
évben, 4 még egy Stephanus Szegedinus 5 nevii szegedi 
i f jút találunk az ottani egyetemi tanulók között, 
azután egyet sem; minek okát mi a krakói egyetem 

' L. Regestr. Burs. Cracov. 43. 1. Ez később 1545-ben Wittember-
gában folytatta tanulmányait s 1570-ban a dunántuli kerületben szuper-
intendenssé választatott. L. Bartbolomaeides János Lászlónak: Memoriae 
Ungarorum, qui in alma condam universitate Vitebergensi a tribus pro-
xime concludendis seculis studia in Ludis Patriis coepta confirmarunt. 
Pesthini. 1817. cimü munkája 20. lapján. 

2 Regestr. Bursae Cracov. 47. 1. — Ez, mint már egészen öreg 
ember 1590-ben Wittembergába ment. Ugyanott az a) jegyz. a. — Neve 
Bartholomaeidesnél is előfordul pag. 92. s róla ezeket irja : .'(>h Sze e-
dinus Anno 1594. popnlarium Senior, quem alii Joli. Reg mm. Sze-
gedinum nominant. 

8 A Regestr. Burs. Cracov. 49. 1. levő o) jegyzet ennek nevét 
Nagy de Szegednek értelmezi, de hibásan; mert akkor a Naghi szónak 
el kellett volna választatnia a zegedinustól. Aztán itt nincs is ok az ilyes-
féle értelmezésre ; mert ép ez időtájban Szeged városa részint nagysága 
miatt, részint pedig, hogy a többi Szegedektől megkülönböztessék, Nagy-
Zeghed-nek neveztetett. L. Jerney János gyűjteménye XXIV. köt. 10. 
dar. 41. 1. A föntebbi név tehát ép ugy mondandó ki, amint irva van, 
t. i. Stephanus Nagyzegedinus (Nagyszegedi István). — Igen valószínű, 
hogy ez volt azon Szegedi (Kis) Islván, kiről Czwittinger beszél; annál 
is inkább, miután ennek Krakóban történt megjelenése jobban összevág az 
1505-iki születési évvel, mint a Stephanus de Zegedino Petri fewldes-é. 

4 A krakói magyar Bursa 1558 végével szűnt meg. A nevezett egye-
temen tanuló szegedi ifjak föntebb idézett névsorát 1. a Regestr. Bursae 
Cracoviensis. 8, 9, 10, II, 13, 14, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 39, 43, 47. 
és 49. lap. 

5 U. ott az 52. L 
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r % i fényének alászállásában s a Wittemberginek 
a hitújítás következtében mind nagyobb hírnévre 
vergődésében találjuk. Ez utóbbin az első fecske 
1538-ban jelent meg Jacobus Segodunensis Pannonius 
(Szegedi Jakab) személyében ; 1 a második bizonyos 
Stepkarms Seghedinus Hungarus volt, kinek neve 
1542/3-ra van bejegyezve. 2 A többiekről a jövő 
korszakban szólandunk. Igen föltűnő továbbá, hogy 
mind a bécsi egyetem anyakönyvében, mind pedig 
a krakói magyar Biu-sa Regestrumában, egyik-másik 
név különböző években többször is előfordul; ugyan-
azon személyek voltak-e ezek ? nem tudni. Annyi 
bizonyos, hogy a nevezett tanintézetekben kiképe-
zett ifjak közül egynémelyek időközben Németor-
szágba vagy Schweitzba távoztak s miután ott (Wit-
tembergában, vagy Thurgauban — Tigurium —) az 
u j vallással megismerkedtek, azt társaikkal közlen-
dők, ismét visszatértek előbbi helyeikre. Nekik lehet 
leginkább köszönni a magyar nyelv fejlesztését is, 
mint ezt a XVI. század közepén Krakóban megje-
lent magyar könyvek tanúsítják ; jóllehet ők ezt 
nem annyira nyelvművelési célból, mint inkább 
onképzésök könnyebb elérhetése végett eszközölték. 3 

Az elősorolt nevek s adatok a legkétségbevon-
hatlanabb bizonyítékai annak, hogy Szeged város 
polgárai már e korszakban kiváló előszeretettel visel-
tettek a tudományok iránt és hogy gyermekeik ki-
kéjoeztetésére igen nagy gondot fordítottak. S ezzel 
végkép befejeztük a város történetének első részét. 

1 Bartholomaeidos : Momoriae Ungarorum, etc. ] 3. 1. 
8 Franki: 297. 1. 
3 Regestr. Bursae Cracoviensis p. 80, 81. 
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1. 

1138. II . Béla király a hold. a ty ja , Álmos vezér által 
alapított sz. Margit-féle dömösi prépostságot elrendezi és jószá-
gokkal gazdagítja. Ezen oklevélben a többi közt Kopdncs 
(villa Coppan), Gyö (villa Greu), Limbu és Tápé (villa Tapai) 
községek, úgyszintén ez utóbbi mellett levó Etei nevű hal-
tenyésztő hely (vivarium, quod dicitur Etei) is fölemlit-
tetnek. 

Közölve van Fejér György: Codex Diplomaticus. II. k. 100. és 
következő 1. 

2. 
1199. III . Ince pápa az eló'dje, Sándor pápa Rege-

strumát megcsonkító Tarvisi L. mester és bűntársai ellen, R. 
mester kalocsai prépost s I. mester szegedi feesperes följelen-
tése következtében , N. győri püspök s iV. bakonyi apát által 
szigorú vizsgálatot rendel. Dat. Lateran. III. Kai. Febr. 

Közölve van Fejér: Codex Dipl. II. k. 356—357. 1. 

-VI Iqiíj y^boO : ^(e'í rrAín i se/toroH r. ar. avföxö? 

3. 
1222. II. Endre király arany-bullája, melylyel az orszá-

got s annak Rendeit ó'si szabadságukba visszahelyezi s egy-
úttal elrendeli, hogy a királyi só ezentúl az országban csak 
¡Szolnokon (Zoloch), Szegeden (Scegved) és a határszéleken 
tartathassák. Dátum An. Verbi incarnati 1222. 

Közölve van Fejér: Codex Dipl. III. k. I. füz. 374. s köv. 1. 

4. 
1233. II. Endre király a bereghi erdó'ben országos zsi-

natot tar tván, Jakab prenesztei püspök és pápai követ jelen-
létében az egyházi és világi nagyokkal együtt megesküszik, 
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hogy az országos zavarokat megszünteti, a zsidókat korlá-
tozza, az egyházak szabadságát föntartja ós azokat a kincs-
tárból segélyzendi. Ugyanekkor némely egyházak részére a 
szegedi országos sótdrból bizonyos számú hordó (timinus)-, vagy 
bizonyos mennyiségű kő- (zuanos) sót rendelvényez. Dat. 
Anno ab incarnatione D. N. J . C. 1233. 

Közli Fejér: Codex Dipl. Hl. k. II. füz. 319—321. 1. 

5. 
1237. IV. Béla király az ökördi, vagy másként Béla-

föl cisztercita monostort alapitván, annak részére évenkint 
a szegedi országos sótdrból (solvendos in Scegved) kiszolgál-
tatandó öt hordó sót rendel. — Dátum in Sebus, anno Do-
minicae Incarnationis 1237. Octavo kalend. Julii, etc. 

Közölve van Fejér: Codex Dipl. IY. k. I. füz. 69—71. L 

6. 
1239. IV. Béla király Szegeden kelt adományozó-leve-

lének töredéke, melylyel az eddig saját birtokához tartozó 
Viz községet s Csenlce nevű földbirtokot, Berkezi Belye János 
fiának, a néhai Fridrich János mester rokonságából szár-
mazó nemes Simon mesternek s általa János nevü atyjának 
stb. ajándékozza. Segediny in vigilia Simonis et Judae Apo-
stolorum. Anno Domini 1239. 

Közölve van a Hevenesi gyűjtemény után Fejér : Codex Dipl. IV. 
k. I. füz. 158. s köv. 1. 

7. 
1247. IV. Béla király a szegedi lakosok kérelmére, a 

várossal határos Tápé (Tliapey) nevü néptelen birtokot, mely 
eló'bb a csongrádi királyi várhoz tartozott s a Vdrtó neve-
zetű halastavat (Holt-Tiszát), mely a tatárok által kiirtott 
Csupor nemzetség tulajdona volt, Szeged város községének örö-
kül adományozza s azt azok valóságos birtokába a szó'reghi 
apá t , Leontin által beigtattatja. Dátum Anno ab Incarnatione 
Domini 1247. 

Ezen oklevélnek csak az esztergami káptalan által 1654-ben hite-
les másolatba vett 1465-iki Mátyás-Jéle átirata van meg a város titkos 
levéltárában. L. bővebben Okmánytárunk 47. ós 76. sz. a. 
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8. 
1252. A bácsi káptalan bizonyítványa, a kalocsai érsek 

által ajándékban kapott Pethul nevezetű birtoknak bizonyos 
Pizegh, vagy Firegh nevű részbirtokkal történt fölcseréléséről. 
A< Jtum anno gratiae 1252. Aláírva a többi közt Simon sze-
gedi föesperes (Simoné Segediensi) által. 

Közölve van Fejér: Codex Dipl. IV. k. II. füz. 158. s köv. 1. 

9. 
1256. Bizonyitvány, melylyel a bácsi káptalan a határ-

birtokosok közegyetértésével tanúsítja, hogy bizonyos Mik-
ló sji Miklós, a Dánt István tulajdonát képezett Csurg neve-
zetű földbirtokot valóban megvette légyen. Dátum anno 
Domini 1256. Aláirva a többi közt Elek szegedi fdesperes 
(Alexio Archidiácono Sceguediensi) által. 

Közölve van Fejér: Codex Dipl. IV. k. II. füz. 407. s köv. 1. 

1263. A bácsi káptalan bizonyítványa az Aha nemzet-
ségből származott Döme, Péter s több más testvérek között 
létrejött egyezségről. Dátum anno Domini 1263. Aláirva a 
többi közt Tamás szegedi föesperes (Tlioma Zygediensi) által. 

Közölve van Fejér: Codex Dipl. IV. k. III. füz. 178-179 . 1. 

11. 

1284. III. László király levele, melylyel Berzence vár-
megye (Comit. de Gerzence) minden rendű lakosainak meg-
bagyja , hogy a zágrábi püspöknek mindazon járandóságokat 
kiszolgáltassák , melyekkel neki , mint a nevezett vármegye 
főispánjának tartoznak. Dátum in Zegued, in octava nativi-
tatis Virginis gloriosae. Anno Domini 1284. 

Közölve van Fejcrr Codex Dipl. V. k. III. füz. 243—244. 1. 

12. 
1289. A bácsi káptalan bizonyítványa, a Henrik és 

András grófok között történt birtokcseréről. Dátum anno 
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Domini 1289. Aláírva a többi közt Jakab szegedi föesperes 
(Jacobo Scygidiensi) által. 

Közölve van Fojér : Codex Dipl. V. k. III. füz. 472 — 473. 1. 

13. 
1295. VIII. Bonifác pápa egynémely apátok, prépostok 

és d é k á n o k n a k s a z o k k ö z ö t t a szegedi plébániai egyház elöl-
járójának is (et de Segedyno) meghagyja , hogy valamint 
eddig mindennemű lelki-joghatóságra nézve az esztergami érsek 
alá tartoztak : ugy minekutána is az leend közvetlen főnö-
kük s kívüle senkinek másnak engedelmeskedni nem tartoz-
n a k ; ennélfogva más biró által törvény elé sem idéztethet-
nek. Dátum Romae apud Sanctum Petrum. XVIII . Kalendas 
Decembris. Pontificatus nostri anno primo. 

Közölve van Fejér: Codex Dipl. VI. k. I. füz. 350. s köv. 1. 

14. 
1315. I. Károly király, Tamás esztergami érsek, továbbá 

István veszprémi s Benedek csanádi püspökök, nemkülönben 
Henrik budai prépost kérelmére , az azok ó-budai szőlőbir-
tokai után szedett bizonyos bor meri ny iséget (ehybriones = csö-
bör), az általa s királyeldődei altal erészben kiadott mentes-
ségi levelek értelmében, a föntebbi év kivételével egyszer-
mindenkorra elengedendó'nek rendeli. Dátum in Zeugedino in 
festő beati Bonifacii Pape et martiris (14-a Maii) anno Do-
rnini 1315. 

Közölve van a magy. tud. Akadémia által 1857-ben kiad. Magyar 
tört.-tár. IV. k. 162. 1. a Wenzel Gusztáv által ismertetett „Budai Re-
gesták" c. a. 

15. 
1369. Balaki Benedek özvegye Ilona, a csanádi kápta-

lan előtt fölvallja, hogy a Szeged-alsóváros tőszomszédságába 
helyezett Balak nevü részbirtokát, a nevezett városrész pol-
gárainak 65 arany forintért eladta légyen. 

Capituluin Ecclesie Chanadiensis memorie cominendan-
tes tenore presencium significamus quibus expedit universis, 
quod nobilis Domina Helena relieta Benedicti íiiii Andree de 
Balak accedens ad nostram preseneiam , retulit et confessa 
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est oraculo vive vocis, quod porcionem suam et utilitfitem 
üobiiitatis sue, quam pro dote et rebus parapbernalium sua-
rum in dicta possessione Balak1 vocata, in Comitatu Chon-
gradiensi existente, in commetaneitate Civitatis de Zeged-
mferiori adjacente, sibi de jure pertinentem, ipsis Civibus 
de jani dicta Civitate inferiori, pro sexaginta quinque jlorenis 
vendidisset, dedisset et donasset perpetuo et irrevocabiliter 
possidendani, tenendam pariter et habendam. In cujus rei 
memóriám presentes litteras nostras patentes, sigilli nostri 
munirnine fecimus communiri. Dátum Sabbatho proximo post 
octavam bcati Jacobi Apostoli. Anno Domini 1369. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

16. 
1389. Zsigmond király rendelete Szer helység földes-

uraihoz, melyben azoknak meghagyja, hogy a Buda és Fél-
eyyhdza felé húzódó sáregyházi uton járó-kelő szegedi polgáro-
kat, mint adómenteseket, utvámmal terhelni ne bátorkodj a 
nak ; mert különben tőlük az említett vámszedési jogot a 
szegedi királyi vár javára elkoboztatandja. 

Propria Commissio Domini Regis. 
Nos Sigismundus Dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie, 

Croacie etc. Marchio Brandenburgicus etc. Memorie commen-
damus : Quod quia nos ex serie efficacissimarum litterarum 
olim Serenissiine Principisse Domine Elisabetb senioris Re-
gine Ungarie etc. matris nostre carissime felicis recordacionis 
fuimus informati, ut cives nostri Zegedienses cuin rebus et 
universis bonis ipsorurn mercimonialibus, aut aliis quibuscum-
que versus Budám, Feelegyhaz, vei aliquas alias partes illac 
tendentes, per viam Saaregyhaaz vocatain, et eciam alias 
vias ex pristine libertatis eoruin praerogativa, giaeia eis 
concessa, Jibere et pacifice transitus eotum fécerint, et pro 
nunc facere possint : Ideo vobis nobilibus de Zer2 nostris 
fidelibus, firmis damus regalibus sub praeceptis, quatenus 
ipsos cives nostros de Zeqed per vias ipsorurn praedictas , ab 
antiquo consvetas, cum eorum mercibus, et bonis ac rebus 
quibuspiam Jibere et síne omni iinpedimento gressus ipsorurn 

1 Ennek nevét a Szeged-alsóváros határában létező „Ballagi-tóu 

tartotta fönn. 
2 Zer—Zeer a mai Pusztaszer Szeged város birtokhatárán. 
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fácere permittere debeatis, sine impedimento, molestia, et 
contradiccione aliquali, nec cos ad tributum vestrum in prae-
fata villa Zer nuncupata exigi consvetum praetensione com-
pellere sitis ausi modo aliquali, alioquin scituri constanter, 
quod si secus in praemissis feceritis, extunc dictum vestrum 
tributum pro nostra Majestate occupari, et ad castrum no-
strum Zegediense applicari faciemus ineunctanter ; aliud igitur 
facere non ausuri in praemissis. Dátum in villa Utuyn 1 

Sabbatho proximo ante Dominicam Ramis palrnarum. Anno 
Domini 1389. 

Az eredeti okmány sz. k. Szeged város titkos levéltárában őriztetik. 

17. 
1405. Zsigmond király az ez évi országgyűlésen alko-

tott II . törvényt, mely a magyar Törvénytárban „Sceptigera 
Regalis dignitatis altitudo", etc. szavakkal kezdődik , tízeged 
város részére külön királyi pecsét alatt hiteles alakban ki-
adja s ezáltal azt minden abban foglaltató jogok s kötele-
zettségek részesévé teszi. 

Található Verbőczy: Corpus Juris Hungar. Budae. 1779. I. 178— 
184. lap. 

18. 
1408. Zsigmond király a szegedi polgárok által Maróihi 

János macsói bán s annak tisztjei ellen tett panaszt megvizs-
gáltatván , azoknak a kamenic-péterváradi szőlőhegyeken ter-
mesztett boraitól a fizetéseket szabályozza s megengedi, hogy 
boraikat Kamenicböl Köszentmártonba — Kevibe — szabadon 
szállíthassák. 

Commissio Piponis de Ozora Comitis Themessyensis. 
Nos Sigismundus Dei Gratia Rex Hungáriáé , Dalma-

tiae, Croatiae etc. Marchioque Brandenburgensis etc. Sacri 
Romani Imperii Vicarius Generális et Regni Bohemiae Gu-
bernátor. Memoriae commendamus per praesentes, Quod 
nobis pridem in Themesvár coustitutis íideles nostri providi 
viri Georgius dictus Geges Iudex Civitatis nostrae Zegediensis 
in sua , et universorum Civium ejusdem nostrae Civitatis 
personis, adversus Magnificum virum Johannem de Maróik 

1 Utvyn=Ötteve'ny, helység Győrmegyében. 
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Banum nostrum Machoviensem, suosque Tributarios et offi-
ciates lamentabili cum querela detexerunt eo modo: Quod 
videlicet iidem Johannes Banus et sui Tributarii, quibusdam 
abusivis novitatibus et frivolis cautelis adinventis, in Civita-
tibus sou Oppidis Kamancz 1 et Pethewaradya 2 vocatis, ac 
eorundem pertinentiis , de singulis Tunellis vini ipsorum sin-
gulos centum , de singulis autem oppositionibus singillaribus 
singulos decern , Item quod in dicta Pethervaradya de dictis 
vinis eorum medium navigium, vulgo felreivkelesek nuncupa-
tion, videlicet de singulis vinis similiter singulos decern, E t 
quod pro quolibet signeto circulari ad dictas tunellas vini 
per eos consignando singulos decern denarios novos. Et etiam 
quod in tenutis dictae Pethervaradya ab eisdem vinis tribu-
tum inconsvetum, in vulgari Fokvam vocatum, Item quod 
de curribus eorum vacuis ad eandem Pethervaradyam intran-
tibus , modo simili tributum insolitum incessanter exegissent 
et facerent extorqueri, praeterea quod dicta vina ipsorum 
de praedicta Kamancz ad Zenthmarthon 3 deferri et apportari 
non permitterent. Cum fauien ipsi ad nullam aliam praemis-
sorum, praeterquam de singulis oppositionibus singillaribus 
singulorum duorum , et nihiioniinus de quolibet signeto cir-
culari singulorum duntaxat duorum denariorum novorum 
solutionem et assignationem per praelibatos Johannem Barium 
et suos compelli deberent et astringi. E t quod ipsi quae-
libet vina eorum de dicta Kamancz ad praenarratain Zenth-
marthon liberam deferendi et deducendi habuissent faculta-
tem , solutione tributaiia sine omni. Supplicantes nostro cul-
mini prece humili et subiectiva, ut ipsis de praemissis regale 
remedium adbibere dignaremur opportunum. Cumque nos de 
praemissis veritatem certiorem experiri volentes, fidelem bo-
minem nostrum idoneum ad id de Curia nostra speeialiter 
deputantes, ad praemissorum inquisitionem transmisissemus. 
Qui tandem ad nos reversus nobis retulit et significavit. 
Quod ipse in paitibus Syrmiensibus palam et occulte proce-
dendo , a nobilibus, possessionatis hominibus, Civitatibus, et 
liberis villis, signanter autem comprovincialibus et comme-
taneis praescriptarum Civitatum Kamancz et Petherwaradiae., 
et aliis quibus licuisset et decuisset, talem de praemissis 
scivisset veritatem : Quod praefati nostri Cives et hospites de 
Zegedino ad nullam penitus praemissorum, praeterquam de 

1 Kamancz = Kamenic, a Szerémségben. 
3 Pethervaradya = Pétervárad ugyanott; ma erős vár. 

8 Zenthmarthon = K'ó , vagy Kewzenthmarthon = Kevi. 
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singulis oppositionibus singillaribus singulorum duorum , de 
singulis quoque signetis circularibus similiter singulorum duo-
rum denariorum novorum solutionem , et amministrationem 
per praetitulatos Johannern Banum et suos Tributarios eom-
pelli tenerentur. E t quod iidem nostri Cives jam dicta eorum 
vina quaelibet de dicta Kamancz ad praenotatam Zenthmarthon 
absque solutione tributaria liberam apportandi habuissent et 
habere deberent facultatem, ad alias vero solutiones prae-
missas per eosdem Johannern Banum et suos, novitatibus 
adinventis , contra libertatem ipsorum absque lege as tr i riñe-
ren tur et coartaren tur. Quibus auditis et relatibus ipsius 
nostri fidelis ad id deputati per omnia fidem adhibontes, 
nos hujusmodi abusivas novitates, per quas nostri subditi 
non modicum aggravantur , admitiere nolentes , unacum Prae-
latis, Baronibus, nostris Proceribus sanximus publice, et 
praesentibus decernimus, ut a modo in antea saepefati nostri 
cives et hospites ad nullam hujusmodi adinventam et incon-
svetam, praeterquam de singulis oppositionibus singillaribus 
singulorum duorum denariorum novorum solutione teneantur. 
Ipsas solutiones et pactationes quaslibet alias ¡Ilegitimas 
penitus revocando. E t quod antelati nostri Cives et hospites 
universa vina ipsorum de antefata Kamancz ad dictam Zenth-
marthon liberam et pacificam deferendi habeant facultatem. 
Quocirca Vobis praefatis nostris fidelibus Johanni Bario, 
vestrisque Tributariis, Ofticialibus et Familiaribus , ac cun-
ctis futuris Banis et eorum subditis, in dictis partibus nostris 
Syrmiensibus ubique constitutis et constituendis, praesentes 
visuris, íirmissime praecipimus , et omnino volentes manda-
mus, quatenus babitis praesentibus et temporibus perpetúe 
affuturis , praefatos nostros Cives et hospites Zegedienscs, in 
eorum rebus et personis, contra formam praesentis nostri 
decreti et mandati , novitatibus quibuslibet adinventis, seu 
adinveniendis prorsus cassatis, nullatenus impedire seu per-
turbare praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali , praesen-
tes quoque post earum lecturam reddi jubemus praesentanti. 
Datum Budae feria secunda próxima post festum Epiphaniae 
Domini, Anno ejusdem Millesimo quadririgentesimo octavo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

19. 
1409. Zsigmond király védlevele, melylyel az utazó 

szegedi polgároknak, személy- és vagyonbátorságot és az ide-
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geu hatóságok ellenében oltalmat biztosit; az ellenük köve-
telőket pedig keresetükkel a szegedvárosi biró és tanács elé 
utasítja. 

Propria Commissio Domini Regis. 
Sigismundus Dei gratia Rex Hungáriáé, Dalmatiae, 

Croatiae etc. Marchioque Brandenburgicus etc. Sacri Romani 
imperii Vicarius Generális et Regni Boheniiae Gubernátor, 
bidelibus suis universis et singulis Praelatis, Barouibus, Co-
mitibus, Castellanis, Nobilibus, Of'ficialibusque eorundem ac 
Iributariis et Vicetributariis, item Civitatibus et liberis Vil-
li», ipsarumque Rectoribus, Judieibus et Villicis, praesentes 
visuris, salutem et gratiam. In personis tidelium nostrorum 
universorum Civium, hospitum , populoruni et incolarum 
Civitatis nostrae Zegediensis, nostrae querulose datur intelligi 
Majestati , quod dum ipsi, aut aliqui ex ipsis pro acquiren-
dis victuuvi suorum necessitatibus, simul cum rebus ac bonis 
ipsorum quibuscunque per climata Regni nostri proficiscereu-
t u r , in vestris tenutis, possessionibus, Offieiolatibus, liono-
r ibus, tributis, ac vestri in medio in personis saepius judi-
carentur , ac rebus et bonis ipsorum arestarentur, et pro-
hiberentur, signanter pro debitis, et excessibus aliorum. 
Un.le cum justi pro iniustis, et innocentes pro reorum excessi-
bus puniri non debeant, nec agravari: igitur Fidelitati vestre, 
et cujuslibet vestrum iirmissimo nostro Regio sub edieto 
serioso praecipimus, et mandamus, quatenus dum quando, 
et quociescunque praefati nostri cives, populi, et hospites, 
aut aliqui ex ipsis, simul cum rebus, et bonis suis, pro 
acquirendis victuum suorum neeessitatibus, ad vestras tenu-
tas , honores, distrietus, ofiiciolatus, tributa, aut vestri in 
medium pervenerint, eosdem in personis judicare, aut vestro 
ad adstandum Judicatui compellere, seu res, et bona ipsoo-um 
arestare, vel pohibeii facei-e, nullotenus praesummatis, nec 
sitis ausi modo aliquali, signanter autem pro debitis, et exces-
sibus aliorum. Ceterum ut deinceps praesentes nostre litere 
in earum vigoribus perpetue observentur, et ipsis indebite 
contrariautes de ipsorum inobediencia meritum capiaut talio-
n i s , statuimus unacum Praelatis, et Baronibus Regni nostri, 
et decrevinius perpetue observandum : Quod Comes, vel 
Vicecomes Comitatus illius, in quo tales reperirentur Tribu-
tarii, vel alterius cujuscunque status, et Condicionis homi-
nes, qui ipsos Cives nostros vel eorum alterum, pro debi-
t i s , ut praemisimus, et excessibus aliorum impedirent, mox 
personaliter aceedat, vel suurn hominem raittat, qui hos, qui 

12 
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praefatos nostros cives, aut eorum alterum contra praemissa 
nostra edicta in personis jud icare , aut rebus , et bonis ipso-
rum arestare niterentur, ab hujusinodi judicatu per oppor-
tuna gravamina, et consveta probibeat , et compescat, bona-
q u e , et res arestatas eisdem remitti , et sine dampno restitui 
faciat , dicatque eisdem verbo nostro, ut si ipsi, aut alii 
quidquam accionis, vei quaestionis contra eosdem nostros 
cives, seu alterum ipsorum habent , vei habuer in t , id in 
ipsorum medio in praesentia Judicis, sen Juratorum civium, 
aut alterius ordinarii, utputa T/iavernicorum nostrorum Reg a -
Hum Magistri legitime prosequantur , ex parte quorum iidein 
J u d e x , et Jurat i Cives , aut alter Ordinarius, omnis Juris, 
et Just icie , ac satisfaccionis complementum exhibere tene-
buntur omni querulanti , prout dictaverit ordo Ju r i s , aliud-
que in praemissis facéré non ausuri , praesentes eciam post 
lecturam reddi jubemus praesentanti. Datum Budae Octavo 
die festi Resurrectionis Domini. Anno eiusdem Millesimo 
quadringentesimo nono. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

-oiq io , luJiurnsJc"rat mu'iosttii ¿¡nod Jo ¿ud >t . ¡iiJh m'J 

1411. Zsigmond király & Szeged városa ós a gyála-szent-
iványi birtokos Gyálai Mihály között fönnforgott határviilon-
gási pe r t , Szegeden saját elnöklete alatt tartott királyi tör-
vényszéken tárgyaltatván s kiküldötte által uj határok álli-
tását eszközöltetvén, elintézteti. 

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum R e x , Semper 
Augustus , ac Hungarie etc. Rex. Memorie commendamus 
tenore praesenciuin significantes quibus expedit universis, 
quod cum inter fideles nostros Judicem ac Cives, et hospites 
Civitatis nostre Zegedicnsis ab u n a , Item inter Michäelem 
filium Stephani de Gyala parte ab altera , occasione et prae-
textu terrarum , pratorum , arundinetorum , stagnorum , pisci-
narumque , nec non fluvii Ticie aliorum eciam utilitatum 
inter praefatam Civitatem nostram Zegediensem ac posses-
siones Gyala 1 praedictam, et Zenth Iwan 2 vocatas , ipsius 
Michaelis, hab i ta rum, et existencium , litis, et questionis, « 

1 Gyala torontálmegyei szerb helység körülbelül 2300 lakossal, 
nem messze a Tisza partjától. 

2 Zenth-Iwan = Szentivány 6 és uj, szintén Torontálban, Sző-
reghhez közel. 
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contencionisque materia suborta, et per aliqua jam retro 
lapsa temporum curricula ventillata , novissime autem in 
nostre Majestatis, nonnullorumque Praelatorum, et Baronum 
praesenciam, nobis unacum eisdem pro nostris, et Regni 
nostri arduis agendis, et negotiis expediendis in praedicta 
civitate nostra Zegediensi existentibus deducía fuisset. Eos 
vero uti nostri regiminis interest officio, fatigiis laboribus, 
e t expensis ambarum parcium praediclarum in prosecucioni-
bus hujusmodi licium fiendis, ut ipsi, et eorum successiva 
posteritas, cessatis eorum litibus, pacis pulcritudme congra-
tulantes , Nobis et Sacro Regio diademati comodosius quirent 
gratulanter famulari, parcere cupientes, ad revidendas, et 
veambulandas hujusmodi terras, pra ta , et ceteras utilitates, 
partes inter praedictas contenciose habitas, et existencia, 
nec non rectificanda, reformanda, disponenda, limitandaqüe, 
ac disponenda, et separanda a se se jura parcium earun-
de in, partibus eisdem a nos tro instanter postulantibus cul-
mine , fidelem nostrum Magistrum Fabianum Quinqueecclesien-
sis, et Posoniensis Ecclesiarum Canonicum, majorisque Can-
cellarie nostrae Notarium , specialem de Aula nostra Regia, 
tamquam hominem nostrum Regium , signanter destinasseinus, 
demuin idom exinde ad nos rediens, nobis retulit isto modo : 
Quod ipse feria tercia próxima post festum beate Margarete 
Virginis et Martyris de novo praeteritum , ad faeies terra-
rum, pra torum, arundinetorum, et ceterarum ntilitatum, 
inter partes praenotatas litigiosarum, praesentibus vicinis, et 
commetaneis civitatis, et possessorium praedictarum, item 
Andrea Judice, Georgio Delchogh, Matheo Literato, ceterisque 
Jura t i s , et plerisque aliis Civibus, hospitibus, et incolis 
ipsius Civitatis nostre Zegediensis, nec non praedicto Michaele 
filio Stephani praesentibus accedendo, ipsosque Ci vitatem, et 
possessiones primitus secundum 'demonstraciones earundem 
ambarum parcium undique reambulando, tandem vero ipsis 
partibus in hujusmodi earum reambulacionibus ubique diseor-
dantibus, et sibi invicem contradicentibus, nonnullaqne litte-
raria instrumenta metalia mihi producentibus, nec habere se 
allegantibus p lus , unacum aliis probis et nobilibus viris, 
metis ac pratis, et aliis utilitatibus inter earundem parcium 
demonstraciones litigiöse remanentibus ipsis utrisque partibus 
consencientibus, et benevole annuentibus, certa limitacione 
praehabita, ju ra ipsarum parcium a se se invicem metis 
infrascriptis hoc ordine separassent, et sequestrassent: Quod 
primo incipiendo a quibusdam duabus metis, pridem inter 
praefatam Civitatem nostram Zegediensem, et possessionem 
"i D ' ' 14* 
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Zeivregh secus quondam alveum Sylowzylewer 1 vocatum, po-
sitis incipiendo, et abinde pertransito ipso álveo ad plagain 
meridionalem directe eundo, in quodam agro inter aruudines 
sito unam metam , de liinc ulterius ad eandem plagam modo 
simili pertransitis quibusdam aruudinetis, penes quaindain 
v iam, unam aliam metam, ab hinc plagam ad praedictam 
redeundo, supra quamdam paludem arundinosam Chylye 2 

vocatam, duas metas, unam a praedicta meridionali praeíate 
possessionis Szenth Ivan, et aliam ab aquillonali partibus 
memórate Civitatis nostre separantes, a quibus praeeisa ad 
occidentaleni plagam reflectendo, et penes ipsani paludem 
in bono spacio currendo in loco campestri unam metam, et 
ab ipsa longe progrediendo , et saliendo quamdam viam ve-
niret ad unam venam de Ticia exeuntem Eioeszeghfoka 3 

nuncupatain, ubi penes ipsam viam, et venam praedictam 
similiter unam metam, et exhinc plagam occidentaleni ad 
praedictam pergendo , venisset ad finem cujusdam silve 
salice, seu arborutn salicuin, in portu, seu rippa Ticiae 
existentium, et ibi in fine silve praediote, non longo a prae-
dicta Ticia duas metas terreas, unam ab aquiionali praefate 
Civitatis Zegediensis, et reliquam a meridionali plagis praeli-
bate possessionis (Jyala distingue ates erigi íecissent. Quibus 
sic habitis hujusmodi jura parcium praedictarum, praemissa-
rum metaruin ereccionibus ab iuvicem distincta, partibus 
eisdem statuisset, relinquissetque, coinmisisset jure perennali 
possidenda, tenenda pariter habenda, salvis juribus alienis. 
Qua quidem relacione ipsius hominis nostri fac ta , percepta, 
quia idem homo noster ad facies praescriptarum terrarum, 
pratorum, et aliorum jurium ac utilitatum parcium praedi-
ctarum , inter easdem tune, ut praemittitur litigiöse habita-
rum, et existencium, termiuo in pracdicto accessisse, et 
ipsos ac eadem seoundum ^cursum, supr adietar um metaruni 
ipsis partibus, ut praefertur consencientibus, modo praeno-
tato distinxisse, et cuilibet earundem parcium suum j us , sic 
ab invicem distinetum, in perpetuum possidendum statuisse, 
ac reliquisse, et coniniisisse demonstratur : Ideo et nos hujus-
modi ereccionibus metarum ac limitationi, et sequestrationi, 
statucionique praedietorum jurium, parcium antefataruin, modo 
quo supra , facte, nostrum Regium conscnsuni praebentes, 

1 Sylowzylewer, alkalmasint „Szélósül'ó ér" az akkori irmodor 
szerint. 

2 Chylye, hihetőleg „Csilla"; így nevezik most is a kifejletlen 
fiatal nádat 

11 Eweszeghfoka; talán „Összeg", vagy „Evöszeg-foka." 
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'psa ju ra parcium earundem ipsis modo praenotato, sub 
praemissarum metarum distinccionibus statuta, et comissa 
i'elmquimus, et committimus eisdem partibus, et earundem 
beredibus, et posteritatibus universis eo j u r e , quo eis dinno-
scuntur pertinere, in sempiternum possidere, tenere pariter, 
et habere, sine praejudicio juris alieni harum nostrarum lit-
terarum vigore, et testimonio mediante. In cujus rei memó-
riám, tirmitateinque perpetuam, praesentes eoneessimus litte-
ras nostras privilegíales, pendentis, et autentici sigilli nostri 
novi duplicis, quo ut Rex Hungarie utiniur, munimine, robo-
ratas. Dátum in Wyssegrad duodécimo die ereccionis meta-
rum, et statueionis praedictarum. Anno Domini Milésimo 
quadringentesimo undécimo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

21. 
1411. Zsigmond király a Szeged városa és Szöregh hely-

ség között fennforgott régi határpert Szegeden, saját elnöklete 
alatt tartott királyi törvényszéken tárgyaltatván s egy kikül-
dött bizottság által uj határok állítását eszközöltetvén, elin-
tézteti. 

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex semper 
Augustus, ac Hungarie etc. Rex. Memorie commendant e 
tenore praesencium significamus, quibus incumbit univeisis:s 
Quod cuín inter fideles nostros Emericum videlicet íiliuni Be-
nedicti, Valentinum filiunq Johannis, Michaelení, et Johannem 
filios Ladislai, filii Michaelis, filii Chybak nobiles de Zewregh 1 

ab una pitéin Judicem, ac Cives, et hospites Civitatis nostre 
Zegediensis parte ab altera praetextu terrarum, pratorum, 
arundinetbrum, stagnoruin, piscinarumque, nec non tíuvii 
Ticie aliarum eciain utilitatum inter praefatas civitatem 110-
stram Zeged, et possessionein Zewregh vocatas nobiliuni prae-
dictorum, habitarum, et existencium litis, et quaestiouis, 
contencionisque materia suborta, et per aliqua retro lapsa 
temporum spacia ventillata, novissime autem in nostre Ma-
jestatis , nonnulloruinque Praelatorum, et Baronum nostrorum 
praesenciam, nobis unacum eisdem pro quibusdam nostris, 
et Regni nostri arduis agendis, et negotiis expediendis, in 

' Szöregh mezőváros Torontúlmegycben, Szegedtől mintegy fél-
órányira. 
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praedicta civitate nostra Zeged vocata cxistentibus deducta 
tuisset. Nos vero uti nostri regiminis interest officio, fatigiis, 
laboribus, et expensis ipsarum parcium praedictarum in pro-
secutionibus bujusmodi licium fiendis, ut ipsi, et earuin suc-
eessiva posteritas ab ipsarum licium vexacionibus sublevati, 
pulcra lege pacis congratulari, nobis, et Sacro Regio diade-
mati comodosius queant famulari, parcere cupientes, ad revi-
sionem bujusmodi terrarum, pratorum, et ceterarum utilita-
tum praedictarum , partes inter praedictas contenciose liabi-
taruni, reambulationemque , et rectificationein metarum , nec 
non limitacionem, ac distinccionem, et separacionem jurium 
ipsarum parcium, eisdein partibus a nostro instanter postu-
lantibus culmine, fideies nostros honorabilem virum Magi-
strum Johannem majoris Cancellarie nostre Vicecancellarium, 
nec non Magistros David filiuni Lachfi aule nostre militem, 
et alteruin David filiuni Martini de Albeus, alias Comitem 
nostrum Zolyensem, ac Magistrum Fabianum ipsius Majoris 
Cancellarie nostre Notarium specialem, de praefata aula no-
stra Regia, tamquam liomines nostros Regios speciales desti-
nassemus : demum iideni exinde ad 110s reversi, nobis uni-
formiter retulerunt, quod ipsi in vigilia festi Nativitatis beati 
Jobannis Baptiste, nunc praetacti ad facies terrarum, prato-
rum , et ceterarum utilitatum, inter partes praenotatas con-
tenciose habi tarum, praesentibus vicinis, et commetaneis 
Civitatis Zeged, et possessionis Zevregh praedictarum, item 
nobilibus de ipsa Zevregh antefatis, nec non antedieto Judice, 
juratisque, et nonnullis aliis Civibus, et incolis dicte Civita-
tis nostre Zegediensis accedendo, ipsasque primitus secundum 
demonstracionein ipsarum ambarum parcium, undique ream-
bulando , et tandem ipsis partibus in bujusmodi earum ream-
bulacionibus, et metarum ostensionibus ubilibet discordantibus, 
nullaque litteraria instrumenta metalia se facto in bujusmodi 
habere allegantibus, talem liinitacioneni, et sequestfacionem 
terrarum, et aliarum utilitatum, inter ipsarum parcium de-
monstraciones litigiöse remanencium, ipsis utrisque partibus 
consencientibus, et benevole acceptantibus, duxissent facien-
dam, et jura ipsarum parcium a se se invicem boo ordine 
metaliter separassent: Quod primo secus Tyciam, a plaga 
septemtrionali incipiendo, duas metas terreas capitales, unani 
aborientali praefate possessioni Zevregh, dictorum nobilium, 
et aliain ab occidentali partibus memorate civitati nostre 
Zegediensi distinguentes, a quibus versus meridiem proce-
dendo, et quanidani magnam, seu publicam stratam a parte 
praefate possessionis Zevregh versus jam dictam civitatem 
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nostram Zcgedicnsem tendentem saliendo, in quodam piano 
unam metam cursualein, abindo plagam meridionalein, ad 
eandem, ad quoddam arundinetum, et pertranseundo ipsuni 
arundinetum, venissent ad quoddam stagnum, seu piscinam 
Nagy-ér 1 d ic tam, ubi propter idem stagnum, similiter in 
plano modo simili duas metas, abhinc plagam ad praedictam, 
ipsurn stagnum pertranseundo, secus idem consimiliter duas 
metas, deinde autem per bonum spacium eundo, unam me-
tam, et ab eadem ulterius pergendo aliam metam, et deinde 
similiter in bono spacio progrediendo unam metam, deliinc 
autem tendendo semper plagam meridionalem ad praefatam, 
et ubique paululum quasi versus occidentalem partem decli-
nando applicuisset, ad quern dam alveum vulgo Syllouzyiore-
veer 2 per partes communiter appellatuin, et ibi terre prae-
fatarum Civitatis Zcged, et possessions Zevregh voeataruin, 
eonmietanearum terris possessionum Zcnthyvany 3 et Gyalow 4 

voeataruin, ubi non longe ab ipso alveo in loco pratoso duas 
nietas terreas, unam videlicet ab oriente praetactae posses-
sions Zeioregh, et aliam ab Occidente, vel quasi modicum 
ad aquilonalem partem respicientem jam fate civitatis nostre 
Zcgediensis separantes erexissent, seu erigi et accumulari 
fecissent, et sic cursus ipsaruin metarum jura praefatarum 
parcium a se se modo praemisso distinguencium terminare-
t u r : quibus habitis, cuilibet parti suuin jus modo praenotato 
metaliter ab invicem distinctum, statuissent, reliquissentque, 
et omississent jure perpetuo, et irrevocabiliter possidendum, 
tenendum, pariter, et liabendum nomine contradicente inibi 
comparante. Quandoquidem nostrorum hominum praemissa 
relacione facta percepta ; quia iidem ad facies praedictarum 
terrarum, et aliorum jurium parcium praedictarum, inter 
easdem litigiose, ut praemissum est, existencium, termino 
in praedicto accessisse, et ipsas ac eadem secundum situs 
supradictarum metarum ipsis partibus consencientibus, et 
benevole annuentibus, modo quo supra distinxisse, et cuilibet 
earundem suum jus metis praemissis ab invicem distinctum, 
nemine contradicente in perpetuum stratuisse, reliquisseque, 
et consensisse dinoscuntur. Ideo, et nos liujusmodi metarum 
ereccioni, et juris parcium praedictarum sequestraeioni, et 
statueioni, pro partibus praenotatis, modo quo supra facte, 
-——' in ,dbbmifTo i -;.ih;iiiíjriitM¡-> . .-ííja-r/ 

1 Nagyér. 
2 Syllouzywreveer hibásan irva ugyanaz, ami az elobbeni ok-

mányban. 
3 Szentivány. 
4 Gyála. 
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de uberiore dono nostre gracie, nostrum regium consensum 
praebentes, pariter, et assensum, ipsa jura pareium jam fata-
rum, ipsis modo praenotato, sub distinctioiiibus praeseripta-
rum metarum debita, et statuta relinquimus, et committimus 
eisdem partibus, et earum heredibus, et posteritatibus uni-
versis, eo j u r e , quo eis dinoseuntur, proinde in sempiternum 
possidere, tenere, pariter, et habere harum nostraram vigorc, 
et testimouio litterarum mediante, salvis juribus aliorum. In 
cujus rei momoriam, firmitatemquc perpetuam, praesentes 
eoncessimus littcras nostras privilegiales, pendentis autentici 
sigilli nostri novi duplicis, quo ut Rcx Hungarie utimur 
munimine roboratas. Datum fíude, sexto die metarum ere-
ccionis, et statucionis praedictarum. Anno Domini Millesinio 
quadringentesimo undecimo. 

Erodetijo sz. kir. Szeged város titkos levéltárában őriztetik. 

22. 
1412. Zsigmond király rendelete Alszegcd város közön-

ségéhez, melyben meghagyja , bogy a városi tisztviselők vá-
lasztásakor köztük évenkint fölmerülni szokott háborgások és 
veszekedések kikerülése végett , ezentúl mindig sz. György 
napkor, előbb az egész község által negyven alkalmas és tisz-
tes képviselő-személy jelöltessék ki s a birót s más tisztvise-
lőket ezek válaszszák. 

Relatio Piponis de Ozora Comitis Themessiensis. 
Sigismundus l)ei gracia Romanorum Rex semper Augus-

tus, ae Hungarie etc. Rex , Fidelibus nostris Universitati, 
seu Communitati, Civium, hospitum, et incolarum Civitatis 
Alzeged 1 nuncupate, praesentes inspecturis salutem, et grá-
ciám. Nostre datur intelligi Majestati , quomodo tempore ele-
ccionis Judicis, ac Juratorum Civium, in vestri medio singulis 
annis constitutorum, seu constituendorum inter vos grandes 
sediciones, et vaiie contenciones crebcrrime exorirentur. Nos vem 
hujusmodi sediciones, et contenciones in vestri medio pro 
amplius oriri, seu suscitari nolentes, ex certa scientia, et hac 
auctoritate Regia ac potestatis plenitudine pro uberiori ipsius 
vestre communitatis commotio, et statu tranquilliori sancien-
dum duximus, et praesentibus decernimus, ut a modo in 
an tea cunctis futuris temporibus in singulis festivitatibus beati 

' Alzeged = Alszeged, Szeged-alsóváros, 
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Georgii Martiris annuatim recurrentibus per totalem ipsius 
vestre eommunitatis universitatem primum quadraginta idonee, 

honeste persom, electores scilicet Judicis, et Jwatorum Civimi 
de vestri medio unanimi, et concordi vo 1 untate deputentur, 
et eligantur ; post quam quidem eleccionem, hujusmodi quad-
raginta electores Judicis, et Juratorum Civium, quos in Ju-
dicem , et Juratos Cives probos, et honestos de eadem tota 
vestra Communitate elegerint, dcputaverint, et constituerint, 
iidem pro legitimis Judice , et Juratis Civibus, solito more 
decenter, per eandem totam vestram Communitatem censean-
tu r , reputentur, et venerentur, decernentes, quod si quipiain 
alii vestrum , demptis jam quadraginta eleetoribus, per ipsam 
vestram Communitatem, in contrarium praesencium, et de-
spectum eorundem ex adverso eligerentur, tales minimé pro 
Judice , et Juratis civibus habeantur, Judiciaque, seu statuta 
eorundem nullius sint roboris, vei momenti; Mandantes ipsius 
vestre universitatis fidelitatibus firmiter edicimus, quatenus 
a modo in antea praesens nostrum statutuin, in suis vigori-
bus dcbeatis observare, aliud sub optentu nostre gracie facere 
non ausuri in praemissis. Datum Bude feria tercia proxima 
ante festum nativitatis Virginis gloriose. Anno Domini Mil-
leéimo quadringentesimo duodecimo. Regnorum nostrorum 
anno Hungarie etc. vicesimo quinto, Romanorum vero secundo. 

Eredetije sz. kir. Szeged vúros titkos levéltárában van. 

23. 
'i^ ¡ri&ií 4) oJ' , , .1 t u. . inini:i'n.i.^ 

1415. Borbála királynő rendelete a Kecskemét város-
ban , mint saját birtokán levő vámszedőkhöz, melyben meg-
hagy ja , hogy miután férje a király, Szeged város polgárait 
miudenütt az ország határai között adómentesekké szabad-
ságolta, azokat, midőn Kecskeméten átutaznak, az ő részére 
semminemű adóztatással terhelni ne bátorkodjanak. 

Commissio propria Dominae Reginae. 
Barbara Dei gracia Romanorum , ac Hungáriáé Regina. 

Fidelibus suis Tributariis, in Civitate nostra Kechkemeth vo-
cata, pro nunc constitutis, et in futurum constituendis, 
eorumque Vicetributariis praesentium noticiam habituris salu-
tem et gráciám. Nostre Claritatis venientes in praesenciam 
fideles nostri providi viri Nicolaus dictus Fa rkas , et Johan-
nes Pellifex cives Civitatis Zegediensis sui ac universorum cete-
rorum Civium et bospitum ejusdem Civitatis in personis, nostre 
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per modum querelc significare studuerunt Serenitati : Quod 
licet ¡Serenissimus Princeps et Dominus Dominus Sigisinundus 
Romanoruin Rex semper Augustus, ac dieti Rcgni Hungarie 
etc. Rex , Dominus et Conthoralis noster carissimus juxta 
vira et f'ormam generalis decreti , per ipsum unacum Praela-
tis e tBaron ibus , ac pocioribus Regni sui Proceribus salubri-
ter editi et stabiliti, ipsos ab omni tributaria solucione in 
quibuscunque Civitatibus, Oppidis, et villis, neo non tribu-
torum loéis Regiis, et nostris Reginalibus exigi sólita, me-
diantibus aliis suis literis, superinde confectis, et emanatis 
liberaverit, exemerit , atque supportatos habere voluerit: ta-
men vos dictorum Civium Zegediensium libertatibus, et liber-
tatum praerogativis, per dictum Dominum nostrum Regem 
ipsis in hac parte datis, et pro eisdem denuo et iterum ex 
novo concessis, niinime attentis, et in nulia observatis, duni 
ipsos aut familiares eorum cum rebus suis mercimonialibus 
ad locum dicti tributi nostri in praefata Civitate riostra Kech-
kemeth exigi soliti venire contingeret, tributum ab ipsis et 
familiaribus, necnon rebus niereimonialibus eorum exigeretis 
indesinentor, et extorquere non cessaretis, iti ipsorum prae-
judicium, necnon praedictarum libertatum eorum contemptum, 
et detrimentum satis niagnuni. Nolentes vero memoratos Ci-
ves jam dicte Civitatis Zcgediensis contra praelibatas eorum 
libertatum praerogativas, per antedictum Dominum nostrum 
Regem ipsis alias datas, et iterum pro eisdem renovatas, per 
indebitam tributi exaccionem, per vos vexari , turbari , et 
dampnificari, quin poeius hujusmodi eorum libertatum et 
graciarum praerogativis inviolabiliter, et illibate debere gra-
tulan. Ideo Fidelitati vestre firmo nostro Reginali damus sub 
edicto, omnino volentes, quatenus a modo deinceps, et in 
antea quandocumque, et quociescumque praefatos Cives Zc-
gedienses, aut familiares eorum, praesencium videlicet exliibi-
tores, cum rebus ipsorum mercimonialibus, ad locum praedicti 
tributi nostri venire contigerit, nullum tributum, nullamve tri-
butariam solucionem ab ipsis, ac familiaribus, necnon rebus 
eorum mercimonialibus, contra praemisse libertatis eorum 
praerogativam petere, recipere, et exigere, petique et exigi 
facere, quovis quesito colore praesumatis, ñeque sitis ausi 
modo aliquali, sed sinatis eosdem, juxta vigores dictarum 
literarum Regalium super praetaeta libertate eorum confecta-
rura, de loco dicti tributi nostri cum rebus eorum mercimo-
nialibus, absque tributi cujusvis perceptione et exaccione 
libere, pacifiee, et sine aliquali impedimento iré, proficisci, 
et pertransire tocies quocies ipsis expediens fueri t , et oppor-
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huium , et aliud faceré non ausuri nostre gracie sub optentu, 
D'aesentes quoque post lecturam semper reddi edicimus prae-
sentanti. Dátum Constancie feria sexta próxima ante íestum 
Leatorum Fabián i et JSebastiani Martyrum, Armo Domini 
Millesimo, quadringentesimo quinto décimo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

•otírtnc , obnin-ifí (niib.'mvr ofutayini^iiri'ibkup omie 
24. 

1422. Zsigmond király a szegedi polgárokat s velők levó' 
jószágukat , midón az országban utaznak, mindennemű adó-
és vámfizetés alól fölmenti. 

Ad contenta aliarum litterarum Regalium. 
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex semper Augu-

stus, ac Hungarie, Bohemio, Dalmacie, Croacie etc. Rex. 
Pidelibus nostris universis, et singulis Praelatis , Baronibus, 
Comitibus, Castellanis, ac alterius cujusvis status, condici-
onis, ac praeheminencie hominibus, tributa tani in terris, 
quam super aquis intra ambitum Regni nostri habentibus, et 
tenentibus, nostris quoque, et vestris Tributariis quibuslibet 
praesentibus, et futuris, noticiam praesencium habituris, sa-
lutem, et gráciám. Quia nos fideles nostros universos, et 
singulos cives, hospites, et Íncolas civitatis nostre Zegedien-
sis, cum rebus venalibns, et mercibus quibuslibet, per diversas 
Regni nostri partes , mcrcandi causa liinc inde commigrantes, 
ex tenoribus certarum litterarum nostrarum, in conspectum 
nostre Majestatis specietenus productarum, a solucione cujus-
libet tributi, seu telonii perpetuo exemptos fore, et emancipados 
clare vidimus, et comperimus; volentes igitur ipsos cives, et 
hospites Zegedienses, ac eorum quemlibet, hujusmodi exem-
pcionis gracia, et libertatis eorum praerogativis, futuris sem-
per successivis temporibus illibate potiri, et gaudere : fideli-
tati vestre universitatis, et vestrum cujuslibet firmissimo 
nostro Regio sub edicto praecipiinus, et mandamus, quate-
nus dum, et quandocunque, aut quociescunque memorati 
cives, et hospites nostri Zegedienses, vei eorum altér pro 
acquirendis victuum eorum necessariis, cum ipsorum rebus 
venalibus, et mercibus quibuscunque mercandi causa, hinc 
inde, ut praetactum est proficiscentes, ad vos, et ad loca 
tributorum vestrorum praesencium sub confidencia pervene-
rint , eosdem ad nullius omnino tributi, seu telonii solucio-
nem compellere, et adstringere praesumatis, nec sitis ausi 
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modo aliquali, sed eosdem, et eorum quemlibet ciim rebus 
suis universis absque tiibuti postulacione, et exaccione in 
cundo, et redeundo libere, et quiete transiré, peragrare, et 
proíicisci permittere, et permitti lacere dcbeatis, nec in bis 
secus facere audeatis, praesentes etiam post earum lecturam, 
setnper reddi edicimus exbibenti. Datum Varadini feria sexta 
próxima ante festum Sánete Trinitatis, Anno ejusdem Mille-
simo quadringentesimo vigésimo secundo, Regnorum nostro-
rum Anno, Hungariae etc. trigésimo sexto, Romanorum 
duodécimo, et Bohemie secundo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

.ijuonilol lólfi «ADsihjiBv Jj 

1429. Zsigmond király védlevele Palóci György eszter-
gálni érsek, Palóci Mátyás országbíró és Palóci Imre testvé-
rek részére ; minélfogva meghagyja, hogy ezek jobbágyai 
és cselédei, az országban sehol és senki által le ne tartóztassa-
nak ; hanem ha valakinek ellenök keresete volna, azt neve-
zett földesuraik, mint törvényes biráik előtt követelje. 

Commissio propria Domini Regis. 
Sigismundus Dei gracia Romanorum Rex semper Augu-

stus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. Rex. 
Fidelibus nostris universis, et singulis Praelatis, Baronibus, 
Comitibus, Castellanis, Nobilibus, ipsorumque Ofticialibus, 
Item Civitatibus, Oppidis, et liberis villis, ipsarumque Recto-
ribus, Judicibus, et Villicis, quibus praesentes ostenduntur, 
salutein, et gráciám. Gum antiqua lege, et consvetudine 
Regni nostri rcquirento, quivis nobilis, et homo possessiona-
tus suos Jobagiones, et familiares impossessionatos, in qui-
buslibet suis possessionibus commorantes, in causis quibus-
libet exceptis duntaxat furti, latrocinii, homicidii, et aliis 
pidűicis causis criminalibus, ipsémét iudicandi habeat faculta-
tem : Igitur fidelitati vestre universitatis, et cujuslibet ve-
strumq íirmo nost.ro Regio sub edicto praecipimus, et man-
damus, quatenus Jobagiones, et familiares impossessionatos 
tídeKuitt riostrorum dilectoruin Reverendissimi in Christo pa-
tris Domini Georgii Archiepiscopi Strigoniensis, nec non 
Magniticoruin virorum Comitis Mathius Judicis curie no-
stre , et Emerici de Palocz, fratrum ejusdem Domini Archi-
episcopi in quibuslibet possessionibus ipsorum commorantes, 
in nullis causis, domptis solummodo praemissis, judicare, vei 
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vestro astare Judicatui compellere, nec res, et bona eorun-
(Lni in vestris terris, tenutis, possessionibus, civitatibus, aut 
Vesti-i in inedio arestare , prohiberi facere , praesumatis, 
SlgnaDter pro debitis, delictis, et excessibus alioruni. Siqui-
e ,dni quidquain aceionis, aut quescionis contra, et adversus 
pi'aedictos Jobagiones, et familiares ipsprum Domini Georgii 
Arcliiepiscopi, ac Comitis Mathius, et Emerit i de Palócz 
praedietorum liabent, vel liabucrint, Iii id in praesencia 
eorundem Domini Georgii Archiepiscopi, ac Comitis Mathius, 
°t Emerit i de Palócz dominorum scilicet ipsorum, aut , et 
°fficialium eorundem legitime prosequantur, qui ex parte 
eorujidem omni contra cos querulanti meri juris , et justicie 
tenebuntur exhibere complcmentum. — — — Secus igitur 
facere non ausuri in praemissis, praesentes eciam post lectu-
ram s.emper reddi jubemus praesentanti. Datum — — — 
Anno Millesiiiio quadringcntesimo vigesimo nono. Regnoruiu 
Nostrorum Anno Hungarie etc. quadragesiiuo tercio. Roma-
Horum vigesimo. Bohemic decimo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 
**>q fcomiifo-v -)-wiá iM .ibirooq« nDtní Ja aíiöitoaárjq ¿vitaou-. 
)• • : . ; !.-, ... <•>•>• m : ••>} !'•'1'» . Hl"'* 

26. 
1430. Zsigmond király az országban kereskedés végett 

utazó szegedvárosi polgárokat, minden adózás, révpénz és vám-
fizetések alul fölmenti. 

•:i,. ••>!••..fii) .)>ll-))h,«l f . . óhífU'J 
Közölve van a szab. kir. Szeged város titkos levéltárában létező 

1719-iki Károly-féle szabadalom-levélben. Okmánytárunk 76. sz. a. 

27. 
1431. Zsigmond király Szeged városnak Fölső-sziget 

nevii részében minden hét csütörtökén tartandó hetivásárt 
engedményez. 

a >1jííi /bvii/l b m u u g i a n fnyyi ^vsávvviw» d v x ó u n- ixüi lygo 
Commissio propria Domini Regis. 
Nos Sigismundus Dei gracia Romanoruin Rex Semper 

Augustus, ae Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie , etc. 
Rex. Memorie commendamus tenoré praesencium significan-
tes quibus expedit universis. Quod nos sicuti ad humillime 
supplicationis instanciam fi deli um nostrorum Civium, et ho-
spitum Civitatis nostre Zegcdiensis, sic non minus, imo potis-
sime pro utilitate, et commodo Regni nostri, ipsiusque Civi-
tatis nostre profectu, et augmento, ad eaiidem Civitatem 
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nostrain Zegediensem, ad locum scilicet Felsewzygetli vocatum, 1 

singulis feriis quintis in omni ebdomada, fórum ebdomadak 
liberum celebrandum, sub eisdem libertatum praerogativis, 
quibus fora ebdomadalia civitatum nostrarum Regalium libe-
rarum eelebrantur, duximus annuendum, et graciose conee-
dendum, absque tamen praejudicio fororum ebdomadaliuni 
aliorum liberorum. Quocirca vos fideles nostros uuiversos, et 
singulos mercatores, Institores, et alios forenses homines, 
atque viatores, praesentibus affidamus, certilicamus, et asse-
curamus, quatenus ad praescriptum fórum ebdomadale libe-
rum, per nos, ut praemittitur, singulis feriis quintis in ante-
tiata Civitate nostra Zegediensi, in loco Felsewzygeth praeno-
tato, perpetuo celebrari commissum, cum universis vestris 
mercantiis, atque rebus, et bonis secure, et absque omni 
pavore, seu formidine re rum, et personarum vestrarum ve 
niatis , properetis , et accedatis, peraetisque vestris negocia-
cionibus, in empcionibus scilicet, et vendicionibus in prae-
dicto f'oro ebdomadali liberó, redeatis ad propria, vei alia 
loca, quae malueritis, salvis vestris rebus, et personis, sub 
nostra protectione et tutela speciali. E t haec volumus per 
fora , et alia loca publica, ubi necesse fuerit palam facere 
publicari. Datum in Fedkyrchen die Dominico proximo ante 
festum beati Galli Confessoris. Anno Domini Millesiino quad-
ringentesimo tricesimo primo Regnorum nostrorum Anno Hun-
garie etc. quadragesimo quinto, Romanoruni vigtisimo se-
cundo, et Bobemie duodecimo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

28. 
1431. Barlafi István a budai káptalan eló'tt fölvallja, hogy 

a Csanádmegyében kebelezett Belső-Szentivány és Küísö-Szent-
ivány helységekben levő részbirtokait s a belsó'-szentiványi 
egyházra nézve védnökségi jogát Zsigmond királynak s általa 
Szeged város polgárainak és községének 5 0 0 arany forint-
ban elzálogosította légyen. 

Nos Capitulum Ecclesie Budensis memorie commenda-
mus tenore praesencium significantes quibus expedit univer-
sis : Quod Stephanus filius Barlct de Szent-[vány coram nobis 
personaliter constitutus sponte confessus exstitit in bunc 

1 Szeged-fóls'óváros. 
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nioduin : Quomodo ipse pro quibusdam suis necessitatibus 
a d praesens urgentibus evitandis, quasdam porciones suas 
possessionarias in possessionibus Belseiozenthywdny praedicta, 
ot Kylseiozenthywdny in Comitatu Chanadiensi existentibus 
habitas, cum omnibus earundem utilitatibus, et pertinentiis 
quibuslibet, videlicet terris cidtis, et incuftis, fimatis; 
pascuis, pratis, fenilibus, stagnis, piscinis, aquis, aquarum«, 
(iue decursibus nec non patron atu Ecdesie, in dicta possessione 
Üelséufzenthi/ibdny fúndate, aliisque cunctis usibus, et proprie-
tatibus, ad e as dem undique de jure spectantibus, Serenís-
i m o Principi Domino Sigismundo Dei gracia Romanorum 
Regi semper Augusto, ac Hungarie , Bohemie, Dalmaeie, 
Croacie,1 etc. Regi, et per consequens civibus ac toti cora-
uiunitati Civitatis de Zegedino pro quingentis florenis puri 
auri, boni, et justi ponderis, plene ut dixit ab eisdem civi-
hus, et tota communitate dictae Civitatis de Zeged habitis, et 
veceptis pignori obligasset, imo obligavit nostri in praesen-
cia tali modo, ut quandocunque temporis in eventu ipse 
Stephanus, vel sui heredes de manibus dictorum, Domini 
Regis ac Civium et tocius communitatis annotate Civitatis 
easdem porciones possessionarias redimere niterentur, et vale-
rent, ex tunc ipsi Dominus noster Rex , ac cives, et tota 
Communitas antefate civitatis Zeged rebabitis dictis quingen-
tis florenis puri aur i , dictas porciones possessionarias, ipsis 
Stephano, et suis heredibus remitiere, et resignare deberent, 
et tenerentur. In cujus rei evidenciam praesentes litteras 
nostras, pendenti sigillo nostro munitas, ad Fassionem dicti 
Stephani, antelato Domino nostro Regi, ac civibus et toti 
communitati praefate Civitatis duximus concedendas. Datum 
Die Dominica próxima post festum beati Luce Evangeliste. 
Anno Domini Millesimo puadringentesimo tricésimo primo. 

Eredetije sz. kir. Szeged varos titkos levéltárában van. 

29. 
1436. Zsigmond király védlevele az ide- s tova utaz-

gató szegedi polgárok részére , melynek erejénél fogva azokat 
s cselédjeiket, mind személyük, mind jószágaikra nézve 
mindennemű adó- és vámfizetések alul fölmenti. 

Cominissio propria Domini Imperatoris ad contenta 
aliarum Iitterarum suarum. 

Sigismundus Dei grácia Romanorum Imperátor semper 
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Augustus, ac I lungarie , Bohemia, Dalmacie, Croaeie, etc. 
Rex. Fidelibus nostris universis, et siugulis Praelatis, Baro-
nibus , Comitibus^ Castellauis, Nobilibus, ipsoruinqiie Officiu-
libus, item Civitatibus, Oppidis, et liberis villis, ipsorumque 
Rectoribus, Judicibus, et Villicis, quibus praesentes osten-
duntur, salutem, et graciam. Cum justi pro injustis, et innoxii 
pro rear um excessibus nun debeant quoquomodo impediri: Fide-
litati igitur vestre, et vestrum cujuslibet firmissime praeci-
pimus, et mandamus, aliud habere unientes, quatenus dum, 
et quando, ae quotieseunque tidcles nostri elves, hospites, 
et populi civitatis nostra Zegpdiensis, liominesque , et familia-
res ipsorum proprii, dum iidem cum ipsorum rebus, et bonis 
mercimonialibus, ac aliis quibuseunque diversa chinata Regno-
rum nostrorum pro victualium ipsorum necessaria acquisieione 
perlustrantes, ad vestras terras, teuutas, possession's, hono-
res, ofíieiolatus, ac vestri in medium perveneriut, eosdeni 
ad eujusvis instaneiam in personis judicare , aut vestro ad-
stare judicatui compellere, resque, et bona eorundem tain 
mercimonialia, quam alia quecunque arestare, seu prohiberi 
facere, nusquam, et nequaquam praesuinatis, signanter pro 
debitis, delictis, et excessibus aliorum. Siqui enim quidpiain 
accionis, vel questionis contra, et adversus memoratos cives, 
hospites et populos praetacte civitatis nostre Zegediensis, aut 
quemcunque ipsorum habent , vel habuerint; by id in prae-
senciis Judiéis, et Juratorum Civium antefate Civitatis nostre 
Zegediensis legitime prosequantur, ex parte quorum ydein 
J u d e x , et Jurati cives omni contra ipsos querulanti Judi-
cium, ac Justitium, ac meri Juris complementum impendere, 
et exhibere tenebuutur, prout dictaverit ordo Juris. Vobis 
autem, aut cuipiam vestrum premissis nostris mandatis cou-
trafacientibus commisimus , et harum serie tirmitcr commit-
timus fidelibus nostris Comiti, vel vicecomiti, ae Judicibus 
Nobilium illorum Comitatuuni, in quibus hujusmodi nostra 
mandata forsitan 11011 observarentur, ut ipsi vos, et vestrum 
quemlibet ad eorundem mandatorum nostrorum plenariam 
observanciam cum debitis gravamiaibus arcius compellant, 
et adstringant, auctoritate nostra praesentibus ipsis in liac 
parte specialiter at tr ibuta, et justicia mediante. Praeterea 
quia annotates Cives, hospites, et Incolas dicte civitatis no-
strae Zegediensis vigore certarum litterarum nostrarum super-
inde confectarum ab omni solucione tributaria, de bonis 
ipsorum mercimonialibus, et aliis rebus quibusvis in locis 
Tributorum nostrorum Regalium intra anibituin dicti Regni 
nostri Hungarie, tarn in terris, quam super aquis ubivis ha-
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bitorum facienda, graciose duximus supportandos, eximen-
dos, et penitus absolvendos : Vobis igitur universis, et sin-
gulis Tributariis, et Vicetributariis nostris in locis dictorum 
Uibutorum nostrorum nunc constitutis, et in futurum con-
^tituendis firmiter 'committimus, quatenus a praefatis civibus, 
"ospitibus, et populis dicte civitatis nostre Zegediensisrebus-
que ipsorum mercimonialibus, et aliis quibuscunque, ac cur-
r jbus , et equis hujusmodi currus trahentibus, et conducto-
hbus eorundem in locis tributorum nostrorum praescripto-
rum nullum tributum, nullám solucionem tributariam petere, 
°xigere, petique, et exigi facere praesumatis, nec sitis ausi 
Wodo aliquali gracie nostre sub optentu, praesentibus per-
lectis exhibenti restitutis. Dátum in Themesvár secundo die 
Pasee domini Anno ejusdem MCCCC tricésimo sexto , Re-
gnorum nostrorum anno Hungarie etc. quinquagesimo, Ro-
mán o rum vigésimo sexto. Bohemie sedecimo. Imperii vero 
tercio. 

Eredetije szab. kir. Szeged város titkos levéltárában létezik. 

30. 
1436. Zsigmond király védlevele a szegedi polgárok 

részére. 

Commissio propria Domini Imperatoris ad contenta 
aliarum litterarum suarum. 

Sigismundus Dei gracia Romanorum Imperátor semper 
Augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie Croacie, etc. 
Rex. Fidelibus nostris universis, et singulis Praelatis, Ba-
ronibus, Comitibus, et Castellanis nobilibus, Officialibusque 
eorundem ac Tributariis, et Vicetributariis, Item Civitati-
hus, et liberis villis, ipsarumque Rectoribus, Judicibus, et 
villicis praesentes visuris salutem, et gráciám. In personis 
fidelium nostrorum universorum civium, hospitum, populo-
rum, et in colarum civitatis nostre Zegediensis, nostre queru-
lose datur intelligi Majestati , quod dum ipsi, ant aliqui ex 
ipsis pro acquirendis victuum suorum necessariis simul cum 
bonis, et rebus ipsorum quibuscunque per climata Regni 
nostri proficiscerentur in vestris tenutis, possessionibus, offi-
ciolatibus, honoribus, Tributis , ac vestri in medio, in per-
sonis sepius judicarentur , ac rebus, et bonis ipsorum are-
starentur, et prohiberentur, signanter pro debitis, et exces-
sibus aliorum. Unde cum justi pro injustis, et innocentes pro 

12 
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r eorum excessibus puniri non debeant, nec aggravari: Igitur 
Fidelitati vestre , et cujuslibet vestrum firmissime nostro 
Regio sub edicto seriose praecipimus, et mandamus, quate-
nus , dum quando, et quotiescunque praefati nostri cives, 
populi, et hospites, aut aliqui ex ipsis simul cum rebus, et 
bonis suis, pro acquirendis victuum suorum necessitatibus, 
ad vestras tenutas , honores, districtus , officiolatus, tributa, 
aut vestri in medium pervenerint, eosdem in personis judi-
care , aut vestro ad adstandum judicatui compellere, seu 
res , et bona ipsorum arestare, vel prohiberi facere, nulla-
tenus praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali, signanter 
autem pro debitis, et excessibus aliorum. Ceterum ut dein-
ceps praesentes nostre littere in earum vigoribus perpetuo 
observentur, et ipsis indebite contrariantes de ipsorum in-
obedientia meritum capiaiit talionis, statuimus unacum Prae-
latis, et Baronibus Regni nostri, et decernimus perpetue 
observandum. Quod comes, vel vicecomes Comitatus illius 
in quo tales reperiuntur tributarii, vel alterius cujuscunque 
Status, et condicionis homines, qui ipsos Cives nostros, aut 
eorum alteram pro debitis, ut praemisimus, et excessibus alio-
rum impedirent, mox personaliter aceedant , vel suum homi 
nem mittant, qui hos praefatos nostros cives , aut eorum 
alteram contra praemissa edicta nostra in personis judieare, 
aut in rebus, et bonis ipsorum niterentur arestare, ab hujus-
modi judicatu per opportuna gravimina, (sic !) et consveta 
prohibeat, et compescat, bonaque et res arestatas eisdem 
remitti, et sine damno restitui faciat, dicatque eisdem verbo 
nostro, ut si ipsi, aut alii quidquam accionis, vel questionis 
contra eosdem cives nostros, seu alteram ipsoruui babent, 
vel habuerint , id in ipsorum medio, in praesencia Judieis, 
seu Juratorum Civium, aut alterius ordinarii, utputa Taver-
nicorum nostrorum Regalium magistri legitime prosequantur, 
ex parte quorum iidem Judex , et Jurati Cives, aut alter 
ordmarius omnis Jur i s , et Justiciae, ac satist'actionis com-
plementum exhibere tenebuutur omni querulanti, prout di-
ctaverit ordo Juris , aliud in praemissis facere non ausuri, 
praesentes eciam post lecturam semper reddi jubemus prae-
sentanti. Datum Zegedini praedicta feria sexta proxima ante 
festum beati Gfeorgii Martyris. Auno Domini Millesimo Qua-
dringentesimo tricesimo sexto. Regnorum nostrorum Hunga-
rie etc. anno quinquagesimo, Romanorum vigesimo sexto, 
Bohemie sedecimo Imperii vero tercio. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában őriztetik. 
O'tq -os.-ii* R " R w 7 H ..-:<• - idit 



227 

31. 

1436. Zsigmond király a szegcdi polgárok részére 
1430 b an kiadott szabadalom-levelet megerősíti. 

Közölve van a szab. kir. Szeged város titkos levéltárában őrzött 
173 9-iki Károly-féle diploma oklevelei között. Okmánytárunk 76. sz. a. 

32. 

1436. Zsigmond király a kei'eskedés,' vagy élelemszerzes 
végett, országszerte utazó szegedi polgárokat és lakosokat, vala-
mint azok cselédeit és javait is mindennemű fizetésektől 
mentesekké teszi s tiltja, hogy azok sehol és senki által 
semminemű követelések miatt le ne tartóztassanak ; hanem 
ha ellenök valakinek keresete volna, azt törvényes illető-
sége , t. i. a szegedvárosi biró és tanács előtt követelje. 

Commissio propria Domini Imperatoris. 
Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum Imperator 

sernper Augustus, ae Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie, 
etc. Rex. Fidelibus nostris universis, et singulis, Praelatis, 
Baronibus, Comitibus, Castellanis, nobilibus, ipsorumque ofíi-
eialibus. Item Civitatibus, oppidis, et liberis villis, earum-

, que Rectoribus, Judicibus, et viliicis, quibus praesentes 
ostenduntur, salutem, et gráciám. Cum justi pro injustis, et 
innoxii pro reorum excessibus non debeant quoquomodo impe-
diri: ideo vestre universitatis fidelitati firmiter praecipientes 
mandamus, quatenus dum, et quando íideles nostri providi, 
et circumspecti Judex , Jurat i , ceterique cives, populi, ho-
spites, et incole civitatis nostre Zegediensis, aut ipsorum 
al ter , harum scilicet ostensor, pro victuum ipsorum neces-
saria acquisicione diversa climata Regni nostri perlustrantes, 
cum rebus, et bonis eorum merciinonialibus ad vestras ter-
ras , tenutas, possessiones, honores, officiolatus, seu vestri 
in medium pervenerint, ex tunc ipsos ad nullius instanciam 
in personis judicare , aut vestre astare judicatui compellere, 
resque et bona ipsorum mercimonialia arestare, seu prohiberi 
facere nequaquam praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali, 
signanter pro debitis, delictis, et excessibus aliorum, siqui 
enim quitquam accionis, vei questionis contra annotatos 
cives, hospites, populos, et incolas praetacte civitatis nostre 
Zegediensis, aut alterum eorundem habent , vei se habere 

12* 
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sperant, hi id in praesencia Judiéis, et Juratorum Civium 
dietae Civitatis nostre Zegediensis, legitime prosequantur, ex 
parte quorum iidem Judex, et Jurat i Cives omni contra eos 
querulanti, meri Jur is , et Justicie ac debite satisfactionis 
complementum exhibere tenebuntur, prout dietaverit ordo 
Juris. Praeterea quia memorati cives, hospites, populi, et 
incole ipsius Civitatis nostre Zegediensis, juxta eoruin antiqua 
jura privilegiata, et libertatum praerogativas, per divos Re-
ges H u n g a n e , nostros scilicet praedecessores cis graciose 
datas , et indultas, per nosque vigore aliarum litterarum 
nostrarum exinde confectarum coniirniatas, et roboratas, ab 
omni tributaria solucione, de personis, et rebus eorum mer-
cimonialibus, ac aliis quibuscunque in nostrorum Regalium, et 
Reginalium, ac aliorum quorumeunque tributorum locis exi-
g e n d a , exempti fore perhibentur, et supportati: Ideo vobis 
lidelibus nostris universis Tributariis, et vicetributariis, tain 
nostris Regalibus, et Reginalibus, quam aliorum quorumeun-
que in terris scilicet, et super aquis ubilibet constitutis, et 
existentibus praeseneium noticiam habituris, similiter nostris 
Regiis damus in maudatis , quatenus a praefatis Judice , Ju-
ra t i s , ceterisque Civibus, bospitibus, et populis antedicte 
Civitatis nostre Zegediensis, nee non a rebus, et bonis eorum 
mercimonialibus, ac aliis quibuscuuque in locis dictorutn 
tributorum tarn nostrorum, et Reginalium, quam aliorum 
quorumeunque in eundo, et redeuudo, nullum tributum, 
nullamve tributariam solueionem petere , et exigere , petique, 
seu exigi facere aliquatenus praesumatis, aliuquin commisi-
mus , et serie praeseneium districte couimittimus fideli nostro 
Comiti, vel Vieecomiti talis Comitatus, in quo si forsitan 
hujusinodi nostra mandata non observarentur, ut ipse tales 
ad debitam eorundein mandatoruni nostroium observacionem, 
non sine dampnis , et gravaminibus ipsorum, arcius compel-
la t , et adstringat nostre majestatis in persona, et auctori-
tate praesentibus ipsi in hac parte speeialiter at tr ibuta, et 
justicia mediante, Becus ergo non facturi in praemissis , gra-
cie nostre sub optentu, praesentibus denique perlectis exhi-
benti restitutis. Datum Zegedini in festo beati Georgii Mar-
tyris. Anno Domini Miliesimo quadringentesimo tricésimo 
sexto. Regnorum nostrorum anno Hungarie etc. quinquage-
simo, Roinanorum vigésimo sexto, Bohemie sedecimo, Im-
perii vero tercio. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkog levéltárában van. 
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33. 

1436. Zsigmond király az Orgovány-szállási örökös 
kurikapitányokat tisztükben megerdsiti. 

Relatio Johannis Orzaag Comitis de Zarand, et Ladis-
lai de Katha Judicum Cumanorum per certas litteras eorum 
facta. 

Nos Sigismundus De i gracia Romanorum Imperator 
semper Augustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croa-
cie etc. Rex. Memorie commendamus tenore praesencium 
significantes quibus expedit universis. Quod cum nos, pro 
evitandis inultiplicibus querelis, et clamoribus, quibus uni-
versitas Comanorum nostrorum hactenus super infrascriptis 
nostre sepe sepius propulsarunt aures Majestatis, pridem 
nobis in Civitate nostra Zegediensi existentibus, comississe-
mus fidelibus nostris Egregiis Johanni Orzaag, de Guth Ca-
pitaneo castri nostri Wyldgoswar vocati, ac Comiti de Za-
rand, nec non Ladislao de Katha comiti de Zolnok, Judicibus 
praedictorum Comanorum nostrorum, ut ipsi ad quemlibet 
sedem ipsorum Comanorum nostrorum personaliter acce-
dentes inibique ah omnibus fide dignis Comanis, Juratis-
que , et Communitatibus, ad fidem eorum Deo debitam fide-
litatemque nobis, et sacro nostro diademati observandam, 
diligenter id iriquirere, qui aut quales in ipsorum medio 
veri , et legitimi essent Capitanei, et liberi Comani ac jure 
hereditario hujusmodi Capitaneatus, et libertates tenerent, 
et haberent , et ad quos, ab ipsorum progenitoribus legi-
time sunt devoluti, diligenter inquirere deberent, et inve-
stigare, et tandem fidelis noster Gregorius Comanus Capi-
taneus de descentu Orhoganzallasa, nostre serenitatis acce-
dens in praesenciam, nominibus, et in personis Nicolai filii 
Laurencii, Augustini, filii Johannis, Marci filii alterius Jo-
hannis, ac Thome filii ejusdem Marci Comanorum, exhibuit, 
et praesentavit nobis quasdam litteras praefatorum Johannis 
Orzag, et Ladislai de Katha, in quibus vidimus contineri, 
quod ipsi jux ta praemissam diligentem eorum inquisitionem 
reperissent, et invenissent praetactos Nicolaum, Augustinum, 
Marcum, et Thomam hoc libertatis honore fungere, atque 
uti quod ipsi ubicumque in regalibus descensibus Comano-
rum residerent, essent liberi, et ab omnibus serviciis, da-
ciis, et colletis, atque contribucionibus penitus exempti, et 
supportati haberentur , demtis solummodo solicionibus ra-



230 

cioiie praetextu exercituationem, et congressionibus exerci-
tualibus pro tempore instaurandis, ad quas faciendas sem-
per tenentur , et sunt obligati , hujusmodique libertates ad 
ipsos, ab antiquis eorum progenitoribus existerent devolute, 
quibusque gauderent et uterentur eciam de praesenti, Su-
plicans praefatus Gregorius Comanus nominibus praetactorum 
Nicolai, Augustini, Marci, et Thome nostro Culmini prece 
subjectiva, ut ipsos in hujusmodi eorum libertatibus digna-
remur confirmare. Nos itaque tum humilimis, et devotis 
suplicationibus praefacti Gregorii Comani, per eum nosire 
nominibus, quibns supra , propterea propositis Majestati só-
lita pietate exauditis, turn eciam consideratis fidelitatibus, 
et fidelium serviciorum meritis praenarrati Gregorii, per 
eum serenitati nostre ju*xta sue possibilitatis exigentiam ex-
hibitis , praetitulatos Nicolaum, Augustinum, Marcum, et 
Thomam, in praescriptis eoruui libertatibus, quibus eorum 
videlicet progenitores usi fuerunt , ipsique utantur eciam de 
praesenti, confirmamus, salvo jure alieno, liarum nostrarum 
vigore, et testimonio literarum mediante. Datum Bude Sa-
batho proximo ante festum beute Margarethe Virginia et 
Martyris. Anno Domini Milésimo quadriugentesimo tricésimo 
sexto. Regnorum nostroruin Anno Hungarie etc. quinqua-
gesimo, Romanorum vigésimo Sexto, Bohemie sedecimo, 
Imperii quarto. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

34. 
1436. Zsigmond király a kunok által elébe terjesztett 

sok panasz folytán, a kun kapitányságok iránt vizsgálatot 
tétet, melynek eredményéhez képest Csertő Bálintot a Törtei-
szállási, Bócsa-szállási és Köncsög-szállási örökös kapitánysá-
gokban megerősíti. 

Relatio Johannis Orzag Comitis de Zarand, et Ladis-
lai de Kátha Judicum Comanorum per litteras eorum facta. 

Nos Sigismundus Dei gracia Romanorum Imperator 
semper Augustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croa-
cie, etc. Rex. Memorie Commendamus tenore praesencium 
significantes, quibus expedit universis, Quod cutn nos pro 
evitandis multiplicibus querelis, et clamoribus, quibus uni-
versitas Comanorum haetenus per infra scriptos nostre sepe 
sepius propulsarunt aures majestatis, pridem nobis in civi-
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tate nostra Zegediensi existentibus, commisissenius , fidelibus 
no's tris Egregiis Johanni Orzag de Giith Capitaneo Castri 
nostri Wylágoswár vocati, ac Comiti de Zaránd, nec non 
Ladislao de Katha comiuiti de Zolnok Judioibus praedicto-
i'uin Comanorum nostrorum, nt ipsi ad quamlibet sedem 
ipsorum Comanorum nostrorum personaliter accedere, inibi-
que ab omnibus fidedignis öomanis, Juratisque, et commu-
nitatibus Comanorum, ad fidern eorum Deo dibitam, fideli-
tatemqué nobis, et sacro nostro diademati observandam, 
diligenter id inquirere, qui, aut quales in ipsorum medio 
veri, et legitimi essent Capitanei ac jure hereditario hujus-
mod i Capitaneatus tenerent, et ad quos ab ipsorum proge-
nitoribus legitime sunt devoluti, diligenter inquirere debe-
rent , et investigare. Tandem íidelis noster Valentinus Cherthe 
dictus Com anus de Thertezallas nostre Serenitatis veniens in 
praesenciam, exhibuit, et praesentavit nobis quasdam litteras 
annotatorum Joannis Orzag, et Ladislai de Kátha in quibus 
vidinius eontineri, quod ipsi juxta praemissam eorum dili-
gentem Inquisitionem annotatum Valentinum in tribus descen-
sibus infraseriptis, videlicet Thertezallas praedicto Boycha-

. zallas, et Kempcegzallas vocatis reperissent, et invenissent, 
esse verum, et legitimum Capitaneum et eosdeni Capitanea-
tus in ipsum jure hereditario a suis progenitóribus fore devo-
lutos, Supplicans praefatus Valentinus nostre sublimitati prece 
subjectiva, ut ipsum, et suos heredes in hujusrnodi Capita-
neatibus confirmare dignaremur. Nos itaque turn humilimis, 
et devotis supplieationibus praefati Valentini per cum Maje-
stati nostre modo praetacto porrectis, sólita pietal$ exaudi-
tis clementer, et admissis, turn etiam eonsideratis fidelitati-
bus , et fidelium servitiorum meritis memorati Valentini nostre 
Serenitati per eum exhibitis et impensis, praetactos Capita-
neatus descensuum Thertezallas, Boychazallas, et Kempceg-
zallas praescriptorum, simul cum cunctis ipsorum utilitatibus 
et pertiaenciis, utilitatumque, et pertinenciarum integritati-
bus, quovis nominis vocabulo vocitatis ad praetitulatos Ca-
pitaneatus rite spectantibus, et pertinere debentibus, sub 
illis juribus, libertatibus, et condicionibus, quibus per pro-
genitores ipsius Valentini, et consequenter per eundem hac-
tenus r i te , et legitime tenti fuertmt, et possessi pro eisdein 
Valentio, ac suis heredibus, et postertitatibus universis , per 
ipsos jure perpetuo, et irrevocabiliter possidendos, tenendos, 
pari ter , et habendos confirmamus, salvo jure alieno, harum 
nostrarum vigore, et testimonio litterarum mediante. Datum 
Bude in festo Divisionis Apostolorum, Anno Domini Mille-
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BÍmo quadrigentesimo tricesimo sexto. Regnorum nostrorum 
anno Hungarie etc. quinquagesimo, Romanorum vigesimo 
sexto, Bohemie decimo sexto. Imperii vero quarto. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

35. 

1438. Albert király védlevele, melynél fogva a szegedi 
polgárokat és lakosokat személyeik s javaikra nézve az or-
szág minden részében vám- és adómentesekké teszi. 

Albertus Dei gracia Rex Hungar ie , Dalmacie, Croa-
cie , etc. Austrieque, et Stirie D u x , nec non Marchio Mora-
vie etc. Fidelibus nostris universis, et Singulis Praelatis, 
Baronibus , Comitibus, Castelanis, Nobilibus, et alterius 
cujusvis status, conditionis, et preheininencie hominibus, 
tributa tam in terris , quam super aquis intra ambitum Regni 
nostri habentibus, et tenentibus, nostrisque, et eorundem 
Tributariis quibuslibet, praesentibus, et futuris, noticiam 
praesencium habituris, salutem, et gráciám. Quia nos fide-
les nostros universos, et singulos cives, hospites, et incolas 
Civitatis nostre Zegediensis cum rebus venalibus, et mercibus 
quibuslibet per Divcrsos Regni nostri partes mercandi causa 
hinc inde girantes, ex tenoribus certarum litterarum condam 
excellentissimi principis, et Domini Sigismundi Romanorum 
Imperatoris, ac Hungar ie , Bohemie, etc. Regis, domini, et 
patris nostri carissimi, cujus memória sempiterna fruatur 
benedictione, in conspectu nostre Majestatis specietenus pro-
ductarum, a solucione cujuslibet tributi, seu thelonii per-
petue exemtos fore, et emancipatos, clare vidimus, et com-
perimus: Volentes igitur ipsos cives, et hospites nostros Ze-
gedienses, ac eorum quemlibet hujusmodi exemptionis, et 
libertatis eorum praerogativis praetextu per specialem novae 
nostre innovacionis gráciám futuris semper successivis tem-
poribus illibate potiri, et gaudere, Fidelitati vestre univer-
sitatis, et vestrum cujuslibet íirino nostro regio sub edicto 
praecipimus, et mandamus : Quatenus dum, et quandocum-
que, aut quociescunque memorati cives et hospites nostri 
Zegedienses, vei eorum altér pro acquirendis victuum eorum 
necessariis, cum ipsorum rebus venalibus, et mercibus quibus-
cunque mercandi causa hinc inde, ut praetactum est, pro-
ficiscentes, ad vos, et ad loca tribotorum vestrorum, prae-
sencium sub confidencia pervenerint, eosdem ad nullius 
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omnino tributi seu thelonii solucionem compellere, et astrin-
gere praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali, sed eosdem, 
et eorum quemlibet, cum rebus suis universis, absque tri-
buti postulacione, et exaccione, in eundo, et redeundo, libere, 
et quiete, trasire, peragrare, et proficisci permittere, et per-
niitti facere debeatis, nec in his secus facere ausuri. Ut 
autem hujus nove nostre Innovacionis gracia robur obtineat 
future firmitatis. Vobis praescriptis universis, et singulis 
Praelatis, Baronibus, Comitibus, Castellanis, Nobilibus, et 
alterius cujusvis status condicionis, et praeheminencie homi-
nibus , tributa tam in terris, quam super aquis intra ambi-
tum Regni nostri Hungarie praedicti tenentibus , et habenti-
bus, nostz-isque et eorum tributariis, vicetributariis nunc 
constitutis, et in futurum constituendis , firmissimo nostro sub 
praecepto praecipientes injungimus, quatenus omnia prae-
missa, et praemissorum singula, in tenore j a m fatarum Jitte-
rarum nostrarum contenta futuris, et perpetuis successivis 
temporibus universis inconcusse, et inviolabiliter observare, 
et observari facere módis omnibus debeatis. Contrafacientes 
autem per Comites, et vicecomites, ac Judices Nobilium 
illorum Comitatuum, in quibus bujusmodi nostra mandata 
non observarentur, ad plenam eorundem observacionem, 
nostra auctoritate ipsis in hac parte specialiter attributa , et 
justicia mediante, arctius serie praesencium compelli comitti-
mus et astringi. Aliud ergo sub obtentu nostre gracie facere 
non ausuri; praesentes autem sigilli nostri minoris, quo nunc 
ut Rex Plungarie utimur, in praemissorum teslimonium, mu-
nimine roboratas antefatis civibus nostris duximus conceden-
das , quas post eoruin Jecturam semper in exbibentis mani-
bus volumus remanere. Dátum Bude ipso die festi Cathedre 
beati Petri Apostoli. Anno Domini Milesimo quadrigentesimo 
tricesimo octavo. 

Eredetije BZ. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

36. 

Albert király az országgyűlés megegyezésével Szeged 
várát minden tartozandóságaival, melyről azonban nem mon-
datik , bogy Borbála özvegy királyné birtokában volt volna, 
Erzsébet királynénak adományozza, ugyanazon (t. i. saját 
királyi titkos és Hédervári Lőrinc nádor , valamint Báthori 
István országbíró) pecsétek alatt. Kelt Budán, 1439. junius 
11-én. 
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De commissione propria dommi Regis. 
Nos Albertus dei gracia Romanoruin Rex semper Au-

gustus ac liungarie Bohemie (Dalmacie Croacie etc. Rex) 
ac dux Austrie etc. Cunctis noticiam presencium habituris 
notumfaciinus in hijs scriptis, Quod cum primaria singula-
rum rerum disposicio, que quibusuis honestate prefulgenti-
bus (actibus conpetentis ordinis congruam) imponit seriein 
exeniplari tradicione, recta racione moderata a principantum 
soleat prouida circumspectione prouenire, expedit quam-
maxime Regali nostre aiscrecioni sie (liberalitatis nostre exer-
eicia circa) dona inter subditos eroganda, circumspecta di-
spensacione moderari , quatenus, et ipsi muniiicencie actus 
racionabili clareant in opere, et decens accioriis prouisio 
(ipsius rei edocente ministerio in) debiti ordinis obseruacione 
commendetur, Si enim ad cuiusuis principia dignitatem Jure 
debiti pertinere noscatur, suorum subditorum merita remune-
racionis semper prosequi beniuo (lentia quanto magis iustius-
que et) conuenieneius honestati consentaneum fore censemus, 
saniori consilio et salubriori studio, ad eä omnímoda dili-
gencia, acie nostre mentis congrui ordinis sumpto inicio per-
spicue (at tendere, que maiestatis Regin) alis socie nobis 
diuino muñere paritate adiuncte statum respiciunt honorem 
fouent et quictem subministrant, Talis quippe seriei ordo, in 
singulis vtilitatis actibus sumopere te (nendus, a prouiden-
cie imitatoribus) traditur vt primum a se atque a pocioribus 
incipiat et demum in alios prouida dimensione transferatur, 
hac itaque consideracione permoti pro decenciori conserua-
cione status ho (norifica quoque direccione Curie Se) renis-
sime principis domine Elizabeth Regine Hungarie Conthora-
lis nostre carissime ne sue dignitatis excedencia suo fraudata 
priuilegio rerum et bonorum temporalium senciat quoquomodo 
(detrixnenta, quin ymmo ut earun)dem copiosam se gaudeat 
inuenisse ybertateni, matura deliberacione preliabita Castrum 
nostrum Zegediense, ac Opidum similiter Zegediense, necnon 
possessiones seu villas Rezke Bee . . . . h et Chongrad uoca-
tas , ad Idem Castrum spectantes simulcum cunctis pertinencys 
et vtilitatibus necnon Juribus Jurisdicionibus Tributis, prouen-
tibusque lucricamere nostre Regie alys(que singulis emolumen-
tis et redditibus) qvibuslibet quoeunque nomine vocitatis, ad 
pretactas Castrum Opidum possessiones et villas ab antiquo 
spectantibus prefate domine Elizabeth Regine Conthorali no-
stre carissime (de vnanimi Prelatormn et Baronum) proce-
rumque ac vniversitatis Nobilium atque Regnicolaiuni nostro-
rum in presentí eorum congregacione generali, protractandis 
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et disponendis, nonnullis rebus et negocijs comodum et vti-
b(tatem tutelamque et defensionem) Regnorum nostrorum 
concernentibus in hac nostra Ciuitate Budensi, ad rnaiesta-
tem nostram, facta et habita, consilio, assensuquc et Vo-
luntate dedimus, donau.iinus et contulimus, ymo dam(us do-
namus et conferimus) per earn Juxta suum libitum, nfra vite 
sue tempóra, tenendas possidendas pariter et habendas, As-
suiuantes nostro et successorum nostrorum Regum scilicet 
hungarie nominibus, presentibusque pollicemur antefatam 
(dominam Reginam in) pacifico dominio prescripti Castri. 
Opidi possessionum seu villarum pertinenciarumque earum-
dom prescriptarum, contra omnes et quoslibet impetitores 
Causidicos et Actores intra et extra Judicium semper et 
vbiqve tenere (conseruare) protegereque et expedire, nostris 
ct eoruudem successorum nostrorum laboribus proprijs et 
expensis, Saluo semper Jure alieno Harum nostrarum, qui-
bus Sigillum nostrum Secretum, quo vt Rex liungarie vti-
mur et penes Idem exutraque parte eciam Sigilla fidelium 
nostrorum Magniíicorum laureneij de hedrehwara, predicti 
Regni nostri hungarie palatini ac Comitis Stepliani de Ba-
thor Judiciscurie nostre in maiorem huius rei efíicaciain 
appensa sunt, vigore et testimonio mediante, Datum Buda 
in festő beati Barnabe apostoli Anno domini Millesimo Qua-
dringentesimo Tricesimo Nono. 

$m> ]/nMóiÍ9Í' omJoibajnu tUi .wjnsfaiv.'omíi Juí> ^xidba ,iuwl 
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A c s á s z . k i r á l y i t i t k o s l e v é l t á r b ó l . 

Jegyzet. A rekesztékbe tett szók, melyek a hártya olevödése ós 
öszveszakadása miatt nem olvashatók, az előbbi adománylevelek szerint 
egészíttettek ki. 

Közölve van gr. Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. 
X. köt. Oklevéltár XXIV. sz. a. az 53., 54. és 55-ik lapokon. 

d \>b riifi.qnm ioi! t uiv i«íí'.i/i;í»V iiiimoU iuii djir.ijiii 
37. 

1444. I. Ulászló király Szegeden kiadott oklevele, mely-
lyel a törökkel pár nap elótt kötött békét az esküvel foga-
dott királyi szó dacára fölbontja. 

Nos Wladislaus, Dei gratia Hungáriáé, Poloniae, Dal-
matiae, Croatiae etc. R e x , Lithvaniae supremus Princeps, 
et Haeres Russiae : ad universorum notitiam, Dudum in 
couventione generáli Praelatorum et Baronum, ac Nobilium 
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huius regni nostri Hungariae Budae novissime celebrata, pro 
honore omnipotentis Dei , ac pro defensione et augmento 
christianae fidei et pro bono totius Ecclesiae catholicae, prae-
sertim vero liberatione huius regni nostri et partium circum-
stantium , quas ipsi Turoi multis retroactis annis, atrocissime 
sunt persecuti, et de praesenti persequi non cessant, decer-
nimus, firmamus, et stabilimus unanimi consensu et volún-
tate totius praedictae conventionis ire personaliter et nobi-
scum ducere ista aestate, seu anno praesente exercitum ver-
sus partes Graeciae et Eomaniae et cum Dei adiutorio, totis 
viribus nostris laborare, ad exterminium dictorum impiorum 
Turcoruin , idque pro maiori rei firmitate, iuravimus in ma-
tt ibus reverendissimi in Christo Patris , D. Juliani Cardina-
lis S. Angelí, Apostolicae sedis Legat i , executioni deman-
dare, ad consolationemque totius christianitatis hanc nostram 
puram intentionem et deliberationem nostris litteris manu 
nostra subscripts significamus sanetissimo in Christo Patri 
ac Dom. nostro Papae Eugenio IV. et serenissimis Regibus 
et Principibus Christianis, propter quod nemo quoquo modo 
cogitare debet , quin nos tam sanctam deliberationem, solen-
nem, iuratam , et ubique publicatain velimus, et omnino 
disponamus, Deo propitiante ad executionem et optatum 
íinem deducere. Nibilominus, quia honnulli propter adven-
tum Oratorum Amurathi Imperatoris Turcorum fieri postula-
tum, adbuc dubitare videntur, an praedictam deliberationem 
Budae factam, et nunc iuratam exequi velimus, idcirco ad 
tollendam ex animis quorumcunque huiusmodi de nobis du-
bitationem seu suspicionem, aut ambiguitatis scrupulum et 
praesertim, ut reverendissimi in Christo Patres et Domini, 
Domini Franciscus Venetus Vice-Cancellarius et praedictus 
D. Julianus Supremus Poenitentiarius S. R. E. Cardinales 
et Apostolicae sedis Legati , nec non Magnifici Capitanei 
Galliarum , tam illustrissimi Domini Duces Burgundiae, quam 
illustrissimi Domini Venetiarum, peramplius de sinceritate et 
integritate mentis nostrae, firmitate nostri propositi, ac obser-
vatione nostrae praescriptae deliberationis et promissionis 
certificentur, de consensu et assensu nostrorum Praelatorum 
et Baronum apud nos existentium, tam eorum, qui nobiscum 
ad exercitum venire debent, quam eorum, qui in regno no-
stro remanent , in verbo regio et honore nostro, ac srib fide 
Christiana, in qua sanctissimum baptisma recepimus, et vitam 
consequi speramus, D. Cardinali S. Angeli Legato sponde-
mus, promittimus et pollicemur iuramusque et votum faci-
mus sanctissimae Trinitati, Patri et Filio, et Spiritui S. et 
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gloriosissiuiae Virgini Marine, Dei Genitrici, ac omnibus 
Angelis et Sanctis Dei, et praesertim beatis regibus Stephano 
e t Ladislao, patronis regni liuius nostri, praedictam delibe-
J'ationem nostram et promissionem Budae factam, effectuali-
t e r (effectui) demandare, et infra primam diem Septembris 
pi'oxinie sequentis esse cum nostro exercitu supra vadum 
Hanubii ad Orsovam et apud alia vada et loca inferiora et 
mniediate incipere transfretare et successive continuare effe-
ctual iter sine intermissione temporis transfretationem exerci-
tualiter sine dolo et f raude, vel alio quocunque excogitato 
colore, iter nostrum in Romaniam et Graeciam et alias par-
tes , quas retinent Turei , in et circa mare et facere quid-
quid nobis est possibile, pro viribus et potentia nostra, ut 
Turci isto anno expellantur de partibus christianitatis ultra 
mare , non obstantibus quibuscunque tractatibus aut pactitiis, 
seu conclusionibus aut capitulis treugarum factis aut fiendis 
cum Imperatore Turcorum vel eius nunciis seu ambassiatori-
bus praedictis, ipsius nomine sub quacunqua forma, verbo-
ruin etiam iuramento firmatis vel firmandis, quibus omnibus 
per hanc praesentem nostram promissionem, iuramentum et 
Votum volumus expresse et specifice derogare et derogatum 
esse ita, ut nullo ingenio, colore vel praetextu quoquo modo 
cogitari possit huiusmodi promissio nostra iuramentum et Vo-
tum infringi, violari, impediri aut differri valeat vel possit. 
In cuius rei testimonium praesentes litteras fieri fecimus et 
publicari, ac nostri sigilli, quo ut rex Hungariae utimur, 
appfensione muniri. Datum in Szegedin, quarta die Augusti 
A. Domini MCDXLIV". E t nos Simon de Rozgon, Episcopus 
Agriensis , regiae Maiestatis supremus Cancellarius, Joannes 
Episcopus Varadiensis , Rafael Herczeg de Zegen , ad Epi-
seopatum Bosnenseni postulatus et Joannes de Hunyad, 
Vaivoda Transilvaniae, qui cum praefato Domino nostro 
regi ituri sumus, promittimus, iuravimus et vovirnus in forma 
superius expressa. E t nos Petrus , Episcopus Chanadiensis, 
Laurentius de Hedervara , regni Hungariae Palatinus, Geor-
gius Rozgon, Judex Curiae regiae , et Comes Posonierisis, 
Simon de Palocz, Magister Agazonum regalium, Michael 
Orszagh de Guth , supremus Thesaurarius Domini regis, 
Emericus filius Vaivodae de Marczal, pridem Comes Simi-
ghiensis, Paulus, filius Vaivodae Bani de Alsö-Lindva, Simon 
Judex (l. Zudar) de Olnod, Magister Pincernarum regalium, 
Joannes de Losoncz, Paulus Herczeg de Zekcho, Hubertus 
de Thü r , Danes de Macedonia, et Sylvester de Torna Co-
mes de eadem, qui in hoc regno rexnauemus, in signum 
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huius nostri consilii et assensus ad praedicta etiam nostra 
sigilla, penes sigillum Doni. regis apponi fecimus. Dátum 
ut supra. 

Közölve van Fejér György: Genus, incunabula et virtus Joannis 
Corvini de Hunyad. B'udae 1844. C. XIII. pag. 58—62. 

38. 

1450. Hunyadi János országkormányzó, a szegedi pol-
gárok által a titeli prépost és káptalan birtokához tartozó 
titeli réven fizetni szokott adómennyiség (révpénz) s egyéb 
illetékek iránt az evégból kiküldött csanádi káptalani tag 
előtt eskü alatt tett s irásba foglalt tanúvallomásokat meg-
erősíti és átirja. 

Nos Johannes de Hunyad Regni Hungarie Gubernátor 
Memorie Commendamus tenore praesencium significantes qui-
bus expedit universis : Quod venicns nostri in praesenciam 
providus, et circumspectus vir Martinus Kalmár Judex in 
sua , et ceterorum Civium Civitatis Zegediensis personis, ex 
hibuit, et praesentavit nobis quasdam litteras capituli Eccle-
sie Chanadiensis clause emanatas, hunc tenorem continen-
tes: Magnifico, et Illustri Domino Johanni de Hunyad Regni 
Hungarie Gubernatori , Domino, et protectora eorum summe 
honorando, Capitulum Ecclesie Chanadiensis orationum suffra-
gia devotarum. Vestra noverit Magnificentia, nos litteras ve-
stris adjudicatorais, pro parte Judiéis, et Juratorum Civium, 
nec non universorum populorum , et incolarum in civitate 
Zegediensi constitutorum , et commorantium contra Venerabi-
lem Dominum Petrum Orzág de Guth Praepositum, et Ho-
norabile Capitulum Ecclesie Titulensis emanatis, formám, et 
seriem cujusdam depositionis Juramentalis in se continenti-
bus , nobis praeceptorie loquentibus reverenter receptis, et 
sub impressione sigilli nostri vestre Magnificentie in specie 
remissis Juxta continentias earundem, vestris mandatis obe-
dire volentes, ut tenemur, ad audienda Juramenta Civium 
infra scriptorum in praefata Civitate Zegediensi commeran-
cium nostrum hominem, videlicet Magistrum Johann&m de 
Ketskeméth Concanonicum nostrum nostro pro testimonio de-
putavimus. Qui exinde ad nos reversus seriem deposicionis 
Juramental is , praefatorum Judiéis, et Civium in Registro 
per ipsum confecto reportavit in hunc modum : Item primo 
Martinus Kalmár principális Judex de Zegedino fassus-fuisset: 
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quod tempore Sigismundi Regis de uno Magno vino in tri-
buto Titulensi solvissent denarios'decern, pro tunc currentes, 
et similiter de medio vino jacente decern, de «tante autem nihil 
solvissent, et de nave vacua similiter decern denarios solvis-
sent, de aliis vero rebus venalibus dixisset se niehil scire. 
Item Atlionius Zilagi de eadem Zegçdino fassus fuisset : quod 
tempore Sigismundi Regis de vino jacente solvissent denarios 
decern, sive de Majore, sive de minore, de staute autem, 
sive de vasculo pro repletura niehil. Item de nave vacua in 
qua siquidem fuissent vasa vinum ad usum eorum habencia 
nichil solvissent nisi de nave vacua denarios decern. Item 
Stephanus Harchas de Zegedino fassus fuisset, quod tempore 
Sigismundi Regis tarn a majori quam minori vase vini sol-
vissent denarios decern pro tunc currentes, de staute autem 
vasculo niliil solvissent. Item de nave vacua, in qua habe-
rentur vasa vacua seu victualia, solvissent denarios decern, 
de aliis autem rebus mercimonialibus nicbil sciret. Item Mi-
chael Igaz de Zegedino fassus fuiset quod tempore Sigis-
mundi Regis, et Domini Piponis Comitis tum Temesiensis, 
super navem non solvisset tribut um , sed taritum impendisset 
honorem, ipsis Dominis de Sal eisdem. Item de vino majori, 
vel minori jacente solvissent denarios decern, de vasculo 
stante nicbil , de vacua autem nave solvissent denarios de-
cern , de aliis autem rebus venalibus penitus nicbil sciret. 
Item Ladislaus Magnus de Zegedino fassus fuisset, quod 
tempore Sigismundi Regis de uno majore jacente vase vini 
solvissent denarios decern pro tunc currentes, de stante 
autem vasculo nichil solvissent, habentes pro repletura, de 
nave autem vacua solvissent semper denarios decern, de 
aliis autem rebus venalibus nicbil se scire dixisset. Item Eme-
ricus Benedicti de Zegedino fassus fuisset, quod tempore 
Sigismundi Imperatoris de uno vase vini tarn majori , quam 
minori solvissent denarios decern pro tunc currentes, de 
vasculo habente pro repletura nicbil, denave autem vacua, 
in qua baberentur vasa vacua, item victualia, nichil solvis-
sent. Item Paulus Pellifex de eadem Zegedino fassus fuisset, 
quod tempore Sigismundi Imperatoris de uno vase vini jacente 
solvissent denarios decern pro tunc currentes, de repletura 
autem nichil, de nave autem vacua , in qua haberentur vasa 
vacua, et victualia, ad usum eorum, nichil solvissent. Item 
Stephanus dictus Myser de Zegedino fassus fuiset, quod tem-
pore Sigismundi Imperatoris de uno vase vini tarn majori 
quam minori jacente solvissent denarios decern pro tunc cur-
rentes, de stante autem vasculo nichil solvissent, habente 
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pro repletura de nave autem vacua denarios decern. Item 
Jacobus Kazas de eadem Zegedino fassus fuisset, quod tem-
pore Sigismundi Regis de uno vase vini sive major i , sive 
minori solvissent decern denarios pro tunc currentes, de va-
sculo autem stante ni Iii 1 solvissent, de nave autem vacua 
solvissent decern denarios, de aliis autem rebus venalibus 
nichil se scire dixisset. Item Francisais Hayos de eadem 
Zegedino fassus fuisset, quod tempore Sigismundi Regis de 
uno vase vini tam minore, quam majore solvissent denarios 
decern pro tunc currentes, de vasculo autem stante habente 
pro repletura nichil solvissent, de nave autem vacua solvis-
sent denarios decern, de aliis autem rebus nichil se scire 
dixisset. Item Victor de eadem Zegedino fassus fuisset, quod 
tempore Sigismundi Regis de uno vino tam majore quam 
minore jacente solvissent denarios decern pro tunc curren-
tes, de stante nichil, de nave autem vacua amplustrista 
vulgo Cormanus solvisset semper denarios decern. Item Ma-
thcus Delczeg de eadem Zegedino fassus fuisset, quod tem-
pore Sigismundi Regis de uno vino tam majore , quam mi-
nore jacente solvissent denarios decern pro tunc currentes, 
de vasculo autem habente pro repletura nichil, de una autem 
nave vacua , in qua haberentur victualia ad usum eorum 
capta amplustrista solvisset denarios decern. Honorabiles Do-
mini Sebastianus de Wythroch, et Benedictus de Zegedino Ca-
nonici Ecclesie Titulensis per hos, et alios cives praenomi-
natos, ad audienda eorum juramenta personaliter vocati, ire 
noluerunt. Datum secundo die depositionis juramentorum 
praedictorum. Anno Domini Millesimo quadrigentesimo quin-
quagesimo. Quibus exhibitis, quia ex Serie dictarum littera-
rum annotati Capituli Chanadiensis praescriptum juramen-
tum juxta nostram Judiciariam commissionem , modo antelato 
depositum extitisse comperimus, id = circo nos tam nostras 
adjudicatorias, quam dieti Capituli literas superinde rescrip-
tionales , ratas, gratas , et acceptas habendo , pro praefatis 
Judice , et civibus ejusdem Civitatis nostre Zegediensis in 
perpetuum roboramus, ratificamus, et confirmamus, salvo 
jure alieno, harum nostrarum, quibus sigillum nostrum, quo 
uti Gubernátor Regni Hungarie utimur, est appensum , vi-
gore, et testimonio litterarum median te. Datum Zegedini prae-
dicta in festo Sacratissimi corporis Christi Anno ejusdem 
Millesimo quadringentesimo quinquagesimo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 
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39. 
1453. Csvrkédi Mátyás és Gergely a csanádi káptalan 

előtt fölvallják , hogy a Csanádmegyében levő Százegyház 
nevű részbirtokukat 100 forintért Szeged városának örökö-
sen eladták légyen. 

Omnibus Christi íidelibus, praesentibus pariter, et futu-
ris harum noticiam habituris Capitulum Ecclesie Chanadien-
sis salutem in salutis Largitore. Ad universorum noticiam 
harum serie volumns pervenire quod Mathias, et Gregoriis 
filii, quondam Michaelis de Chyerked, oneribus Johannis fra-
tris carnalis, et aliorum quorumlibet fratrum , et proximo-
rum suorum quoad praesens in se assumptis, coram nobis 
personaliter constituti, sponte, et unanimi volúntate confessi 
sunt eo modo : qualiter ipsi partem porcionis eorum posses-
sionarie in possessione Zdzeghdz vocata in Comitatu Chana-
diensi existentem, et habitam, cogente eos necessitate, pro-
vidis viris Judici, Jurat is , ceterisque Civibus de Zegedino 
pro centum florenis, per eosdem ipsis, ut dixerunt, plene 
persolutis, in perpetuum vendidissent, atque donassent, cum 
cunctis utilitatibus, quocumque pro nunc vocabulo vocatis, 
porcionem ad eandein spectantibus, omne jus , et proprieta-
tem ipsorum ab eisdem in praefatos Cives Civitatis Zege-
diensis transferendo, immo vendiderunt, et donaverunt no-
stra in praesencia jure perpetuo, et irrevocabiliter tenen-
dum , possidendum pariterque habendum, promittentes prae-
fatos Cives a quibusvis imperitoribus semper, et ubique 
protegere propriis suis laboribus, et expensis. In cujus rei 
memóriám praesentes litteras nostras patentes, munimine 
pendentis sigilli nostri roboratas fecimus emanari. Datum per 
manus Magistri Balthasar Lectoris socii, et Concanonici no-
stri feria secunda próxima ante festum beate Lucie virginis. 
Anno Domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo ter-
cio, praesentibus honorabilibus Dominis Thoma Praeposito, 
Stephano Cantore, Johanne Custode, altero Johanne The-
mesiensi, Benedicto Orodiensi, Elia Ultramarusiensi, d e -
mente Thorontaliensi Matheo Sebesiensi, et Andrea Crasso-
viensi Archidiaconis, ceterisque Dominis Canonicis fratribus 
nostris in Dei Ecclesia Regi jugiter famulantibus sempiterno. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

16 



I 
242 

4 0 . 

1456. Hunyady János országkormányzó Szeged város 
részére a hétfői napra hetivásártartási szabadalmat ad. 

Nos Johannes de I lunyad Comes Bistriciensis etc. Me-
morie commendamus tenore praesencium signiíicantes quibus 
incumbit universis : Quod nos tum ad humillime supplicatio-
nis iustantiam prudentis, et circumspecti viri Fabiani Zayday 
dicti, Judicis, ac Jura torum, ceterorumque civium, et ho-
spitum , ac incolarum civitatis regalis Zegediensis, nobis instan-
ter porrectam, tum eciam pro commodo, et utilitate ejusdem 
civitatis, et ipsoruin civium, ac hospitum in eadem cornrno-
rantium, hanc libertajis praerogativam eisdem , ipsorumque 
hered ibus ,e t posteritalibus in perpetuum duximus conceden-
dam , immo concedimus praesencium per vigorem : Ut uni-
versi, et singuli féneratores, mercatores, questunabuli, et 
institores, cunctique negociatores, et forizatores, in singulis 
diebus dominicis, et feriis secundis ad forum eiusdem civita-
tis hebdomadale ipsis singulis feriis secundis celebrari solitum, 
causa emendi, aut vendendi, ad eandein civitatem venire, 
et intrare volentes, libere, secure, et pacifice cum universis, 
et singulis eorum rebus, et bonis venalibus, mercimoniisque 
quibusvis veniendi, forizandi, et negociandi, cunctos con-
tractus ipsoruin faciendi, et exercendi, peractoque, et de-
terminato ipsorum foro, atque negocio, ad eorum proprio, 
vel alias quo maluerint, transeundi, absque omni tributaria, 
et teloniaria solucione, et exaccione, l iberam, et securam, 
ac pacificam liabeant facultatem, nee eosdem, vel aliquem 
ipsorum pro quibuscunque factis, seu negotiis pristinis, in 
personis inpedire, molestare, aut perturbare, vel retinere, 
et in rebus , ac bonis quibusvis arestare quispiam hominum 
valeat , aut praesumat. Quo circa vobis universis, et singu-
lis nostris Castellanis, et vice castellanis, atque Tributariis 
in Castro Civitatis praedictae Zegediensis nunc constitutis, et 
in futurum constituendis, vestrasque vices gerentibus, firmis-
sime committimus, et mandamus, aliud habere nolentes, qua-
tenus in praedictis singulis diebus Dominicis, et feriis secun-
dis ab universis et singulis mercatoribus, feneratoribus, que-
stunabulis, et institoribus, ceterisque forizatoribus, et nego-
ciatoribus, qui causa emendi, aut vendendi ad ipsum forum 
dictae Civitatis Zegediensis in praetaetis feriis secundis cele-
brandum tarn per terrain, quam super aquam more alias 
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solito, et consveto venerint, et intraverint, indeque disposi-
hs, ac determinatis eorum foris, et negotiacionibus, ad eorum 
propria, vel alias, quo maluerint, i re , transire, proficiscique, 
et recedere volentibus, rebusque, et bonis, ac mercimoniis, 
eorum quibusvis nullum tributum, nullamve tributariam ex-
accionem, ac solucionem petere, et exigere, petique, et 
necipi, ac exigi facere nusquam, et nequaquam praesumatis, 
nec sitis ausi modo aliquali, alioquin commisimus, et prae-
senciuin sorie firmiter committimus praedictis Judici , et Ju-
ratis, ceterisque civibus dicte civitatis Zegediensis pro tem-
pore constitutis ut ipsi omnes, universosque et singulos mer-
catores, forizatores, ac alios quosvis forenses bomines, simul 
cum eorum rebus , et bonis quibusvis, qui ad dictum forum, 
causa forizandi , et negociandi venerint, seu venire voluerint, 
juxta praemissain nostram concessionem, contra vos, et alios 
quoslibet impeditores protegere, tueri , et defensare debeant, 
et teneantur, nostra in persona, et auctoritate praesentibus 
ipsis in bac parte attributa, et justicia mediante, secus igi-
tur in praemissis nullatenus facere praesumatis, et nec alter 
vestrum praesumat , nostri favoris, et dilectionis sub optentu. 
Datum in dicta civitate Zegedino feria quarta proxima ante 
festum beati Barnabe Apostoli. Anno Domini Millesimo qua-
dringentesimo quinquagesimo sexto. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

41. 
1458. Mátyás király Szeged város községének, a ke-

belében létező plébániákra nézve egybázvédnökségi (patro-
nátusi) jogot adományoz. 

Commissio propria Domini Regis. 
Nos Matthias Dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie, 

Croacie, etc. Memorie commendamus tenore praesencium 
significantes quibus expedit universis : Quod nos tum ad 
bumillime supplicationis instanciam íidelium nostrorum cir-
cumspectorum Johannis Myzer Judicis , ac Michaelis Litterati, 
Clementis Bothos Jura torum, et Johannis Pordan civium Ci-
vitatis nostre Zegediensis, per eos in eorum ac ceterorum 
unirersorum Civium, hospitum, et tocius Communitatis ejus-
dem Civitatis nostre nominibus , et in personis, nostre pro-
pterea porrecte Majestati , tum etiam, et gracia speciali, 
eisdem Civibus, et Communitati dicte Civitatis nostre, id 

16* 
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annuentes concedimus, imo annuimus, et concessimus prae-
sencium per vigorem, ut ipsi a modo imposterum perpetuis 
semper temporibus universis, sicuti hucusque ita, et impo-
sterum plebanias eorum, ut puta Sanctorum Demetrii, ac 
Georgii Martyrum, et Magistratus hospitalium Sancti Petri 
Apostoli, nec non Beate Elyzabeth vidue, ecclesiarum in 
eadem Civitate nostra Zegediensi íundatorum, illi, vei illis-
bene meritis personis, cui scilicet, vei quibus ipsi pro utili-
tate ipsorum magis voluerint, liberarn, atque omnimodam 
habeant donandi , et conferendi potestatem, harum littera-
rum nostrarum , quibus sigillum nostrum secretum, quo ut 
Rex Hungarie ut imur, est apressum, vigore, et testimonio 
mediante. 

Datum Bude secundo die festi Assumtiouis beate Marie 
Virginis. Anno Domini Millesimo quadringentesimo quinqua-
gesimo octavo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

42. 
1458. Mátyás király védlevele , melylyel a becsei vár-

nagyokat s a szerb deszpota uradalmaiban a Tisza mindkét 
part ján foglalkozó vám- és rév-folügyeló'ket elt i l t ja, hogy a 
szegedi polgárokat semminemű fizetésekkel terhelni ne bátor-
kodjanak. 

Commissio propria Domini Regis. 
Mathias Dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie , Croacie, 

etc. Fidelibus nostris Castellanis, vel eorum Vice Castellanis 
Castri Beche nunc constitutis, et in futurum constituendis, 
item universis Tributariis, et loca Tributorum, ex utraque 
parte Ticie, nomine Illustris principis Domini despoti tenenti-
bus , ubivis constitutis, et existentibus praesentes visuris, 
salutem, et graciam. Gravis admodum querele per fideles 
nostros universos cives, et hospites de civitate nostra Zege-
diensi Majestati nostre exposition exstitit : Quod licet ipsi, 
antiqua eorum libertate requirente, per quondam Illustrem 
principem dominum Georgium despotum llegni Rascie concessa, 
a solutione, et exaccione quorumlibet tributorum suorum, locis 
suis exigi solitorum, ta m de personis propriis, quam de re-
bus, et bonis, cujuscunque mancijrii existant, exeinpti forent, 
et liberati, literasque iidem Cives, et hospites nostri super-
inde per praefatum Dominum Georgium despotum praedicti 
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Eegni Rascie clare pro se emanatas haberent, quas et in 
conspectum nostre Majestatis pro eorum majoré efficacia 
Hbertatis producentes tamen vos non curata hujusmodi eorum 
exempcione, et libertate, eosdem nostros homines, et fami-
liares ipsorum , ad solucionem , et exaccionem dictorum tri-
hutorum tani de propriis personis, quam de rebus, et bonis 
compelleretis, et adstringi faceretis, in praejudieium, et 
dampnum dictorum exponencium , et detrimentum. Et quia 
sicuti unumquemque in suis justis libertatibus conservare, 
i ta , et praefatos eives nostros in eisdem manutenere volu-
nius, quare fidelitati vestre, et cujuslibet vestrum harum 
serie firmiter committimus, et mandamus, quatenus a modo 
nnposterum super praefatos cives nostros, aut homines, et 
familiares ipsorum , dum, et quando iidem cum eorum rebus, 
et bonis ipsorum, ad vestra loca tributaria, praesencium 
scilicet ostensores pervenerint, nullum tributum, nullamque 
tributariam exaccionem, dictante praefata eorum libertate, 
exigere, seu exigi facere praesumatis, et neque sitis ausi, 
modo aliquali. Secus ergo non facturi , praesentibus perlectis 
semper exhibenti restitutis. Dátum Zegedini feria tercia pro-
xima ante festum Nativitatis beate Marié Virginis. Anno 
Domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

, 43. 
1459. Mátyás király Szeged város közönségének a bol-

dogságos szűz Máriához cimzett kolostor előtt hetenkint szer-
dán tartandó hetivásárt engedélyez s ezenkivül megengedi, 
hogy ugyanazon vásártéren 4 mészárszéket építtethessen. 

Commissio propria Doinini Regis Osvaldo de Rozgon 
referente. 

Nos Mathias Dei gracia Rex Hungarie , Dalmacie, 
Croacie, etc. Memorie commendamus tenore praesencium 
signiíicantes quibus expedit universis: Quod nos cum ad 
humillime supplicationis instanciam fidelium nostrorum uni-
versorum civium, et inhabitatorum Civitatis nostre Zegedien-
sis, per eos nostre propterea porrecta Majestati, item eciam 
pro commodo, et utilitate dicte civitatis nostre Zegediensis, ac 
praefatorum Civium, et inhabitatorum ejusdem , ad eandem 
Civitatem nostram Zegediensem fórum ebdomadale liberum sin-
gulis feriis quartis, qualibet videlicet ebdomada ante Clau-
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strum Beate Marié Virginis in eadem Civitate nostra funda-
tum , omnino sub eisdem libertatibus, et praerogativis, qui-
bus fora ebdomadalia aliarum Civitatum nostrarum Regalium, 
ac Oppidorum, et liberarum Villarum celebrantur, seu cele-
brari solent, perpetuo celebrandum duximus graciosc an-
nuendum, et concedendum , imo annuimus , et concedimus 
praesencium per vigorem. Annuimus eciam, ut quicumque 
homines forenses ad idem fórum, causa forizacionis venerint, 
ipsa quarta feria nullum tr ibutum, de propriis personis, ac 
rebus , et bonis ípsorum quibusvis, cujuscumque geueris et 
spéciéi existant, solvere teneantur, et quod dieti cives, et 
inhabitatores macella quatonr in praedicto loco fori ediiicare 
valeant , atque possint. Quocirca vos universos, et singulos 
mercatores, institores, et forenses homines, atque viatores 
quoslibet, praesentibus aílidamus, assecuramus, et certitica-
mus , quatenus ad praedictum fórum ebdomadale liberum, 
per nos in praefata Civitate Zegediensi concessum, cum omni-
bus mercanciis, rebusque, ct bonis vestris vendibus libere, 
secure, et sine omni pavore, seu formidine re rum, et bono-
rum , ac personarum vestrarum, veniatis, properetis, et aece-
datis, peractisquc ibi eunctis negociacionibus vestris, ad 
propria, vei alias, quae malueritis loca redeatis, salvis som-
per vestris , et vestrorum rebus, et personis. Volumus autem 
hec per fora , et alia loca, ubi necesse fuerit , palam , ct 
manifeste proclamari facere. Praesentes quas secreti sigilli 
nostri, quo ut Rex Hungarie utimur, appensum fecimus 
communiri, post earum lecturam semper reddi jubemus prae-
sentanti. Datuui Zegedini praedicta in festő Beatorum F a -
b i an i , e t Sebastiani Martyrum. Anno Domini Millesimo qua-
dringentesimo quinquagesimo nono. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

44. 
1462. Mátyás király a szegedi polgároknak az előbbi 

királyok s a ty j a , az országkormányzó, ugy saját személye 
iránt is kitüntetett sok hű szolgálataikért s hogy a város 
minélinkább gyarapodjék, Asszony szállása nevü kun-pusztát 
adja használatba s egyszersmind megengedi, hogy a város 
közönsége , mint régebben , ugy jövőben is a Duna és Tisza 
között minden kunsági s egyéb pusztákon szabad legeltetést 
gyakorolhasson. 

L. e szabadalom-levelet egész terjedelmében az 1719-iki III. Ká-
roly-féle diploma oklevelei között. Okmánytár 76. sz. a. 
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45. 
1464. Mátyás király Szegecl város részére Zsigmond 

király II. törvényét, amennyiben az a várost és községet 
illeti, megerősítvén, királyi pecsét alatt hiteles alakban ki-
adatj a. 

Commissio propria Domini Regis. 
Mathias Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ratne, 

Scrvie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex, 
Universis Christi fidelibus praesentibus, et futuris praesen-
cium noticiam babituris Salutem in omnium Salvatore. Ad 
universorum noticiam liarum serie volumus pervenire. Quod 
nostre Majestatis accedendo in eonspectum lideles nostri cir-
cumspecti Ladislaus lilius Osvaldi J udex , ac alter Ladislaus 
Thapay, et Benedictus Kamanczy Jurati cives, nec non Magi-
ster Franciscus nótárius Civitatis nostre Zegediensis in ipso-
r u m , ac ceterorum universorum Civium, Hospitum Incola-
r u m , et Inbabitatorum, ac tocius Communitatis ejusdem civi-
tatis nostre nominibus exbibuerunt, et praesentarunt nobis 
quasdam literas quondam Serenissimi Principis domini Sigis-
mundi similiter Regis Hungarie, et praedecessoris nostri dup-
plici sigillo suo in pendenti communitas, super certis liber-
tatibus, graciis, disposicionibus, statutis, et decretis inter 
alios Regnicolas nostros, ac Civitates, Oppida, et liberas 
Villas praefatos cives, et dictam eorum Communitatem com-
muniter concernentibus, inferius in tenoribus earundem litte-
rarum suarum, specificatis confectos tenoris infra scripti. 
Supplicantes praefati Ladislaus Judex , et alter Ladislaus, et 
Benedictus Jurati Cives, et Magister Franciscus nótárius 
dicte civitatis nostre Zegediensis, in ipsorum, ac praefato-
rum universorum aliorum Civium, Hospitum , et inhabitato-
rum , ac tocius Communitatis ejusdem Civitatis nostre nomi-
nibus, Majestati nostre humiliter, ut nos praefatas literas 
dicti condam domini Sigismundi Regis, et omnia in eis con-
tenta, ra tas , gratas, et accepta habere, litterisque nostris 
privilegialibus inseri, et inscribi facere, ac pro ipsis, Judice, 
Jurat is , ceterisque Civibus, Ifospitibus, Incolis, et Inbabi-
tatoribus, ac tota Communitate dicte Civitatis nostre Zege-
diensis, in quantum scilicet ipsos concernunt, innovantes, 
perpetuo valituras , confirmare dignaremur. Quarum quidem 
Jitterarum tenor talis est : Sigismundus Dei gracia Hungarie, 
Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Co-
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manie, Bulgarieque R e x , Marchio Brandenburgén sis, Sacri 
Romani Imperii Archi Camerarius, nec non Bohemie, et 
Luxemburgensis lieres, Universis Christi fidelibus, tam prae-
sentibus , quam futuris , praeseneium noticiam habituris Salu-
tem in omnium Salvatore. Sceptrigera Regalis dignitatis alti-
tudo etc. (lásd Zsigmond király II. törvényét. Corpus Juris 
Hung. etc. authore Stephano de Werbó'cz. Budae. 1779. T. 
I. pag. 178—184. Idézve van Okmánytárunk 17. sz. a.) 
Nos igitur praemissis humilimis supplicationibus praefatorum 
Ladislai filii Osvaldi Judiéis, ac alterius Ladislai Thapay, 
Benedicti Kamanczy Juratorum Civium, et Magistri Fran-
eisci Notarii antedicte Civitatis nostre Zegediensis per eos 
in ipsorum, et praedictorum universorum aliorum Civium, 
hospitum, incolarum , et inhabitatorum, ac tocius Communi-
tatis ejusdem Civitatis nostre personis, nostre modo quo 
supra porrectis Majestati, Regia benignitate exauditis, et 
elementer admissis, pi'aescriptas litteras annotati condam do-
mini Sigismundi Regis non abrasas, non concellatas, nec in 
aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus suspicionis vicio 
carentes, praesentibusque nostris litteris privilegialibus de 
verbo ad verbum sine diminucione, et augmento aliquali 
insertas, quoad omnes earum continencias, clausulas, et 
artículos eatenus, quatenus eedem ri te , et legitime existunt 
emanate , viribusque earum ventas suffragatur, acceptamus, 
approbamus, et ratificamus, et nichilominus consideratis fide-
litatibus, et íidelium serviciorum meritis praefatorum Judi-
éis , Jura torum, ceterorumque Civium, hospitum, et inhabi-
tatorum dicte Civitatis nostre Zegediensis, per eos Majestati 
nostre et Sacre dicti Regni nostri Hungarie Corone, firma, 
et sincera fide exhibitis, et inpensis, easdem litteras super 
praemissis libertatibus, graciis disposicionibus , statutis , et 
decretis confectas, et omnia in eis contenta, ex certa Maje-
statis nostre sciencia, et animo deliberato pro praefatis Ju-
dice , Jura t i s , ceterisque Civibus, hospitibus, incolis, et irdia-
bitatoribus, ac tota Comnmnitate dicte Civitatis nostre Zege-
diensis , ipsorumque successoribus, et posterit.atibus univer-
sis, prout scilicet, et in quantum liujusmodi libertates, gracie, 
disposiciones, statuta, et decreta ipsos eoncernunt innovan-
tes , perpetuo valituras confirmamus praesentis scripti patro-
cinio mediante. In cujus rei memóriám, firmitatemque per-
petuam , praesentes litteras pendentis, et autentici sigilli 
nostri dupplicis munirnine roboratas, eisdein diximus conce-
dendas. Datum per manus Reverendissimi in Christo patris 
domini Stephani Colocensis, et Bachiensis Ecclesiarum Archi-
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episcopi, locique ejusdem Colocensis Comitis perpetui, Aule 
nostre Sumnii Cancellarii fidelis nostri dilecti. Anno Domini 
Millesimo quadringentesimo sexagésimo quarto, tercio nonas 
Április, Regni nostro anno séptimo, coronacionis vero primo. 
Venerabilibus in Christo Patribus etc. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

46. 
1464. Mátyás király a szegedi polgárok részére a Zsig-

mond király által 1430-ban kiadott s ugyanaz által 1436-ban 
megerősített szabadalom-levelet az utóbbi szöveg szerint át-
íratván , ujolag megerősíti. 

t L. a III. Károly-féle szabadalom-levelet, Okmánytárunk 76. sz. a. 

47. 
1465. Mátyás király IV. Bélának 1247-ik évben kelt 

adomány-levelét, melylyel Tápé helységet és a vártái halas-
tavat Szeged városának ajándékozta, átíratván, megerősíti. 

L. a III. Károly-féle szabadalom-levelet, Okmánytárunk 76. sz. a. 

48. 
1465. Mátyás király Szeged város községének enge-

délyt ad , hogy Asszony szállása nevű nagykunsági pusztát, 
mint előbb, ugy jövőre is a kunokkal egyenlően használ-
hassa és hogy ezenkívül a Duna és Tisza között levő kis-
kunsági s más egyéb pusztákat is, mások sérelme nélkül , a 
régi gyakorlat szerint szabadon élvezhesse. 

Commissio propria Domini Regis. 
Nos Mathias Dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie , Croa-

eie etc. Memorie commendamus tenore praesencium signi-
licantes quibus expedit universis. Quod nos tum ad humil-
lime supplicacionis instanciam fidelium nostrorum Circumspe-
ctorutn Judicis , Juratorumque Civium Civitatis nostre Zege-
diensis, per ipsos nostre propterea porrecte . Majestati, tum 
eciam volentes commodo, et utilitati ejusdem Civitatis nostre 
providere, eidem Civitati nostre, et ejus Communitati id 
duximus annuendum, et concedendum, ut ipsa civitas durante 

\ 
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nostro beneplácito, in descensu comanicali Azzonzallasa vo-
cato, et ejus pertinenciis, ac utilitatibus, campisque, et fene-
tis, ilium habere valeant usum, quem hactenus babuerunt, 
Comani eciam nostri in eodem descensu eundem, quern 
habuerunt usum habere possint. Insuper eciam annuimus 
eidem Civitati nostre Zegediensi, et ejus Communitati, ut 
ipsa ubique in Campis Comanorum, et aliis inter fluvios 
Danubii, et Ticiae libera sit , et eis utatur i ta , quemadmo-
dum aliis temporibus Regum Hungarie praedecessoruin no-
strorum libere usa fuisse dicitur, immo annuimus, et eonce-
dimus, salvis tarnen iuribus alienis, harum nostrarum vigore, 
et testimonio litterarum mediante. Datum feria secunda pró-
xima post festum — Anno Domini Millesimo quadrin-
gentesimo sexagésimo quinto. Regni nostri anno octavo, Co-
ronacionis vero secundo. 

Eredetije sz. kir. Szeged vúros titkos levéltárában vau. 

49. 
1469. Mátyás király Zsigmond királynak 1436-ban kelt 

azon oklevelét, melylyel Csertő Bálintot az örökös kun-kapi-
tányságban megerősítette, ujolag átírja. 

Commissio propria Domini Regis. 
Mathias Dei gracia Hungarie, Bohemie , Dalmacie, 

Croaeie, Rame, Servie, Gallicie , Lodomerie, Comanie , Bul-
garieque Rex , omnibus Christi íidelibus tarn praesentibus, 
quam futuris, praesencium noticiam liabituris 'Salutem in 
salutis Largitore. Ad universorum noticiam harum serie volu-
mus pervenire : Quod íidelis noster Valentinus Cherthe dictus 
Comanu8 de Thewrtherzallas, Nostrum veniens in conspectum, 
in sua ac Matthie filii sui personis exhibuit Nobis quasdam 
Litteras Patentes Serenissimi condam Domini Sigismundi 
Romanorum Imperatoris et similiter Hungáriáé Regis etc. 
Praedecessoris Nostri in Pergameno confectas sigillo suo 
inpressive eonsiguatas, quibus mediantibus idem condam 
Dominus Imperator Capitaneatus Descensuum Thewrtherzal-
las, Boychazallas, et Kempeczzallas vocatarum pro praefato 
Valentino, ac heredibus , et posteritatibus suis universis, 
modo , et ordine inferius in tenore earundem litterarum ex-
presso, confirmasse dinoscitur tenoris infrascripti, supplicans 
nobis, ut praescriptas litteras ratas, gra tas , et acceptas 
habere, praesentibusque litteris nostris privilegialibus inseri 
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facere, easque, et omnia in eis contenta pro eodem Valen-
tino , et Mathia filio suo praefato, ipsorumque heredibus, et 
posteritatibus universis innovantes perpetuo, valituros con-
firmare dignaremur. Quorum quidem litterarum tenor talis 
est : Nos Sigismundus Dei gracia etc. (L. fontebb a 34. sz. 
a.) Nos igitur supplicacione praefati Valentini, per eum no-
stre modo praemisso porrecta Majestad, Regia benignitate 
exaudita, et clementer admissa, praescriptas litteras non 
abrosos, non concellaías, nec in aliqua sui parte suspectas, 
praesentibusque litteris nostris privilegialibus de verbo ad 
verbum sine d i m i n u c i o n e e t augmento aliquali insertas, 
quoad omnes earum continencias, clausolos, et artículos, 
eatenus, quatenus eedem rite, et legitime emanate existunt, 
viribusque earum veritas suffragatur, acceptamus , approba-
mus, et ratificamus, easque nichilominus, et omnia in eis 
contenta pro praefatis Valentino et Mathia filio ejusdem ipso-
rumque heredibus, et posteritatibus universis innovantes per-
petuo valituras confirmamus, praesentis scripti patrocinio 
mediante salvo ju re alieno. In cujus rei memoriam, firmita-
temque perpetuam praesentes litteras nostras pendentis, et 
autentici dupplicis sigilli nostri munimine roboratas, eisdem 
duximus concedendas. Datum per manus Reverendissimi in 
Christo Patris Domini Stephani Cardinalis Ecclesiarum Colo-
ccnsis, et Bachiensis Archiepiscopi, Aule nostre Supremi 
Cancellarii fidelis nostri dilecti. Anno Domini Millesimo qua-
dringentesimo sexagésimo nono, décimo Kalendas Octobris, 
Regnorum nostrorum Anno Hungarie duodécimo, Corona-
tionis sexto, Bohemie vero primo. Venerabilibus in Christo 
Patribus etc. 

Eredetije sz. kir. Szeged vúros titkos levéltárában van. 

50. 
1469. Mátyás király a kunsági puszták élvezete iránt 

1462-ben Szeged város részére kiadott engedélyét megerősíti. 
L. a III. Károly-féle szabadalom-levelet, Okmánytárunk 76. sz. a. 

51. 
1471. Mátyás király védlevele, melylyel a péterváradi 

apátot eltiltja, hogy a szegedi polgárok ott termesztett bo-
raitól, nemkülönben azok javaitól és személyeitől, semminemű 
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adót , vagy vámfizetést követelni ne bá torkodjék; hanem 
azokat Béla, András, Károly, Lajos és Zsigmond királyok-
tól nyert szabadalmaikhoz képest, boraik szabad elszállítása 
gyakorlatában háboritlanul hagyja meg ; szüretkor pedig 
sziirethelypénz fejében 4 dénárnál többet ne követeljen. 

De commissione propria Domini Regis. 
Nos Mathias Dei gracia Rex Hungarie , Bohemie, etc. 

Memorie commendamus tenore praesencium significantes, qui-
bus expedit universis : Quod nostro Majestatis venientes in 
praesenciam fideles nostri circumspecti Ladislaus Zylagy Ju-
dex , et Michael Marazy cives civitatis nostre Zegediensis, in 
ipsorum, ac universorum aliorum civium, incolarum, et 
inhabitatorum praefate civitatis nostre Zegediensis personis, 
quasdam literas privilegiales eorum per divos Reges Hunga-
r ie , videlicet Belam, Andreám, Karolum, Ludovicum, et Si-
gismundum, nostros videlicet praedecessores eisdem graciose 
concessas, Majestati nostre praesentare curarunt , in eo vide-
licet, quod ipsi, et quilibet eorum Civium, et incolarum 
nostro rum Zegediensium, tarn de vinis, quam de aliis rebus, 
et personis ipsorum, nullum tr ibutum, nullamve solucionein 
Thelonei, in Waradinopetri dare , et solvere teneantur. Prae-
terea quod praefati cives, et inbabitatores dicte Civitatis 
nostre Zegediensis, tempore vindemiorurn, de locis Colato-
riis, vulgariter Zywrethel vocatis, de singulis locis singulos 
quatuor denarios, ceterum quod iidem cives, et inbabitato-
res praedicte civitatis nostre Zegediensis, vino ipsorum de 
oppido Kamancz ad oppidum Keivzenthmarthon vocatum toci-
ens quotiens eisdem opus fuisset, liberam ducendi babuissent 
potestatis facultatem. Unde nos visis hujusmodi libertatibus 
ipsorum, easdem libertates, et speciali nostra gracia eiusdem 
civibu8, et inhabitatoribus dicte civitatis nostre Zegediensis, 
nove nostre donacionis titulo inperpetuum graciose duximus 
conferendas , Quare , Vobis fidelibus nostris Abbati de dicto 
Waradinopetri , aut Gubernatori ejusdem Abbacie pro tem-
pore constitutis et constituendis firmissimo nostro Regio sub 
edicto damus in mandatis, quatenus a modo deinceps nul-
lum tributum, nullamve exaccionem thelonei tarn in terris, 
quam super aquis, de vinis, aliisque rebus, et personis eorun-
dem civium , et inhabitatorum praetacte civitatis nostre Ze-
gediensis petere, seu exigere, aut exigi facere, aut eosdem 
racione non solucionis ejusdem impedire, molestare, seu 
damnificare, tempore vero vindemiorurn de hujusmodi locis 
colatoriis vulgariter Zyiorethel vocatis, singulos quatour dena-
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rios ab eisdem Civibus et inhabitatorlbus sepe dicte Civita-
tis nostre Zegediensis exigere, et recipi facere, praeterea 
universa vina praefatorum civium, et inliabitatoruni Zege-
diensium, eisdem de oppido Kamantz ad oppidum Kewzenth-
martbon libere, pacifice, et sine aliquo impedimento ducere, 
permittere, et permitti facere debeatis, harum nostrarum 
vigore , et testimonio litterarum mediante, quas in formam 
nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint 
repórtate. Datum Bude feria quinta próxima post festum 
beati Regis Stephani, Anno Domini Millesimo quadringen-
tesimo septvagesimo primo, Regni nostri anno quarto dé-
cimo, Coronacionis vero octavo. 

Eredetije sz. kir. Szeged vAros titkos levéltárúban van. 

52. 
1473. Mátyás király majosszállási Both László és Do-

mokos testvéreknek, mint halasszéki kis-kun-kapitányoknak 
engedélyt ad , hogy a mirigy és éhség következtében lako-
saikban megfogyatkozott Csólyos-szdlldsa, Fejértó, Majos-
szálldsa és Kompoc-szállása nevezetű pusztákat újra benépe-
síthessék. 

De Comissione Domini Regis. 
Mathias Dei gracia Rex Hungarie, Bohemie etc. Ad 

fut uram rei memóriám dignum est Principibus, ut hos exau-
diant, et illorum admittant petita, quorum sagici industria 
Principibus ipsis uberiora procedunt commoda, et digna 
exhibentur obsequia. Proinde ad universorum noticiam ha-
rum serie voiumus pervenire, quod fideles nostri Ladislaus 
Both et Dominicus fráter ejusdem carnalis de Majos-szállása, 
Capitanei Comanorum nostrorum in descensibus Csólyoszal-
lasa, Fejerto, et Mayoszallasa praedicto, ac Kempeczzallasa, 
et aliis ad sedem Halas pertinentibus, commorancium, ad 
nostre Majestatis accedentes conspectuin, deciaraverunt, se, 
et ipsos nostros Comanos tum jaeglia-ökrde, tum vero vasta 
necessiíudine persona et rebus adeo fore deminutos, ut nisi 
remedio occurramus, descensus ipsi quoque cito in extremam 
cogerentur corruere desolationem, et supplicarunt, ut ipsi 
descensus bujusmodi, populus Hungarie Regis, more cetero-
rum possessionatorum hominum Regni nostri decorare pos-
sent et valerent, annuere et concedere dignaremur. Unde 
nos exaudita praemissa supplicacione, et non minus nostra, 
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quam aliorum utilitate pensata, annuimus et concessimus, ut 
ipsi Capitanei ad dietos descensus populos Hungarie Regis 
de quorumvis bonis et possessionibus, juxta legem et con-
svetudinem Regni nostri , justo terragio deposito, et aliis 
debitis plenax-ie persolutis, moraturos se transferentes acce-
ptare , eosque more ceterorum possessionatorum hominum 
tenere et habere possint, et valeant , inuno annuimus et con-
cedimus ipsis et posteritatibus eorum universis praesencium 
per vigorem. Quocirca omnibus et singulis Praelatis, Baro-
nibus, Nobilibus, et alterius cujusvis status et condicionis 
possessionatis hoxninibus, eorumque Officialibus , item Civi-
tatibus, Oppidis, et Villis, et ipsorum Rectoribus ac Judi-
cibus , et Villicis, intra ambitum Regni nostri ubilibet con-
stitutis, praesentes visuris, harum sei'ie firmissime manda-
mus , quatenus receptis praeseutibus, hujusmodi populos 
eorum, qui se de bonis et possessionibus, vei officiolatibus, 
sive eorum de medio, justo texu-agio deposito, et aliis debi-
tis persolutis, ad dietos descensus moraturos se transferre 
voluerint, cum omnibus eorum bonis et rebus, omni calum-
pnia abjecta , libere et pacifice abire permittant, et permitti 
facere debeant, et teneantur, et nee secus facere audeant, 
gracie nostre sub optentu, praesentes eciam, quas in aeter-
nam rei memóriáin, et firmitatem perpetuam pendentis et 
autentici sigilli nostri munimine roborari jussimus, post earum 
lecturam semper reddere teneantur praesentanti. Datum Bude 
in festo Sancti Bartholomei Apostoli Anno Domini Millesimo 
quadringentesimo septuagesimo tercio. Regni nostri Anno 
sextodecimo, Coronacionis vero decimo. 

Eredetije sz. kir. Szeged vároa titkos levéltúrábun van. 

53. 
1473. Mátyás király Szeged város polgárainak a kun-

puszták homokos részein a kunokkal egyenlő szabad legel-
tetési élvezetet biztosit s őket a Duna és Tisza között fekvő 
mind homokos ta la jú , mind fekete földü pusztaságok szabad 
használata iránt nyert régi szabadalmaikban ujolag nieg-
erősiti. 

L. a III. Károly-féle szabadalom-levelet, Okmánytárunk 76. sz. a. 
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54. 
j 475. A budai káptalan Báthori István országbíró 

előtt a nevezett káptalan zentai birtokánál fizetendő átkelési 
és teberszállitási révpénzek iránt Szeged városával egyezkedik. 

Nos Comes Stephanus de Bathor Judex Curie Serenis-
simi Principis Matbie Dei gracia Regis Hungarie, Boliemie, 
Dalmacie, Croacie etc. Memorie commendamus tenoré jn-ae-
sencium significantes quibus expedit universis. Quod venera-
bil is dominus Ladislaus Pracpositus Ecclesie Budensis Pro-
tb ouotarius Apostolicus, et dicti Domini nostri Regis vice 
cancellarius, nec non houorabiles Magistri Tliomas Cantor, 
ac Ladislaus de Marczelháza Custos, Philippus de Isaak, 
Michael P a l y , et Laurentius Bodo Canonici dicte Ecclesie 
Budensis, pro se personaliter, ac Capituli loci ejusdem no-
minibus , et in personis ab una, Item circumspecti Ladislaus 
Zylagy Judex , et Michael Marazy, Nicolaus Nagy, Ladislaus 
Thapay, et Matheus Litteratus Jurati cives Civitatis Zegedien-
sis similiter pro se personaliter, ac tocius Communitatis 
ejusdem Civitatis in personis coram nobis constituti, sunt 
confessi in hunc modum : Quam vis alias inter nominatum 
Capitulum Ecclesie Budensis, ac dictani Civitatem Zegedien-
sem, per consequens Judicem, et Juratos Cives praedictos, 
ac universos incolas ejusdem racione, et praetextu exaccio-
nis Tributi, seu Telonii ipsius Capituli in facie oppidi eoruui 
Zyiitlia vocati in Comitatu Cliongradiensi existentis, in fluvio 
Tieie exigi soliti, nonnulle dissidie, contencionesque, et diffe-
rentie exorte fuerint, et suscitate, ipsumque oppidum Zyntha 
e manibus eorumdem domini Praepositi, et Capituli, per ipsam 
Civitatem Zegediensem, ex mandato dicti domini Regis nostri 
occupatum, et diueius tentum exstiterit: Tarnen eedem par-
tes , matui a inter se deliberacione praehabita, in facto ex-
accionis, et reeeptionis praescripti Telonii ipsius domini 
Praepositi , et Capituli praedicti , ad talem concordie, et 
pacis devenissent unionem , immo devenerunt nostri in prae-
sentia eo modo : Quod ipsi Cives, et- incolae ipsius Civitatis 
Zegediensis in dicto Telonio de vigiuti vasis villi tantum-
modo singulis unum fforenuin solvere teneantur, de Tunellis 
vero , seu vasculis medium vas vini in se continentibus, nul-
lám tributariam solucionem facere debeant , et quod tempore 
vindemiarum, dum ipsi incole vel eorum bomines in navi-
bus cum vinis per ipsum fluvium Ticie proficiscerentur, etiam 
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si ipse naves vasa vacua continerent, non plus nisi decern 
denarios, quorum centum denarii unum florenum facerent, 
solvere deberent ; de magnis siquidem navibus, quibuscun-
que rebus oneratis viginti quinqué denarios, hoc est quar-
tam partem unius floreni dare teneantur, praeterea de navi-
culis Ladak vocatis, remigium habentibus quantumcunque 
oneratis, unum tantummodo denarium solvere debeant ; de 
piscantibus vero naviculis, Cholnok dictis, nichil solvere 
teneantur, de navibus denique magnis , quibuscunque rebus 
mediocriter oneratis, duodecim denarios dare , et solvere 
eisdem Domino Praeposito, et Capitulo, aut hominibus eorun-
dem in ipso Telonio constitutis, absque renisu teneantur : 
Ordinatum denique exstitit per easdem partes : Quod si De-
canus ejusdem Capituli in ipso oppido Zyntha pro tempore 
constitutus, aut homines dictorum Domini Praepositi, et Ca-
pituli, vel ipsius Decani hujusmodi Disposicioni contraire, 
vel ipsam tributariam solucionem ul t ra , quam praemissum 
est , in exigendo extendere, et augmentare attemptarent, aut 
eciam ipsi incole dicte Civitatis Zegediensis, vel ipsorum 
homines saliendo, vel alia quavis occasione adinventa prae-
scriptarn tributariam solucionem, juxta ordinacionem, et artí-
culos praenarratos, solvere obmitterent, vel recusarent : ex-
tune ipse partes de hujusmodi rebus, et negociis inter nego-
ciatores, vel familiares, et homines earum gestis, et subortis 
se se mutuo pro reformandis eisdem per se, vel homines 
suos admonere, et superinde remedium opportunum, omni-
modamque satisfactionem vicissim sibi mutuo adhibere, et 
facere deberent, et tenerentur. Ubi vero praemisse disposi-
cioni in toto vel in parte aliqua, proin per se , vel homines 
ejusdem ex volúntate ipsius partis contrarium fecerint, et 
talis pars requisita ex parte hominum suorum, et ad ipsam 
pertinencium in justicia, et debite satisfaction!s complemento 
part i , in praemissis quovis modo dampnum, ultra praescri-
ptam disposicionem pacienti, et ipsam disposicionem admi-
nistrando negligens fieret quoquo modo : extunc ,talis pars 
praemissa non observans, contra partem alteram in centum 
Mardis solvendis, vigore praesencium mediante convinceretur, 
et convinci deberet eo facto, ad quae praemissa, se eedem 
partes personalibus earum astaneiis, nominibusque, et in 
personis, quorum supra modo praemisso in scriptas assum-
ptis sponte obligarunt, praefatique Judex , et Jurati Cives 
dicte civitatis Zegediensis suis, et dicte communitatis eiusdem 
in personis antedictum oppidum Zyniha eisdem domino Prae-
posito, et Capitulo remiserunt, et resignaverunt, naves eorum, 
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et quorum libet suorum, de eodem in posterum penitus ex-
cipientes corám nobis, harum nostrarum, quibus sigillum 
nostrum autenticum est appensum , vigore et testimonio litte-
rarum mediante. Dátum Bude feria quarta próxima ante 
fcstum beate Margafethe Virginis, et Martyris. Anno Do-
mini Millesimo quadringentesimo septuagésimo quinto. Coram 
me sign. 

Ezen nevezetes okmány eredotijo sz. kir. Szeged város titkos levél-
tárában őriztetik. 

5 5 . 

147 7. Gábor kalocsai érsek, mint a péterváradi apát-
ság kormányzója, a szegedi polgároknak engedélyt ad , hogy 
azok a péterváradi és kamenici hegyeken birtokolt szólóiktői 
a csöbörpénzt ugy fizessék, mint azt a kamenici polgárok 
régi gyakorlatnál fogva fizetik. 

Gabriel, Dei et apostolice Sedis gracia Colocensis, et 
Bachiensis Ecclesiarum canonice unitarurn Archiepiscopus, lo-

• cique ejusdem Colocensis Comes perpetuus Summus Cancel-
larius Regius, nec non Gubernátor Abbatie beate Virginis 
belefontis de monte Varadini Petri etc. Nobis dilectis, uni-
versis, et singulis Castellanis, a<? Provisoribus Curie, cunctis 
eciain aliis Factoribus, et Exactoribus pecuniarum Tinalium, 
seu Chibrionalium in dicta Abbatia Varadini Petr i , pro tem-
pore constituendis, praesencium noticiam habituris salutem, 
et dilectionem. Quia nos ad petitionem prudentum, et cir-
cumspectorum civium , incolarum, et inhabitatorum civitatis 
Zegcdiensis, per eos nobis factam, id duximus annuendum, 
et concedendum, ut ipsi, eorumque heredes, et successores 
universi a modo in antea perpetuis semper successivis tem-
poribus, pecuaias Tinales , seu Cbibrionales, quae de Vineis 
eorum, in promontoriis Civitatum nostrarum Varadinipetri, 
et Kamancz adjacentibus ipsi ecclesie,- et Abbatibus ejus, 
singulis annis provenire deberent, illo ordine solvere tenean-
tur , qua a civibus dicte civitatis nostre de Kamancz , et 
libertate eorum antiqua, per nos pridem eis de novo resti-
tuta exigere commisimus, sal vis tamen semper jur ibus Ec-
clesie nostre Bachiensis; dilectioni igitur vestre, et cujus 
libet vestrum, harum serie firmiter committimus, quatenus 
receptis praesentibus, a modo deinceps semper successivis 
temporibus a praefatis civibus, incolisque, et inliabitatoribus 

17 
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praefate civitatis Zegediensis, eorumque hei-edibus, et suc-
cessoribus universis praefatas pecunias Tinales, seu Chibrio-
nales non aliter, nisi illo ordiné, quo praefati cives nostri 
de Kamancz ex antiqua libertate eorum per nos eis ut prae-
mjsimus de novo restituta solvere obligantur, recipere , et 
exigere praesumatis, et neque sitis ausi modo aliquali. Prae-
se'ntes autem litteras nostras, quas sigillo nostro iinpendenti 
communiri fecimus post earum lecturam reddetis semper 
praesentauti. Datum Bachie praedieta die Dominico proximo 
post festum Inventionis Sancte Crueis Anno Domini Mille-
simo quadringentesimo septuagesimo septimo. De commissione 
Domini Archiepiscopi propria. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 
-.táqa ibr.'fhvioj'xj ¡m "» in /. ) .7 Ti . 
rsoA J u t tylMngrm ifo .... . J ( ,q ¡bo^sa fi . «¡óxy.nunod nks 

56. 

1478. Mátyás király a föntebbi oklevelet megerősíti. 

Commissio propria Domini Regis. 
Mathias Dei gracia Rex Hungarie , Bohemie, Dalma-

cie , Croac-ie, Ramc, Servie, Gallicie, Lodomerie , Cumanie, 
Bulgarieque Rex. Omnibus Christi fidelibus praesentibus, et 
futuris praesencium noticiam habituris salutem in omnium 
Salvatore. Ad universorum noticiam harum serie volumus 
pervenire , Quod fideles nostri Nobilis, et circumspecti La-
dislaus Zilagy Comes Comitatus Chongradiensis, alter Ladis-
laus Osuald J udex , Michael Marazy, et Emericus Zewch jurati 
Cives, et inhabitatores civitatis nostre Zegediensis, nostrum 
venientes in conspectum, in ipsorum, ac universorum ci-
vium, et hospitum ejusdem civitatis nostre Zegediensis nomi-
nibus exhibuerunt nobis quasdam litteras Reverendissimi in 
Christo Patris Domini Gahrielis Eoclesiarum Colocensis, et 
Bachiensis Canonice unitarum Archiepiscopi, locique ejus-
dem .Colocensis Comitis perpetui, Summi, et Secretarii Can-
cellarii nostri , ac Gubernatoris Abbaeie Beate Marie Virgi-
Tiis Belefontis de monte Varadinipetri, sigillo suo , quo utitur 
impendenti consignatas, quibus mediantibus idem Dominus 
Gabriel Archiepiscopus ipsis Civibus, et hospitibus id annu-
isse, et concessisse dinoscitur, ut perpetuis semper successi-
vis temporibus pecunias tinales, seu Chibrionales, que de 
vineis eorum in promontoriis Civitatum Varadini Petri, et 
Kamancz adjacentibus, dicte Ecclesie beate Marie Virginis 
provenire deberent, illo ordine, quo a Civibus dicte Civita-
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tis Kamancz ex Übertäte eorum antiqua, per ipsum Domi-
num Gabrielem Archiepiscopum eis de novo restituía exigi-
tur , ipsi quoque Cives, et hospites praefate Civitatis nostre 
Zegediensis, eorumque heredes, et successores universi sol-
vere teneantur, tenoris infra scripti, Supplicantes nobis prae-
fati uterque Ladislaus, ac Michael, et Emericus suo, et 
aliorum quorum supra, nominibus humiliter, ut easdem lit-
teras ratas, gratas, et acceptas habentes, litterisque nostris 
privilegialibus de verbo ad v erb um inseri facientes appro-
bare, easque, et omnia in eis contenta, ipsis eorumque he-
redibus, et posteritatibus, successoribusque universis inno-
vantes, perpetuo valituras confirmare dignare mur. Quarum 
quidem litterarum tenor is es t : Gabriel Dei , et Apostolice 
Sedis gracia etc. (L. elöbb, az 55. sz. a.) nos igitur humi-
libus 8upplicacionibus annotatorum utriusque Ladislai, ac 
Michaelis, et Emerici , per eos in ipsorum, ac aliorum quo-
rum supra , nominibus nostre modo praemisso porrectis Ma-
jestati , Regia benignitate exauditis, et clementer admissis, 
praescriptas littei'as Domini Gabrielis Archiepiscopi non abra-
sas , non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, prae-
sentibusque litteris nostris privilegialibus, de verbo ad ver-
bum sine diminucione, et augmento aliquali insertas, quoad 
omnes earum continencias, clausulas, et artículos accepta-
mus, approbamus, et ratificamus, easque nihilominus, et 
omnia in eis contenta pro praefatis civibus, et hospitibus 
dicte civitatis nostre Zegediensis, eorumque heredibus, et 
posteritatibus, ac successoribus universis innovantes perpe-
tuo valituras confirmamus, praesentis scripti patrocinio me-
diante , sal vis juribus dicte Ecclesie beate Marie Virginis 
Belefontis. In cujus rei memoriam , firmitatemque perpetuam 
praesentes concessimus litteras nostras privilegíales penden-
tis auteritici duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Da-
tum per manus praefati Reverendissimi in Christo Patris 
Domini Gabrielis dictarum Ecclesiarum Colocensis, et Ba-
chiensis Canonice unitarum Archiepiscopi, locique ejusdem 
Colocensis Comitis pcrpetui. Aule nostre Summi Cancellarii 
fidelis nostri dileeti. Anno Domini Millesimo quadringente-
simo septuagésimo octavo, quarto nonas Aprilis, Regnorum 
nostrorum Hungarie etc. anno vicésimo primo, Bohemie 
vero nono. 

Eredetije sz. kir. Szeged varos titkos Jovéltárában van. 

16* 
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57. u i ' i d n d « 

1481. Guthi Ország Mihály nádor itélet-levele a Sze-
ged városa által a péterváradi apát ellen indított perben, 
melynél fogva a fölperes város régi szabadalmai szerint föl-
mentetik , illetőleg alperes apát eltiltatik, hogy a város pol-
gárait se személyeikre, se javaikra nézve, saját hatósága terü-
letén semminemű adóztatással, vagy szokatlan fizetéssel ne 
terhelje. 
-ocni; xia'ioviiw öxjpHnai'íOHnoooms f s«dijáJíidfaoq )o , anŐibái 

Nos Michael Orzag de Guth Regni Hungarie Palatinus, 
et Judex Comanorum. Memorie commendamus tenore prae-
sencium significantes, quibus expedit uuiversis. Quod cum 
circumspectis Ladislao Zilagj Judice, ac Michaele Marazy, 
et Matheo Kalmár Juratis civibus civitatis Kegalis Zegediensis, 
in ipso tum ac ceterorum Oivium eiusdem civitatis Zegedien-
sis ab una , ac venorabili, et religioso Frat re Pe t ro , Abbate 
de Varadinopetri, personaliter ab alia partibus, tredecimo 
die festi Ascensionis doinini proxime praeteriti , in praesenti 
videlicet convencione dominorum Praelatoruin, Baronum, et 
dicti Regni Hungarie electorum Nobilium bic Bude celebrata 
juxta continenciam litterarurn Serenissimi Principis Domini 
Mathie Regis domini nostri graciosi, praeceptorie dicto Do-
mino Petro Abbati de Varadinopetri sonancium, querelam 
ipsorum Judicis, Juratorum, ac ceterorum Civiuin dicte Ci-
vitatis Zegediensis, contra, et adversus eundem dominum 
Abbatem, dicto Domino nostro Regi racione exacoionis tri-
butorum, per ipsum dominum Abbatem, et homines ejusdein 
in terris, seu locis tributorum praescripti sui Monasterii ab 
ipsis Civibus tarn de propriis eorum personis, quam de 
rebus eorum quibusvis contra libertatém, et exemptionem 
eoruindem Civium ipsius Civitatis Zegediensis, eis a divis 
Regibus, et eciam dicto Domino nostro Mathia moderno 
Rege concessam, coacte et compulsive exigi, et extorqueri 
solitorum, porrectam , et exhibitam in se denotantium, ití 
praesencia ipsius Domini Regis nostri comparentes iidem La-
dislaus Zilagj J u d e x , ac Michael Marazy, et Matheus Kai-
mar cives in ipsorum, ac dictorum ceterorum civium dicte 
civitatis Zegediensis personis sibi ipsis, ac dictis aliis civi-
bus ipsius civitatis Zegediensis, ex parte praelibati domini 
Abbatis per ipsum Dominum nostrum Regem in praemissis 
Jur is vigorem impertiri postulassent: Idem Dominus noster 
Rex hujusmodi cause deliberacionem inter partes sue Maje-
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statis in persona decidendam nostram transmisisset in prae-
senciam, tandem iidem Ladislaus Judex , ac Michael Marazy, 
et Matheus Kalmar Jurati cives, ut praemittitur in eorum 
ac eeterorum civium praescripte civitatis Zegedicnsis perso-
nis, ex praemissa transmissione Regia nostram venientes in 
praesenciam, praesente modo simili, et audiente praelibato 
domino Abbate de Varadinopetri, in hujus documentum, ut 
ipsi, et ceteri eorum concives in locis tributorum dicti Do-
mini Petri Abbatis, et per consequens Ecclesie ejusdein prae-
dicte tributum seu tributariam solucionem, prout idem Abbas 
hactenus consvevit, minime solvere teneantur, quasdam duas 
litteras, unain scilicet quondam domini Sigismundi Regis, et 
aliam praedicti domini nostri domini Mathie Regis, ambas 
patenter emanatas, nostrum produxerunt in conspectum , qua-
rum prime, scilicet dicti Domini Sigismundi Regis, ad rela-
cionem condam Piponis de Ozora Comitis Themesiensis edite 
tenor talis es t : Nos Sigismundus etc. (L. a 18. sz. a.) Alterius 
vero, videlicet ipsius Domini nostri Mathie Regis ad propriam 
commissionem ejusdem emanate tenor verbalis sequitur esse 
talis : Nos Mathias Dei gracia etc. (L. az 51. sz. a.) Quibus 
exhibitis rationem praemisse indebite exaccionis dictorum 
tributorum in praedictis tributis, seu locis tributorum dicti 
sui Monosterii contra praemissam libertatein, et exemptionem 
praerogativam eorundem a dictis divis Regibus, ac etiam 
moderno Domino nostro Rege ipsis concessam, antea, et 
etiam ad praesens ab ipsis civibus in consveto modo exigi 
solitorum , per eundem Dominum Abbatem assignari postu-
larunt coram nobis. Quo audito idem Dominus Petrus Abbas, 
ut praemittitur personaliter in nostram exurgens praesenciam 
resporidit tali modo, quod ipse in dicta sua Abbacia ex 
voluntate Regia adhuc tempore brevi stetisset, ct a tam 
brevi tempore jura dicti sui Monasterii per dissipacionem, 
perdicionem improvisam ratione Gubernacionis diversarum 
personarum ipsius Abbacie tam videlicet clericalium, quam 
et secularium ab ipso suo Monasterio alienata adhuc requi-
rere , et comperire nequivisset, et ex eo idem ad praesens 
hie coram nobis nulla litteraria instrumenta super dictis tri-
butis ipsius Monasterii, ac tributaria solucione eorundem, 
quibus mediantibus racionem hujusmodi exaccionis suorum 
tributorum declarare, et comprobare posset, exhibere, et 
producere valeret , sed in ulteriori termino per nos sibi 
dando eadem reacquirendo, et comperiendo coram nobis 
exhibere promptus esset, et paratus. Quibus sic habitis prae-
nominatisque Judice, et Juratis civibus dicte civitatis Zege-
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diensis, eis in praemissis ex parte jam f'ati domini Petr i 
Abbatis per nos Judicium, et Justiciam praeberi postulanti-
bus. Quia praemissa queriinonia per antelatos Judicem , Ju-
ratos, ac ceteros Cives Civitatis Zegediensis racione prae-
misse minus juste , et indebite exaetionis Iributorum, in prae-
allegatis tributis, et locis tributorum dieti domini Petri Abbatis 
de Varadinopetri usque hoc exigi, et extorqueri solitorum 
contra, et adversus ipsum dominum Abbatem, dicto Domino 
nostro Regi modo praemisso porrecta exstitisse. Idem eciam 
dominus noster Ilex ipsi domino Abbati superinde medianti-
bus dictis suis Uteris praeceptoriis termino in praesoripto 
cum suis Jur ibus , et literalibus instrumentis coram sua Ma-
jestate comparare debere mandasse, ipseque dominus Petrus 
Abbas in praemissis deliberacionem reeepturus, juxta prae-
cepta dicti domini nostri Regis modo praemisso in praesen-
tia ejusdem comparuisse, et tandem deliberacione cause ejus-
dem ex praemissa transmissione Regia nostram in praesen-
ciam deveniendo idem dominus Abbas praemissa per prae-
fatum dominum nostrum Regem sibi produeere commissa 
litteraria instrumenta in declarationem , et comprobacionem 
praemisse exaccionis suoruui tributorum super ipsos Judicem, 
ac ceteros Cives ipsius Civitatis Zegediensis usque hue ex-
torqueri , et exigi solitorum nec coram ipso domino Rege, 
neque coram nobis prout de praemisso mandato Regio faoere 
debebat , exhiberi curasse, sed se, et dictum suuni Monaste-
rium in praemissis duntaxat , praemissa facili, et simpliei 
sua responsione, et allegacione contra praeexhibita ju ra ipso-
rum Judicis , et civium dicte civitatis Zegediensis delendere 
velle sperasse, ex praemissis sane videbatur. Ob hoc nos 
aecepto superinde consilio nonnullorum Regni nobiliuin, no-
biseum in examine ipsius cause existentium, praememoratos 
Judicem, Juratos, ac ceteros Cives annotate civitatis Zege-
diensis in illis omnibus, et singulis eorum libertatibus, et 
exempcionibus, praerogativis, quas praeexbibite bine litere 
dictoruui domiuorum condam Sigismundi, et Mathie Regum 
continent, et exponunt, medio tempore uti, f rui , et rema-
nere , praelibatum autem dominum Petruui Abbatem de Va-
radinopetri praescripti dicti sui Monasterii modo praemisso 
alienata litteraria instrumenta per ipsum reacquirere velle 
allegata, eidem reacquirere, et comperire, reacquisitaque, 
et comperta in futuris Octavis festi beati Jacobi Apostoli in 
defensionem Juris sui, ac Monasterii ejusdem praedicti con-
tra antelatos Judicem, Jura tos , ac ceteros Cives dicte Civi-
tatis Zegediensis coram nobis produeere, et exhibere, ac 
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causa in praemissa finale Judicium praecipere, et assiirrtp-
mere. Interim quoque eundem Dominum Abbatem ab hujus-
modi minus jus ta , et indebita exaccione dictorum tributorum 
in praeallegatis tributis, et locis tributorum suorum antea 
per ipsum, ac homines ejusdein in consveto modo exigí, et 
extorquen solitorum, cessare, et supersedere debere, deCre-
vimus, et commisimus, irnnio decernimus, et committimus 
auctoritate nostra Judiciaria, et Justitia mediante. In cujus 
rei Testimonium praesentes litteras nostras privilegíales pen-
dentis, et autentiei sigilli nostri munimine roboratas duximus 
concederidas. Datum Bude praedicta, décimo sexto die festi 
Ascensionis domini praedicti. Anno ejusdein Millesiino qua-
dringentesimo octuagesimo primo. 

Eredetije ez. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 
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1483. Mátyás király megerősíti édes atyjának, Hunyadi 
János országkormányzónak Szeged város részére 1456-ban 
hetivásárt engedélyező levelét. 
• iy , m T .'niuio J jj.'ji .') . tuíiiiijitiJü't 3o . tuui 

Mathias Dei gracia Rex Hungarie, Bohemie etc. Me-
inorie commendamus tenore praesencium significantes quibus 
expedit universis : Quod in personis fidelium nostrorum pru-
dentum, et circumspectorum Judiéis, et Juratorum, cetero-
rumque Civium hospitum, et incolarum civitatis nostre Ze-
gediensis exhibite sint nobis, et praesentate quedam litere 
Illustrissimi condam Domini Johannis de Hunyad Comitis 
perpetui Bistriciensis etc. Genitoris nostri carissimi felicis 
recordii, quibus inediantibus idem praetacte civitati Zegedi-
ensi, consequenterque praefatis Judici , et civibus, et inha-
bitatoribus ejusdein, hoc et id, ut universi mercatores exteri, 
cunctique negociatores singulis diebus Dominicis, et feriis 
secundis, ad Forum ejusdem Civitatis hebdomadale, feriis scili-
cet secundis celebrari solitum, causa emendi, aut vendendi, 
ad eandein civitatem venire, et intrare volentes, libere, se-
cure, et pacifice, cum universis eorum rebus, et bonis vena-
libus, mercimoniisque quibusvis veniendi, forizandi, et nego-
ciandi cunetosque Contractus ipsorum faciendi, et exercendi 
peractoque, et determinato ipsorum foro, et negocio, ad 
eorum propria, vel alio quo voluerint transeundi, absque 
omni tributaria, et theloniaria solucione, et exaccione, libe-
ram, securam, et pacificam habeant facultatem ; neque hi, 
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vel alter eorum cum suis rébus , et bonis per quemcumque 
valeat arestari , aut detineri quoquo modo, annuisse, et con-
cessisse dinoscebatur : Supplicatum itaque est Majesta.ti nostre 
pro par te , et in personis praefati Judiéis, et Civium, ac 
îiospituni, et inhabitatorum dicte Civitatis nostre praetacto-
rum , quatenus praescriptas litteras memorati condam Geni-
toris nostri ac omnia, et singula in eis contenta, ra tas , gra-
tas, et accepta habentes, litterisque nostris privilegialibus de 
verbo ad verbum inseri, et inscribi facientes, pro praefatis 
Civitate, et civibus nostris innovantes, perpetuo valituras 
confirmare dignaremur, quarum quidem litterarum tenor talis 
est : Nos Johannes de Hunyad perpetuus Cornes Bistriciensis 
etc. (L. a 40. sz. a.) nos igitur supplicationibus pro parte 
dictorum civitatis, et Civium nostrorum Zegediensium Maje-
stati nostre modo praemisso porrectis, Regia benignitate ex-
auditis, clementer, et admissis, praescriptas litteras annotati, 
condam Domini Johannis de Hunyad non abrasas , non can-
cellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, praesentibusque 
litteris nostris privilegialibus de verbo ad verbum sine dimi-
nucione, et augmento aliquali insertas, quoad omnes earum 
continencias, clausulas, et artículos, acceptamus, approba-
mus , et ratificamus, easque nichilominus, et omnia in eis 
contenta pro praetactis Civitate, et Civibus nostris innovan-
tes , perpetuo valituras confirmamus, h arum nostraruni, qui-
bus secretum sigillum nostruni, quo ut Rex Ilungarie utimur, 
est appensum, vigore, et testimonio litterarum mediante. Da-
tum Bude feria quarta próxima ante festum Nativitatis beate 
Marie Virginis. Anno Domini Millesimo quadringentesimo 
Octuagesimo tercio, Regnortun nostrorum Ilungarie etc. Anno 
vigésimo sexto, Boliemie vero quindécimo. Ad commissionem 
Thomas de Erdewd Praeposifus Tituliensis., 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

59. 

1484. Mátyás király a Kassa és Bártfa városok s más 
felső vidékiek által, a szegedi és pesti polgároktól azon ré-
szekre szállíttatni szokott szerémi s más alvidéki borok iránt 
tett nehézségeket a királyi törvényszéken elintézvén, ren-
deli , hogy Kassán és más oly városokban, melyekben külö-
nös királyi szabadalomnál fogva a vidéki borok kimérése tilos, 
a szerémi s más borok le ne rakat tassanak, de megengedi, 
hogy azok kiméretés nélkül raj tok szabadon átvitethessenek, 
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vagy bennök meghálhassanak , sőt azon városokon kivül és 
távolabbi szabad mezőn ki is mérettethessenek ; azon időn tul 
pedig, mely alatt a vidéki bornak azon városokba bevitele tilos, 
az érdeklett borok azokban bordónkint áruitathassanak is. 

Commissio propria Domini Regis. 
Matkias Dei gracia Rex Hungarie, Bobemie etc. Fide-

libus nostris uuiversis, et singulis Praelatis, Baronibus, Co-
mitibus, Castellanis, Nobilibus, ipsorumque ofíicialibus, item 
Civitatibus, Oppidis, et villis, earumque Rectoribus, Judici-
bus scilicet, et Villicis, ac alterius cujuscunque status, et 
condicionis bominibus, omnibus denique subditis, et officia-
libus nostris, ac aliorum quorumcumque parcium Regni nostri 
superiorum praesentibus, et futuris, praesencium noticiam 
habituris, salutexn, et graciam : Quia nos differencias, et 
lites illas, que diebus superioribus coram nostra Majestate, 
inter civitates nostras Cassoviensem, et Bartuensem, et ceteras 
civitates Montanarum, alios denique nobiles, et Íncolas par-
cium Regni nostri superiorum, ab una nec non Judices, et 
ceteros Cives Civitatum similiter nostrarum Pesthiensis, et 
Zegediensis, et consimiliter universos Regnícolas parcium in-
feriorum ejusdem Regni nostri, ab alia, partibus, racione, 
et praetextu adductionis, et vendicionis vinorum Sirmiensium, 
et aliarum parcium inferiorum, versus partes superiores mote 
fuerant , et suscítate, una cum Praelatis , et Bai'onibus Regni 
nostri , auditis praedictarum utrarumque parcium propositis, 
et responsis, visis denique, et intellectis ipsarum juribus ra-
cionibusque, et consvetudinibus , justo judicio mediante, vigore 
aliarum iitterarum nostrarum adjudicatoriarum, exinde con-
fectarum, sedavimus, et determinavimus tali modo: quod 
praenominati Pesthienses, et Zegedienses, ac ceteri parcium 
inferiorum cives, et incole Sirmiensia, et alia earumdem par-
cium vina ad praedictas partes superiores, et si opus fuerit 
eciam extra metas Regni nostri libere, et sine omni impedi-
mento parcium superiorum, adducere, et apportare, atque 
vendere, et vendicioni exponere possint, et valeant , ita 
tamen, quod usque tempus illud, quo ex indulta a divis 
Regibus privilegio civitas nostra Cassoviensis, et sique alia 
tali privilegio uti sólita esset, quod vina externa admitiere 
non consvevisset, in ipsa Civitate vina Sirmiensia non depo-
nantur , vasa tamen integra sine educillacione pertransire, et 
pernoctare per Civitateni Cassoviensem praefatam, et per 
omnes Civitates nostras liberas perraittantur, et ut extra civi-
tates nostras in campis, et locis patentibus a civitatibus re-
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motis, eciam educillaciones pro necessitate competenti fieri 
valeant ; elapso vero tempore inhibito, hoc est in f ra , quod 
vina externa, et forensia admitti in Civitates nostras liberas 
non esset consvetum, eciam in liberis civitatibus nostris, 
vina ipsa cum vase vendi permittantur, prout hae praescri-
pte littere nostre adjudicatorie lacius declarant, et expri-
munt. Quocirca volumus, et Fidelitati vestre, ac cuilibet 
vestrum harum serie firmissime praecipimus, et mandamus, 
quatenus habitis praesentibus a modo deinceps semper, et 
omni tempore praenominatis eivibus, et populis Zegediensis, 
et Pestiensis civitatum nostrarum, ceterisque parcium infe-
riorum incolis , hujusmodi vina Sirmiensia, et aliarum infe-
riorum parcium, ad praedictas partes, et Civitates Regni 
nostri superiores, modo et ordine superius expresse decla-
rato adduei, et vendicioni exponere permittere, et permitti 
facere, módis omnibus debeatis : Quoniam alioquin cornmiti-
mus, et praesentibus strictissime mandavimus fidelibus nostris 
Comiti, vei Vice Comiti, et Judicibus Nobilium illorum Co-
mitatuum, in quibns forsitan hujusmodi mandati nostri per 
quempiam tentaretur , ut ipsi contra, et adversus omnes, et 
singulos tales praenominatos cives, populos, et incolas loco-
rum , et parcium praedictarum ipsorumque quemlibet in omni-
bus praemissis tueri , ac protegere, et conservare debeant, 
et teneantur auctoritate nostra praesentibus ipsis in hac parte 
attributa, et justicia mediante ; secus ergo non facturi , prae-
sentes autem, quas secreto sigillo nostro, quo ut Rex Hun-
garie utimur impendenti communiri fecimus, post earum lectu-
r am, semper, et ubique reddi volumus, et mandamus prae-
sentanti. Dátum Bude Sabbatho proximo ante Dominicam 
Letare. Anno Domini Millesimo quadringentesimo Octuage-
simo quarto. Regnorum nostrorum Anno Hungarie etc. vige-
simo septimo, Bohemie vero quinto decimo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

6 0 . 

1486. Mátyás király rendelete, melylyel meghagyja, 
hogy Szeged város birája ezen hivatalát jövőben ne az 
eddig gyakorolt helyi szokás, vagy inkább visszaélés sze-
rint a polgárok sérelmére egész élte fogytáig, hanem más 
városok példájára csak egy évig viselje s annak elteltével 
arról nyilvánosan lemondjon; megválasztatása után egy hónap 
alatt pedig a község tartozzék uj bíráját a hűségeskü leté-
tele végett a királynak bemutatni. 



I 

267 

Nos Mathias Dei gracia Rex Hungarie, Bohemie etc. 
Memorie commendainus tenore praesencium significantes qui-
bus expedit universis : Quod quamvis fideles nostri circum-
specti Jurat i , ceterique cives, et incole civitatis nostre Ze-
gediensis prout ex eorumdein querela, et supplicatione, ad 
nos delata colligimus, pluribus retroactis teniporibus, et 
annis hanc privatam legem, vel potius abusionem quaindam 
in eorum medio habuerint, et tenuerint: Quod Judices ipso-
r u m , quos sofito more par i , et communi consensu elegissent, 
non ad praefinitum, et annuum tempus, more aliarum libera-
rum civitatum nostrarum, officium Judicatus sui compleve-
r int , sed per omnem vitam suam de cetero liujusmodi Judi-
catus oftício, et honore perfuncti , exstitissent, et per hoc 
praefati cives, et civitas nostra inultas sepe numero injurias 
praejudicia, et incommoda plurima sustinuissent. Nam Judi-
ces praefati , in quos summa rerum hoc modo conscendisset, 
paulatim aucta potencia, in medio eorundem civium nostro-
rum non tam Judicatum, aut Administracionis Juris , et justi-
cie , quam tyrannidem quamdam in medio eorumdein civium 
nostrorum exercuissent, omniaque, et Judicia, et leges pro 
ipsorum libídine fuissent moderati, et in unumquemque dicto-
runi civium nostrorum prout ipsis libuisset, Judicia, onera-
que Judiciorum pronunciassent, per que ipsi cives nostri, ut 
praefertur, non mediocre sustinuissent, habuissentque iníra 
eosdem annos superiores detrimentum. Quamobrem intellecta 
nos hujusmodi supplicatione praefatorum civium nostrorum, 
volentes ipsos deinceps ab hujusmodi abusione , et Judicum 
ipsorum diuturna insolencia l iberare, eosque cives, et civi-
tatem nostram, quam inter alias civitates nostras Regias non 
in infimis ducimus, utpote quos eciam antiquis temporibus 
hoc Judicatus libero, solitoque oftício usos esse, et gavisos 
intelligimus prístino ipsorum honori, decorique, ut decet 
Regiam Civitatem, restituentes, eisdem id graciose duximus 
annuendum , et concedendum , ut ipsi cives , civitasque nostra, 
et ejusdem tota Communitas a modo deinceps futuris semper 
temporibus perpetuis, more, et instar aliarum civitatum no-
strarum liberarum in medio ipsorum temporibus ad hoc sta-
tutis Judices tales, qui ipsis Civibus, et communitati pari, 
et communi sentencia plaeuerit eligere, ae eundein electum 
ad praestandam unicuique justiciain fidemque, et fidelitatem 
nobis observandam sacramento obligare, et obstringere pos-
sint , et valeant, hujusmodique Judiéis electi officium in 
eorumdem medio per integram revolucionem annualem, et 
non amplius valeat perdurare, quin potius elapso ipso anno,-
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talis Judex suo Judicatui , et annuo muneri in praesencia 
dictorum civium, et oommunitatis praedicte civitatis nostre 
pa lam, et publice teneatur statim renunciare, hoc tamen 
declarato, quod ipsi cives, et conmiunitas talem Judicem 
electum continuo post elapsum unius mensis eleccionis sue, 
ac praestiti Jnrament i , si eo tempore in hoc Regno nostro 
fuerimus constituti, teneantur Majestati nostre pro fidelitate, 
et obediencia praestanda praesentare; casu vero quo forsitan 
tali tempore extra Regnum nostrum ageromus, nichilominus 
in reditu nostro similiter infra spácium unius mensis ad hu-
jusmodi praesentacionem ipsos cives nostros volumus esse 
obligatos. Iinmo annuimus, et concedimus harum nostrarum, 
quibus*secretum sigillum nostrum quo ut Rex Hungarie uti-
mur , est appensum, vigore, et testimonio litterarum medi-
an te. Datum Bude, in festo beati Gregorii Pape Anno Do-
mini Millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto. Regno-
rum nostrorum Hungarie etc. anno vigesimo nono, Bohemie 
vero decimo septimo. Mathias Rex manu ppa. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 
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61. 
1498. II. Ulászló király Szeged város polgárait a Béla 

és Endre királyoktól Buda és Székesfehérvár országos szék-
városok kiváltságaihoz képest nyert ősi szabadalmaikban 
megerősiti s ezenfölül őket mind a réveken , mind pedig a 
vámokon az egész országban tizetésmenteseknek nyilvánítja. 

L. a III. Károly-féle szabadalom-levelet, Okmánytárunk 76. sz. a. 

62. 
1499. II . Ulászló király Szegednek Láthrán nevü kül-

városa részére egy évenkint sz. Luca napján tartandó orszá-
gos s hetenkint csütörtökre eső hetivásárt engedélyez. 

Nos Wladislaus Dei gracia Rex Hungarie, et Bohemie 
etc. Memorie commendamus tenore praesencium signiticantes 
quibus expedit universis : Quod nos sicuti pro fidelitate et 
fidelibus serviciis fidelium nostrorum prudentum, et circum-
spectorum Judicis, Jura to íum, ceterorumque civium et tocius 
communitatis civitatis nostre Zegediensis, per ipsos Sacre 
imprimis hujus Regni nostri Hungarie Corone, deinde eciam 
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Majestati nostre pro locorum, et temporum varietate cum 
omni fidelitatis perseverancia exhibitis, sic non minus pro 
commodo, et utilitate ejusdem civitatis nostre, civiumque et 
mhabitatorum ejusdem incremento, ad vicum, sen plateam 
ejusdem civitatis nostre Lathran appellatam nundinas liberas, 
sive forum annuale liberum singulis festivitatibus beate Lucie 
virginis, et aliis diebus ipsas festivitates praecedentibus, et 
sequentibus, ad id scilicet necessario aptis, et sufficientibus 
omni anno, Item forum ebdomadale liberum singulis feriis 
quintis usque ad diem Sabbati inclusive, a mane usque ad 
sero in qnalibet ebdomada omnino sub iisdem libertatibus, et 
libertatum praerogativis, quibus nundine, seu fora annualia, 
sed et ebdomadalia libera aliarum civitatum nostrarum cele-
brantur , perpetuo celebrandum duximus annuendum, et con-
cedendum , immo annuimus, et concedimus praesentíium per 
vigorem, absque tamen praejudicio nundinarum, seu foro : 

rum annualium, sed et ebdomadalium, liberorum aliorum. 
Quocirca vos fideles nostroS universos, et singulos mercato-
res , institores, aliosque forenses homines, et viatores quos-
cumque praesentibus affidamus, assecuramus, et certificamus, 
quatenus ad praescriptas nundinas, seu forum annuale, sed 
et ebdomadale liberum per nos in praedicta platea dicte 
civitatis nostre Zegediensis iMthran appellata modo prae-
misso celebrari commissas, et concessa, cum omnibus rebus, 
et mercibus vestris securé veniatis, properetis, et accedatis, 
peractisque ibi cunctis negociacionibus vestris, rursus ad 
proprias, vel alias que malueritis,- loca redeatis, personis, 
et rebus vestris, et vestrorum, sub nostra proteetione, et 
tutela speciali semper salvis remanentibus. Et hec voltimus 
per fora, et alia loca publica palam facere, proclamari, 
praosentesque, quas secreto sigillo nostro quo ut Rex Hun-
garie utimur impendenti, communiri fecimus, post lecturam 
reddi semper praesentanti. Datum Bude feria secunda pró-
xima ante festuin Ascensionis Domini nostri Jesu Christi. 
Anno ejusdem Millesimo quadringentesimo nonagésimo nono. 
Regnorum nostrorum Hungarie etc. Anno nono. Bohemie 
Vero vigésimo nono. 

Ad Relationem Venerabilis Sigismundi Praepositi The-
saurarii Regis. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 
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63. 
• 

1501. Lukács zágrábi püspök, szegedi fi, Szegeden a 
sz.-dömei egyház mellett kápolnát építtetvén, azt alapítványi 
javadalommal látja el. 

• . 

Nos Lucas Dei , et Apostolice Sedis gracia Episcopus 
Ecclesie Zagrabiensis. Ad perpetuam rei memóriám. Inter 
alias curas et Pastoralis officii nostri sollicitudines, praeei-
pua , et singularis cura unicoque contemplacio animo nostro 
insidet, ut laudem tribuamus Deo omnipotent! , eui omuis 
potestas celestium, terrestrium, et infernorum subdita est. 
Cum itaque Deus ipse maximus optimus nos ex sua ineffa-
bili clemencia ultra omne meritum nostrum ex humili statu 
ad hoc dignitatis pontificic culmen promovere dignatus sit, 
cupiamusque pro virili nostra talis, tantique beneficii esse 
memores, et simul ostendere, quantum illi debeamus a quo 
tot bona accepimus : Pro augmento igifur Divini cultus, ac 
pro spe consecutionis patrie celestis, quam sibi quisque de 
terrenis bonis parare studet , ac pro salute nosti'a, paren-
tumque progenitorum , consanguineorum, et affinium nostro-
rum ad latus Ecclesie. Sancti Demetrii Martyris, in civitate 
Zegediensi constitute, in qua et nati , et aliti surnus, ad lau-
dem Annunciacionis Beatissime, et Gloriosissime Virginis Ma-
rie Genitricis Dei , et Domini nostri Jesu Christi, Capellam 
unam de novo construí, et edifican fecim us ; In qua ut cul-
tus Divinus successivis futuris temporibus in perpetuum jugi-
ter perseveret, et in ea servientes officia Divina eo devo-
cius perficex'e, et continuare valeant, Res infrascriptas xne-
morate Capeíle Beatissime Virginis Mai'ie, consequenterque 
plebanis Ecclesie praefate Beati Demetrii Martyris, Rectori-
bus scilicet ejusdem Capelle in perpetuum dedituus , donavb 
nxus, et contulimus, inxmo damus, et conferimus per prae-
sentes, sub modis tamen et condicionibus infrascriptis : In 
primis, quod Capella ipsa sit perpetuo annexa plebanie ipsius 
parochialis Ecclesie Beati Demetrii Martyris, in collacione 
ejus Cives Zegedienses ex antiqua eoi'um libertate , et con-
svetudine veri patx-oni sunt , itaque statutum est per n o s : 
Üt ipsi cives sint patroni in collacione ipsius Capelle, et dum 
plébániám temporum in successu vacai'e contigerit, simul 
cum ipsa plebania Capellam etiaxn ipsam cuín onere infx-a 
scripto persone idonee, et bene merite conferre possint, et 
valeant. Item quod plebanus Ecclesie Sancti Demetrii Mai'-
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tyris pro tempore constitutus, ut eo commodius onera , et 
servicia ipsius Capelle sufferre', et supportari facere possit, 
ultra illos quinqué Capellanos, quos ex antiqua consvetudine 
solitus est, alios duos Capellanos conducere sit obligatus : ita-
que deinceps perpetuis semper successivis temporibus, ple-
banus pro tempore constitutus Septem Capellanos teuere, et 
conservare teneatur. Item quod Gives ipsi singulis annis a 
plebano pro tempore constituto, de bonis Capelle, sive ad 
Cultum Divinum, sive ad usum ipsius plebani per nos datis, 
donatis et concessis, racionem capere teneantur ne ex ipso-
rum civium, aut plebani incuria, et negligencia Capella ipsa 
bonis suis destituatur. Item quod plebauus pro tempore con-
stitutus singulis diebus uuam Missam in ipsa Capella cele-
brare faciat modo infra scripto : Die Dominico Missam de 
Sancta Trinitate, feria secunda pro defunctis, feria tercia pro 
praepositis, feria quarta de omnibus Sanctis,, feria quinta de 
corpore Christi, feria sexta de passione Domini, Sabbatho de 
Assumptione Marie. Item quod Misse praefate peragantur 
legendo, praeter Missam omnium Sanctorum, quae singulis 
quartis ieriis peragatur cantando, et ut Christi fideles ad 
eandem Missam magis confluant, plebanus ipse cum magna 
campana pulsare facere teneatur, et quod in qualibet Missa 
post ipsam cujuslibet Misse oracionem subjungatur oracio : 
Deus qui vivorum dominaris, simul et mortuorum etc. ha-
bendo specialem intenciónela de nobis, fundatore scilicet 
Capelle. Item quod plebanus pro tempore constitutus libe-
ram habeat fac.ultatein concedendi sepulturam personis hone-
stis, et máxime talibus, qui voluerunt ad commodum, et 
restauracionem Capelle ipsius, de bonis sibi a Deo collatis, 
intuitu salutis au im arum suarum aliquid contribuere. Ne 
autem propter multitudinem Sepulture Capella ipsa deformi-
tatem habeat , volumus, ut ultra tres sepulturas plebanus 
ipse concedere non possit; unam videlicet Rectoribus Alta-
rium illius Ecclesie, reliquas vero duas illis, quibus sibi 
visum fuerit. Item quod plebanus ipse pro tempore constitu-
tus , Capellain ipsam cum ad vetustatem, et ruinam devene-
ri t , expensione que pro sepulturas concedendis provenerit, 
teneatur pro suo posse reformare, et restaurare, ne Capella 
ipsa successu temporum ad extremara ruinam deveniat. Item 
quod tenor harum litterarum ad librum civitatis Zegediensis 
de verbo ad verbum inseratur, ut si casu quo successu tem-
porum littere iste ex incuria conservancium perderentur, nichi-
Jominus in ipso libro civitatis reperiri possint condiciones, 
sub quibus Capella ipsa fundata est, ac modus, qui in divi-
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nis cultibus teneri debebit. Ut vero fundado ipsa durabilis 
sit , et praemissa omnia eo Commodius in pe/petuum pcragi 
possint, res infrascriptas ipsi Capelle in perpetuum donavi-
mus videlicet: Molendinum unum cum uno loóo molendini in 
Erohee existenti, item unum grey em equorum equacialium sub 
signo in numero quinquaginta sex, item unam vinectin Kutyds 
vocatam, in promontorio oppidi Kamancz habitam, item Unum 
macellum cum Mágisterio, et cum quadraginta Hórenis, pro 
questu in ipso macello peragendo annexis, item in parata 
pecunia jlorenos centum liac lége, et condióione, ut plebanus 
pro tempore constitutus, ipsos centum, et quadraginta flore-
nos a Capella alienare non possit, sed utatur illis ccntum 
florenis, ad aliquem honestunl contractum, §t questum, reli-
qilis vero quadraginta florenis, ut praedictum est, pro questu 
in macello peragendo. E t dum plebantun mor i contingerit, 
de bonis ejusdem Cives Zegediénses plebano succedenti de 
ipsis centum, et quadraginta florenis apte omnia sátisfaciant, 
ita videlicet, ut ipsa Summa centum, et quadraginta flore-
norum semper salVa, et íntegra ipsi Capelle remanent : item 
duos cálices deauratos cum omnibus attinenciis, item duo Mis-
salia, item quinqué Casulas, prima nigra de veluto, secunda 
rubra similiter de veluto, tercia viridis de veluto aurato, 
qüarta crocei coloris de damasco, quinta alba de damasco 
aura to ; item quatuor indumenta altarium, unum rubeum de 
veluto, secundum viride de damasco ad altare majus , ter-
cium, et quartum de damasco Rasciano ad altare minus : 
item tapeta septem, item candelabra cuprea ad útrumqúe altare. 
In quorum omnium praemissorum, et singuloruin fidem, et 
testimonium praesentes litteras nostras, annulari sigillo nostro. 
ac manus nostré propric subscriptione feciinus communiri. 
Dátum Bude in Vigilia Pentecostés. Anno Dominice Incarna-
cionis Millesimo quingentésimo primo. Lucas Episcopus Eccíe-
sie Zagrabiensis manu propria. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

iie<t9v<nu 
,i^'fi 64. 

1502. Benkovics Péter és János , a csanádi káptalan 
eló'tt lefizetvén a Szeged városától kölcsönvett 150 arany 
forintot, az ezek fejében zálogul lekötött csongrádmegyei 
Szent-Mihály, Bánfalva, Dorozsma és Gyckénythó nevű rész-
jószágaikat a nevezett várostól visszaváltják. 
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Nos Capitulum Ecclesie Chanadiensis. Memorie com-
mendamus per praesentes: Quod nobilis Petrus Benkovijgh 
in sui, ac Johannis similiter Benkovygh, item prudentes, et 
circumspecti Martinus Molnos, et Petrus Kovach cives Zege-
dienses, in eorum, ac prudentuin, et circumspectorum Judi-
éis , Jura torum, ac ceterorum civium dicte civitatis Zege-
diensis in personis, ad nostram personalem accedentes prae-
senciam, per eundem Petrum Benkovygh protestatum exstitit 
in hunc modum. Quomodo ipse illos centum, et quinquaginta 
fiorenos auri, pro quibus alias totales ipsorum possessiones 
Zenthmihál, et Bánfalva vocate in comitatu Chongradiensi 
adjacentes, nec non porciones possessionarie, in Possessioni-
bus Dorozsma, et Gyékénytho appellatis, similiter in eodem 
Comitatu existentibus habite, que apud dictos prudentes, et 
circumspectos Judicem , Juratos , ceterosque Cives Zegedien-
ses usque tempus redemptionis earumdem, titulo pignoris 
obligate dinoscerentur, eisdem persolvere ac ipsas possessio-
nes, et porciones possessionarias pro se, et dicto Johanne 
Benkovygh redimere proinptus esset, ac paratus, sicque idem 
Petrus Benkovygh eosdem centum, et quinquaginta íiorenos 
auri deposuit coram nobis. Quo facto mox iideni Martinus 
Molnos, et Petrus Kovach suis , ac dictorum Judicis, Jurato-
rum , et ceterorum Civium dicte civitatis Zegediensis in per-
sonis , eosdem centum , et quinquaginta florenos auri depósi-
tos levando, ipsos Petrum, et Johannem Benkovygh super 
ipsis centum, et quinquaginta florenis auri , et eorumdem 
plenaria persolucione quietos fecerunt, et securos, ac dictas 
eorum possessiones, et porciones possessionarias simul cum 
cunctis earum utilitatibus, et pertinenciis eisdem Petro, et 
Johanni absque omni renitencia remiserunt, et resignaverunt 
similiter coram nobis testimonio praesencium mediante. Datum 
feria sexta post Vi t i , et Modesti mar ty rum. Anno Domini 
Millesimo quingentésimo secundo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

65. 
Évszám nélkül 1490—1516. A csanádi káptalan kéz-

besitési bizonyitványa. 

Serenissimo Principi, et Domino Domino Wladislao Dei 
gracia Regi Hungarie , et Bohemie etc. Domino ipsorum gra-
ciosissimo Capitulum Ecclesie Chanadiensis orationum suffra-

16 
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gia devotarum perpetua cum fide. Vestra noverit Serenitas, 
nos litteras ejusdem exhibitorias, nobis praeceptorie loquen-
tes, et directas, summo cum honore accepisse in liaec ve rba : 
Wladislaus Dei gracia Rex Hungarie, et Bohemie etc. Fide-
libus nostris Capitulo Ecclesie Clianadiensis salutem, et gra-
ciam. Mandamus Fidelitatibus vestris barum serie litterarum, 
quatenus alias literas nostras praeceptorias Fidelibus nostris 
nobilibus Joanni Horváth, de Plawna, ac Petro Moryzi nec 
non Domine Barbarae, relicte condani Petri Horváth, de 
dicta Plawna pro parte nobijium Dominarum Prusinae reli-
ctae nobilis quondam Gregorii de — — — et Dorothee filie 
ejusdem emanatas per vestrum testimonium fide dignum exhi-
b e n , et praesentari faciatis. Qui si personaliter — — — et 
in termino per nos eisdem in dictis Uteris nostris praecepto-
riis praescripto comparituri allegaverint, bene quidem : alio-
quin de domibus babitatorum ipsorum solite eorundem resi-
dencie moneat eosdem, dicatque, et committat eisdem verbo 
nostro Regio, ut ipsi tricésimo secundo die, a die exhibicio-
nis praescriptorum nostrorum praeceptorum ipsis fiendae com-
putando , coram nostra Majestate ubicumque Deo duce tunc 
coustituemur personaliter, vel per Procuratorem absque ulte-
riori procrastinacione comparere debeant, et teneantur, ad 
contenta querimoniarum praefatarum Domine Frusinae, et 
Dorothee puelle exponentis in dictis Uteris nostris praecepto-
riis eonteiitaruni responsuri j alioquiu a nobis tinalem delibe-
racionem, debiteque justicie complementum accepturi. Secus 
non facturi. Datum Bude feria quarra próxima post festum 
beati Uibani Pape. Anno Domini Millesimo — — — E t 
juxta earuudem contiuenciam nostrum hominem Venerabilem 
Doininum Johannem Archidiaconum Sebesiensem, socium, et 
Coucanouicum nostrum, ad praemissa fide digne peragenda 
nostro pro testimonio fide dignum duximus destinandum. Qui 
tandem exinde ad nos reversus nobis retul i t : Quod ipse feria 
secunda próxima ante festum beati Bamabe Apostoli pro-
xime praeteritum ad possessionem Dorosmazenthmyhal voca-
tam accessisset, ibique alias literas Vestre Serenitatis prae-
ceptorias praefatis Domine Barbare relicte condam Petri 
Horváth de Plavna, ac Petro Moryzi personaliter praesenti-
bus exhibuisset, et praesentasset, ammonuisset eosdem , dixis-
setque, et commisisset eisdem verbo vestre Serenitatis, ut 
ipsi tricésimo secundo die, a die exhibicionis praescriptarum 
litterarum vestre Serenitatis praeceptoriarum ipsis facte com-
putando coram vestra Maj estate ubicumque Deo duce tunc 
•constituetur, eodem, personaliter, vel per Procuratorem, 
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absque ulteriori procrastinacione comparere debeant, et te-
neantur ad contenta querimoniarum praefatarum Domine 
Prusine, et Dorothee puelie filie ejusdem exponentis, in dictis 
aliis litteris vestrae Serenitatis praeccptoriis contentarum re-
sponsuri. Datum décimo die exhibicionis, et amonicionis 
praedictarum. Anno Domini supradicto. 

Erodotije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

66. 
151G. II. Lajos király védlevele, melylyel a Tiszán és 

Maroson saját házaik fölépítésére szálfákat szállító szegedi 
polgárok adóztatását tilalmazza. 

Propria Commissio Regis. 
Ludovicus Dei gracia Rex Hungarie, et Bohemie etc. 

Fidelibus nostris universis, et singulis Tributarais, et Thelo-
neatoribus, tarn nostras, quam ahorum quorumcumque ubi vis 
in hoc Regno nostro, et partibus eidem subjectis, tarn in 
terra's, quam super aquis constitute, et existentibus, prae-
sentes visuris salutem, et graciam. Ex querimoniis fidelium 
nostrorum prudentum, et circumspectorum Judiéis, et Jura-
torum, ceterorumque civium nostrorum Zegediensium intelle-
ximus : Quod quamvis ipsi ex graciosa annuencia, et con-
cessione Divorum Regum Hungarie, nostrorum scilicet prae-
decessorum a solucione quorumlibet tributorum, et theloneo-
rum ubivis in hoc Regno nostro, et partibus eidem subjectis 
exigi solitorum exempti sint, et libertati habeantur ; tamen 
plerique forent ex vobis, qui non curata hujusmodi libertate 
ipsorum civium nostrorum eosdem, dum videlicet iidem strues 
lignorum super fluvios Tide, et Morusii pro reformacione 
domus eorum deducerent, ad solucionem tributariam arcta-
rent , et compellerent, in praejudicium ejusmodi jur ium, et 
libertatum ipsorum manifestum. Supplicatum igitur exstitit 
Majestate nostre pro parte eorumdem exponencium, ut super-
inde ipsis opportune providere dignaremur. Quia autem nos 
volentes ipsos cives nostros in ipsorum libertatibus tueri , et 
conservare, propterea mandamus fidelitati vestre, et cuilibet 
vestrum harum serie firmiter, quatenus a modo deinceps 
praefatos exponentes, aut ipsorum alterum ad aliquam solu-
cionem tributorum , et theloneorum, contra praescriptas eorum 
libertates arctare, seu compellere, aut propterea eosdem, vel 
homines , vel familiares ipsorum, in personis, rebusque, et 

16* 
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bonis suis impedire, turbare , seu quovis modo damnificare 
nullo modo praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali, prae-
sentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Bude in festo 
beate Barbare Virginis, et Martiris. Anno Domini Millesimo 
quingentesimo decinio sexto. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

07. 
1521. II. Lajos király a Szeged város polgárai s a 

Kainenic és Pétervárad mezővárosok közönségei között, az 
ottani szőlőhegyek őrzetési dija fejében fizetni szokott összeg 
iránt kötött egyezséget megerősiti. 

Commissio propria Domini Regis. 
Nos Ludovicus Dei gracia Rex Hungarie , et Bohemie 

etc. Memorie commendamus tenore praesencium significantes, 
quibus expedit universis. Quod cum superioribus diebus inter 
prudentes, et circumspectos Judices, et Juratos civitatis no-
stre Zegediensis, ac oppidorum Archicpiscopatus Colocensis, 
et Baciiiensis Ecclesiaruni unitarum sede vacante, in mani-
bus nostri habiti, Camancz, et Varadinum Petri vocatorum, 
racione quorumdam duorum denariorum, quos Cives Coman-
czienses, et de Varadino Petri de custodia moncium eorum-
dem oppidorum , in quibus scilicet cives Zegedienses vineas 
habent sitas eosdern Zegedienses praeter alios duos denarios, 
instar Civium Comancziensium, et de Varadino Petri solvi 
solitos, debere dicebant, quedam mote fuissent différencie: 
Cumque nos ejusmodi différencias cognosci facere voluisse-
mus : tune iidem nostri, atque ipsius Archiepiscopatus dicti 
cives, medio tempore una coram nobis constituti retulerunt 
nobis pariter de differenciis praemissis inter eos motis se se 
hoc modo concordasse; Quod illi duo denarii , de quibus 
différencie supra scripte inter eos erant mote per Cives de 
Comancz, et de Varadino Petri secundum voluntatem Civium 
Zegediensium exigantur i t a , ut si Zegedienses voluerint, sol-
vant , sinminus, inviti cogi ne possint. Si vero Comancienses 
et de Varadino petri ipsos Zegedienses ad alios similes novi-
tates solvendas successu temporis cogerent, in hoc casu lit-
tere fassionales Conventus de Varadino Petri in vigore per-
maneant. Item quod isti duo denarii , un de différencie prae-
inisse mote fuerant , neque ad proventus dicti Archiepiscopatus 
annectantur, Item quod cives Comanczienses, et de Varadino 
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Petri una cum ipsis Zegediensibus dictarum Ecclesiarum fu-
turo Archiepiscopo supplicabunt, ut eciam ipse Dominus 
Archiepiscopus futurus , montes vinearum praescriptos custo-
diri faciat , et ne per se ipsos Cives Comanczienses, et de 
Varadino Petri , ac Zegedienses custodiri faciant, quia tam 
ipsi Jobagyones Archiepiscopatus, quam Cives Zegedienses 
pro custodia montis restituunt pecuniam vulgo Zijrethelpénz 
vocatam , ipsi Domino Archiepiscopo. Suplicarunt itaque no-
bis dicti cives Zegedienses, Comanczienses, et de Varadino 
Pe t r i , ut praemisse concordie, et composicioni, ómnibus, et 
singulis ejusdem articulis supra expressis, nostrum Regiurn 
consensum praebere , easque confirmare dignaremur. Nos 
igitur accepta eorum supplicacione, eidem concordie, et 
composicioni nostrum Regiurn consensum praebuimus, et 
ratificavinius, immo praebemus benivolum pariter , et assen-
sum , atque ratificamus liarum nostrarum vigore, et testimo-
nio litterarum mediante. Datum Bude feria tercia próxima 
post festum Sánete Trinitatis. Anno Domini Millesimo quin-
gentésimo vigésimo primo. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

68. 
1523. II. Lajos király az édes atyja II. Ulászló király 

által Szeged város részére 1498-ban kiadott szabadalmat 
át í ratván, megerősíti. 

L. a III. Károly-féle szabadalom-levelet, Okmánytárunk 76. sz. a. 

69. 

1523. A csanádi káptalan a föntebbi oklevelet máso-
latba veszi. 

Nos Capitulum Ecclesie Chanadiensis Memorie com-
mendamus per praesentes. Quod prudentes, et circumspecti 
Caspar Osuald, et Georgias Thamassy, Cives Civitatis Zege-
diensis in ipsorum ac Judieis, Juratorum Civium, et tocius 
Communitatis civitatis Zegediensis praedicte nominibus, et 
in personis nostram venientes in praesenciam, exhibuerunt, 
et praesentaverunt nobis quasdam literas Serenissimi Prin-
cipis, et Domini Domini Ludovici Dei gracia Hungarie , Bo-
hemie, etc. Regis Domini nostri graciosissimi, Confirmacionales 
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videlicet Übertatum suarutn sub Rcgalis sue Majestatis solito 
sigillo sub impenden te in pergament) patenti confectas, et 
emanatas tenoris infrascripti, potentes nos suo, ac quorum 
supra , nominibus debita cum instancia ut earum tenorem in 
litteris nostris, certis racionabilibus de causis transsumptuni 
transcribi, et examplari dignaremur, Juris ipsorum ad cau-
telam. Quarum quidem litterarum tenor talis es t : Nos Ludo-
vicus Dei gracia Rex Hungaric, et Boliemie etc. Memorie 
commendamus etc. (L. föntebb a 08. és 70. számok alatt.) 
Unde nos liujusmodi justis, ct racioni consonis peticionibus, 
nobis pro parte praef'atoruni Judiéis , et Jurariorum Civium 
ac tocius Communitatis praescripte Civitatis Zegediensis, 
modo quo supra, Instancia mérito moti, praescriptas litteras 
dicte Regie Majestatis Confirniacionales sanas siquidem et 
integras, ac onjni suspicions vicio carentes, praesentibus 
Uteris nostris de verbo atl verbum absque diminucione, et 
augmento aliquali transumi, et transcribi, et exemplari feci-
mus, ac tandem in lianc transsumptam formain debite reda-
ctas pro eisdem civibus, et comniunitate postulantibus (salvis 
Juribus Ecclesiae nostre) duximus tradendas ad cantelam. 
In cujus rei fidem, et testimonium, easdein litteras nostras 
transsumpcionalcs sigilli nostri soliti impendenti munimine 
roboravimus, originales nicbilominus literas Regales exbiben-
tibus in specie restituimus. Datum feria tercia infra octavam 
Sacratissimi Corporis Christi, Anno Domini Millesimo quin-
gentésimo vigésimo tercio. Praesentibus ibidem Venerabili-
bus , et Honorabilibus Dominis, et Magistris Ladislao Cher-
bokor de Buda Praeposito, Matlieo de Zeecli Cantore, Ste-
phano Zanvady Custode, Jobanne de Koycha Tborontaliensi, 
Michaele de Palócz Crassoviensi Archidiaconis, Gregorio de 
Zegedino, et Stephano de E g e , ceterisque Concanonicis, et 
fratribus nostris in Dei Ecclesia Regi jugiter faniulantibus 
sempiterno. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

70. 
1523. II. Lajos király védlevele az ide s tova utazgató 

szegedi polgárok részére. 

Commissio propria Domini Regis. 
Ludovicus Dei gracia Rex Hungaric et Boliemie etc. 

Fidelibus nostris universis, et singulis Dominis Praelatis, 



279 

Baronibus, Comitibus, Castellanis, Egregiis, Nobilibus, ac 
alterius cujusvis condicionis hominibus in hoc Regno nostro, 
et partibus eidem subjectis, tributa, et thelonia ubilibet ha-
bentibus, tenentibus, et exigentibus praesencium noticiara 
habituris, salutem, et graciam. Expositum est Majestati no-
stre pro parte Civium nostrorum Zegediensium gravi cum 
querela: Quod quamvis ipsi instar aliarum liberarum Civita-
tum nostrarum , secundum antiqua eorum privilegia, et liber-
tates, a quondam paterna Majestate confirmatas, et per nos 
quoque observari íirmiter commissas, ab omni solucione tri-
buti , et thelonii de personis rebusque ipsorum exigendis, 
exempti liaberentur in perpetuum : tamen essent plerique ex 
vobis, qui contra hujusmodi privilegia, et contra literas 
mandataque nostra, eosdem cives nostros, ad tributariam, 
et theloniariam solucionem compellerent, et variis modis pro-
pter illam vexarent. Volentes igitur eosdem cives nostros in 
praedictis eorum antiquis privilegiis instar aliarum liberarum 
Civitatum nostrarum conservare, et conservan facere, ac 
eorum quieti, et indemnitati consulere, mandamus Fidelitati 
vestre harum serie íirmissime, quatenus deinceps cives no-
stros Zegedienses, aut eorum quempiam ad solucionem tri-
butorum, et theloniorum vestrorum, sub amissione illorum, 
cogere non praesumatis, committentes una vestris officialibus 
per literas vestras , ne amplius eosdem cives nostros contra 
literas, et mandata nostra, ac eorum antiquas libertates solu-
cione tr ibuti , aut thelonii impedire, ac inquietare praesu-
mant , quoniam id pati nullo modo volumus, ut in suis liber-
tatibus turbentur. Secus igitur facere nemo vestrum praesu-
mat , praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum ih 
oppido Kewij in festo transiiguracionis Domini anno ejusdem 
Millesimo quingentésimo vigésimo tercio. 

Eredetije szab. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

71. 
1529. János király védlevele ugyanazok részóre. 

Commissio propria Domini Regis. 
Joannes Dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie, Croacie 

etc. Fidelibus nostris universis, et singulis magniiicis, Egre-
giis, Nobilibus, Agilibus, Capitaneis, Belli ductoribus, Ma-
gistris Rotarum, Solicitatoribusque, et Levatoribus gencium, 
tam nostrarum, quam aliorum quorumcunque, cunctisque 



2 8 0 

aliis cujuscumque status, et condicionis hominibus, ubivis 
constitutis, et commorantibus, praesencium noticiam habitu-
ris, salutem, et gráciám. Quia nos íideles nostros prudentes, 
et circumspectos, Judicem, Juratos, ceterosque cives, et 
inhabitatores civitatis nostre Zegediensis, simul cum univer-
sis bonis, et rebus ipsorum, sub protectione nostra speciali 
tutos, et securos esse volumus : Quapropter fidelitati vestre, 
ac cuilibet vestrum, liarum serie firmissime committimus, et 
mandamus, quatenus nullus omnino vestrum praefatos Cives, 
et inhabitatores dicte civitatis nostre Zegediensis in personis, 
rebusque, et bonis ipsorum impedire, turbare, molestare, 
aut inquietare, praesertim propter excessus alionan praesumat, 
sed pocius unusquisque vestrum eosdem sub protectione no-
stra, ab omnibus vim ipsis inferre volentibus tueri protegere, 
et defendere, ac indempniter manutenere, ac eosdem ubi-
que libere, pacifice, et absque ullo impedimento incedere, 
resque, et negocia ipsorum agere, et perficere permittatis, 
et permitti faciatis; secus gracie nostre sub obtentu non 
praesumatis, praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Da-
tum in civitate nostra Lyppa in festő Cathedre beati Petri 
Apostoli Anno Domini Millesimo quingentésimo vigésimo nono. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

72. 
1536. János király rendelete, melylyel a Szeged vá-

rosba letelepülés végett kiköltözni kivánó jobbágyok vissza-
tartóztatását megtiltja. 

Commissio propria Domini Regis. 
Joannes Dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie, Croacie, 

etc. Fidelibus nostris Comitibus, Vicecomitibus, et Judlium 
Comitatuum Chongradiensis, Chanadiensis, Temesiensis, Oro-
diensis, Békés, Zarandiensis, et Byhoriensis salutem, et grá-
ciám. Intelleximus plerosque inter vos esse, qui colonos de 
bonis ipsorum juxta illam libertatem, rusticis super eorum 
de loco in locum libera commigracione per nos datam, et 
concessam, ac continencias generális decreti liujus Regni 
nostri exinde inter cetera editi, et stabiliti ad bona aliorum 
moraturos migrare, seque conf'erre minime permitterent, sed 
pocius aliorum quoque colonos propria ipsorum auctoritate, 
contra ipsam libertatem, et continencias decreti, ad bona 
eorum abducerent, quod tarn contra divinam, quam eciam 
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humanam legem palam fieri videtur. Cum autem nos hujus-
modi libertatem ipsis rusticis super commigracione eorum 
per nos semel, ut praemissum est, datam ab ómnibus fide-
íibus subditis nostris inviolabiliter observari volumus : Fide-
litati igitur vestre, et vestrum cuilibet harum serie sub pena 
in decreto generáli exinde constituía firmissime committimus, 
et mandamus, quatenus a modo deinceps universos colonos, 
qui de bonis vestris , juxta praescriptam libertatem, eisdem 
per nos datam , et concessam deposito justo eorum terragio, 
debitisque persolutis, ad Civitatem nostram Zegediensem se 
moraturos conferre voluerint, sine omui difficultate, impedi-
inentoque aliquali dimittere, Vos Comités, et Judlium licen-
ciare , et licencian facere per omnia consveta remedia, et 
Birsagia, módis ómnibus debeatis, et teneamini ; ac quili-
bet vestrum debeat, et teneatur, alioqui certo vobis per-
svadeatis, quod si contrarium facere attemptaveritis, ad nos-
que decetero querimonie venerint, quod ex parte talium, 
extra omnes términos octavales Judiciorum, eam Juris aequi-
tatem administran faciemus, que in aliis actibus potencia-
rum administran consveta es t : secus igitur nullo modo fa-
cere praesumatis praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Dátum Varadini feria sexta próxima post festum beati Marci 
Evangeliste. Anno Domini Millesimo quingentésimo tricésimo 
sexto. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

73. 
1538. János király megengedi, hogy ha Szeged város 

polgárai a törököktőli félelem miatt menekülni kényszerül-
nének, bármely köritett városban családjaik- s jószágaikkal 
együtt megszánhassanak. 

Joannes Dei gracia Rex Hungarie , Dalmacie, Croacie 
etc. Fidelibus nostris prudentibus, et circumspectis Judici-
bus , et Juratis civibus quorumcumque Civitatum nostrarum, 
ubivis in Regno nostro Hungarie constitutarum, et existen-
cium, praesencium noticiam habituris salutem, et gráciám. 
Quoniam nos fidelibus nostris prudentibus, et circumspectis, 
Judici , et Juratis , ceterisque civibus, et inhabitatoribus civi-
tatis nostre Zegediensis facultatem in eo dedimus, prout 
damus per praesentes. Ut si eisdem civibus nostris propter 
metum Thurcarum alio se illinc conferre necesse fueri t , una-
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cum família ipsorum ad quamcumque civitatem nostram mura-
tam, ubi tuti esse possint, libere intrare, ibique tuto morari 
possint: Fidelitati igitur vestre, ac vestrum cuilibet, harum 
serie firmiter committimus, et mandamus, ut dum ipsi cives 
dicte civitatis nostre Zegediensis pro íuicione ipsorum , ad 
aliquam civitatem nostram intrare voluerint, vosque, aut 
vestrum quemlibet de hac re cum praesentibus requisitos 
habuerint: eosdem una cum rebus, et família ipsorum, libere 
intromittere, et recipe*©, ipsosque quiete, et pacifice illis in 
medio vestri agere permittere debeatis, et teneamini, ac 
quilibet vestrum debeat atque teneatur ; sccus sub amissione 
capitum, et bonorum vestrorum facere non praesumatis, prae-
sentibus perlectis exhibenti restitutis. Dátum in Oppido nostro 
Thordensi, in festő Traosíiguracionis Domini. Anno ejusdem 
Millesimo quingentesimo tricesimo octavo. Joannes Rex manu 
ppria. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

74. 
.gJJIHjJJáO'l iJ j lat i ii iX'/ SUSdl lBŰ ?fft í : ' i »<• 'r (USHHfH'Wlu Őri" > 

1539. János király pilisi Szilassi Ferenc kérelmére meg-
engedi, bogy ennek Csongrádmegyében lévő s a törökök 
által elpusztitott Bánfáivá és Szentmihdly nevű birtokainak 
benépesithetése tekintetéből oda jobbágyokat szállíthasson s 
az igy beköltözendő uj lakosokat hat egész évre minden-
nemű adózástól fölmenti. 

Nos Joannes Dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie, Croa-
cie, etc. Memorie eommendamus tenoré praesencium signifi-
cantes quibus expedit universis : Quod nos cum ad suppli-
cationem nonnullorum fidelium nostrorum , per eos pro parte 
fidelis nostri egregii Francisci Züassy de Pilis nobis factam, 
tum vero considerantes fidem, fidelitatemque, ac gratissima 
serviciorum merita, que idem nobis, et buic Regno nostro 
Hungarie exhibuit diligenter, et impendit, volentes ut prae-
dium ipsius Zentmyhal vocatum, ac porcio possessionaria in 
praedio Banffalva appellato, omnino in Comitatu Cbongra-
diensi existente, ex ea desolacionis ruina in quam praeteri-
tis disturbiorum temporibus per Thurcos devenerunt, popu-
lorum multitudine, et edificiorum frequencia in pristinam 
integritatem restituantur, Omnes igitur, et smgulos colonos, 
qui illuc se conferunt moraturos, ac illic nova edifieia fece-
r int , infra sex annorum integrorum spacia, a die datarum 
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praesencium computando, ab omni solucione taxarum, et 
contribuciónum nostrarum ordinariarum scilicet, et extraor-
dinariarum, ac Lucri Camere nostre, nobis provenire deben-
cium, duximus graciose liberandos, et supportandos, immo 
eximimus, liberamus, et supportamus praesencium per vigo-
rem. Quocirca vobis íidelibus nostris, moderno, futurisque 
Thesanrariis nostris , nec 11011 egregiis, et Nobilibus Comiti, 
vol vicecomiti, et Judicibus nobilium, item Dicatoribus, et 
Exactoribus quarumcumque taxarum, et contribucionum no-
strarum, dicti Comitatus Chongradiensis, praesencium noti-
ciam habituris, harum serie tirmissiuie committimus, et man-
damus, ut acceptis praesentibus, nullus omnino vestrum, 
tempus intra praemissum praescriptos colonos, qui in prae-
dictis prediis, de novo moraturi consederint, ibique nova 
edilicia construxerínt, ad aliquam solucionem praemissorum, 
nobis faciendum cogere, et compellere, aut eosdem propterea 
in personis, rebusque, et bonis ipsorum quibusvis impedire, 
turbare , moles'areque, seu quovis modo dampnificare prae-
sumat, nec sit ausus modo aliquali, gracie nostre sub obtentu, 
secus non facturi, praesentibus períectis exliibenti restitutis. 
Datum Varadini, in festő beate Marie ad Ni ves. Anno Do-
mini Millesimo quingentésimo tricésimo nono. Joannes Rex. 
Manu ppria. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

75. 
Évszám nélkül. János király a jobbágyok szabad köl-

tözködésének akadályozását tilalmazza. 

Commissio propria Domini Regis. 
Joannes Dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie, Croacie, 

etc. Fidelibus nostris universis, et singulis Praelatis , Baro-
nibus, Comitibus, Castellanis, Egregiis, Nobilibus, ipsorum-
que officialibus, item civitatibus, oppidis, et Villis, ipsorumque 
Rectoribus, ac alterius cujusvis status, et condicionis liomi-
nibus, ubivis, et in quibuscumque Comitatibus hujus Regni 
nostri Hungarie constitutis, et commorantibus, praesentes, 
nostras visuris, salutem, et graciam. Quamvis libera commi-
gracio Colonorum de uno loco ad alium locum propter gene-
ralem expedicionem nostram, anno superiore in partibus 
Regni nostri Transilvanis per nos instauratam, infra conde-
scensum ejusmodi exercitus nostri quodammodo suspensa 
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exstiterit: intelligimus tarnen esse multos ex vobis, qui etiam 
nunc colonos de bonis eorum, ad bona aliorum juxta con-
tenta generalis Decreti Regni nostri, et constitucionem quo-
que nostram, ac Dominorum Praelatorum, et Baronurn, 
aliorumque Consiliariorum nostrorum, exinde factam abire 
volentes, nullo pacto dimittere vellent, in praejudicium liber-
tatis colonorum, constitucionisque nostre derogamen manife-
stum ; Cum autem nos hujusmodi constitucionem, et delibe-
racionem nostram pro rato, et firmo habere , atque ab omni-
bus subditis nostris, cujuscunque status, gradus, et condi-
cionis existunt inviolabiliter observari velimus : Fidelitati 
igitur vestre harum serie mandamus firmissime, quatenus 
habita praesencium noticia, deinceps juxta constitucionem 
nostram praemissam colonos vestros, qui tarn de vestris, 
quam eciam omnium vestrum, ac Dominorum Praelatorum, 
et Baronurn, aliorumque Regni nostri Procerum, atque No-
bilium bonis, ad aliorum bona se moraturos conferre volu-
erint, una cum omnibus bonis, ac rebus ipsorum, juxta con-
tenta , ut praefertur generalis Decreti Regni nostri , prius 
medio Judlium, et non aliter licenciatos, justisque terragiis 
eorum depositis, atque debitis omnibus persolutis, libere, 
pacifice, et sine omni impedimento dimittere, dimittique fa-
céré , modis omnibus debeatis, et teneamini, nam alioqui si 
qui ex vobis contumacia ducti, huic mandato, ac constitu-
cioni nostre, ausu temerario contravenire attentaverint, colo-
nosque suos de bonis eorum modo praemisso abire volentes 
dimittere noluerint, tales juxta contenta generalis Decreti 
Regni nostri modis omnibus puniri faciemus : aliud itaque 
nulla racione facere praesuniatis. 

Eredetije sz. kir. Szeged város titkos levéltárában van. 

76. 

1719. III. Károly Szeged városát a régi királyoktól 
nyert szabadalmai- és kiváltságaiban megerősíti s azokat 
Buda és Székesfehérvár székvárosok szabadalmaihoz képest 
kiadott jelen diplomájába befoglalván, egész terjedelmük-
ben megújít ja. 

Nos CAROLUS etc. Memoriae commendamus etc. 
Quod pro par te , ac in personis fidelium Nostrorum Pruden-
tum, ac circumspectorum Judicis, ac Juratorum Civium, 
totiusque Communitatis Regiae, ac Liberae Civitatis Nostrae 
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Szegediensis, in Comitatu Csongradiensi existentis, exhibitae 
sint Nobis, et praesentatae, certae quaedam benignae Lite-
r a e , Serenissimi condam Principis, ac Domini Josephi Ro-
xnanorum Imperatoria, et Regis Hungariae, Fratris nempe, 
et immediati Praedecessoris nostri gloriosae Reminiscentiae 
desideratissimi Privilegíales, in forma Libelli confectae, in 
liacce Arehiducali Civitate Nostra Vienna Austriae die 30-ma 
Mensis Julii Anno 1710. j am praeterito, sub Sigillo ejusdem 
Imperatoris, et Regis secreto, quo ut Rex Hungariae uteba-
tu r , impendenti, Manusque propriae subscriptione elargitae, 
certas binas aeque Privilegíales Literas, primas quideni Se-
renissimi olini Mathiae Regis Hungariae, Praedecessoris No-
stri gloriosae Memoriae, sub dato Quinto Idus Juny Anni 
Domini 1465, jam dudum praeteriti patenter confectas, et 
emanatas, Secundas vero Serenissimi olim Imperatoris Roma-
norum ac similiter Hungariae Regis Ferdinandi Secundi, Prae-
decessoris, et Proavi Nostri desideratissimi gloriosae Recor-
dationis similiter Privilegíales, in hac Civitate Nostra Vienna 
Austriae die 25-ta Mensis Novembris Anni 1631. elargitas 
confirmative in se continentes, quibus mediantibus idem Im-
perator , et Rex Josephus pro parte praefatorum Judicis, ac 
Juratoruni Civium, totiusque Communitatis praerepetitae Ci-
vitatis Nostrae Szegediensis, praefatas.dictorum Mathiae, et 
Ferdinandi Secundi respective Romanorum Imperatoris, et 
Regum Hungariae, Privilegíales complectentes in se alias 
quaspiam Divorum condam Hungariae Regum de, et super 
certis Mentionatae Civitatis Nostrae Szegediensis Praerogati-
varum, et immunitatum Libertatibus ibidem fusius declaratls 
emanatas Literas, modalitate inibi expressa, erga etiam prae-
stationem certae Quantitatis frumenti ibidem specificatae Arma-
dae Caesareae subministratae, vigore benignae Resolutionis 
Divi olim Leopoldi Primi, Romanorum Imperatoris et Hun-
gariae Regis, Dni Grenitoris, et Praedecessoris Nostri glo-
riosae Memoriae per Cameram Nostram Aulicam in Anno 
adhuc 1703. Die 14-ta Aprilis dudum praeterito, Decretali-
ter intimatae, contirmasse dignoscebatur, Tenoris infrascripti. 
Supplicatum itaque exstitit Maiestatis nostrae pro par te , et 
in Personis Memoratorum Judicis et Juratorum Civium, totius-
que Communitatis suprafatae Civitatis Nostrae Szegediensis 
humillime., quatenus Nos non solum suprafatas Josephi, Ro-
manorum Imperatoris, et Regis Hungariae, Privilegíales Li-
teras Confirmationales, omniaque, et Singula in iisdem con-
tenta , ra tas , gratas, et accepta habentes, Literis nostris pa-
riter Privilegialibus inserí, et inscribí facientes, authoritate 
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Nostra Regia, acceptare, approbare, roborare , et ratificare, 
ac pro praefatis Civibus, et Inhabitatoribus antelatae Civita-
tis nostrae Szegediensis, Posterisque et Successoribus eorun-
dem Universis, innovare, perpetuo valituras gratiose confir-
mare , verum etiam ad Meutern Liter arum Privilegialium 
Uladislai condam Hungariae Regis, Praedecessoris Nostri 
gloriosae Recordations in Libera, ac Regia Civitate Nostra 
Budensi die 2-da Festi Pentecostes, Anni 1498, emanatarum, 
Quibus Mediantibus hoc et id, quatenus nimirum iidem Ci-
ves, et Hospites Szegedienses, omnibus iis Libertatibus, Prae-
rogativis et Indultis, quibus Civitates Buda, et Alba-Regalis 
fruebantur, et utebantur, ac ad instar earundem , dicti quo-
que Cives, et Hospites Szegedienses uti , et gavisi fuisse 
dignoscebantur, iisdem Libertatibus ipsorum ulterius etiam 
ad instar aliarum Lib era ruin, et Regiarum Civitatum omnino 
frui et gaudere debere benigne annuisset, hae vero Liber-
tates et Praerogativae, nec in iisdem Primaevis, Privilegia-
libus, sed nec aliis subsocutis Confirmationalibus explanatae, 
et per extensum specifice declaratae, sed duntaxat relative 
comprebensae haberentur, Easdem de Privilegialibus Literis 
dictae Civitatis Nostrae Budensis, in quantum cum Reliquis 
LiberÍ8, ac Regiis Civitatibus Nostris Communes esse digno-
scerentur, excerpi, praesentibusque Literis Nostris cum spe-
cifica declaratione, et benigna Concessione Nostra inserí, ct 
inscribí, ac iisdem, Successoribusque eorundem perpetuo 
valituras clementer declarare, et concedere dignaremur. Qua-
rum quidem Privilegialium, et Confirmationalium Literarum 
Tenor sequitur in liunc modum : Nos JOSFPHUS etc. 
Memoriae coníínendamus tenore praesentium etc. Universis. 
Quod pro parte, ac in Personis fidelium Nostrorum Pruden-
tum, et circumspectorum Judiéis, ac Juratorum Civium, 
totiusque Communitatis Regiae, ac Liberae Civitatis Nostrae 
Szegediensis in Comitatu Csongradiensi existentis, penes 
supplicem ejusdein Civitatis Libellum exhibitae sint Nobis, 
et praesentatae certae quaedam binae Literae Privilegíales ; 
E t primae quidem Serenissimi condam Matthiae Regis Hun-
gariae Praedecessoris Nostri gloriosae Memoriae sub dato 
Quinto Idus Juny Anno Domini 1465, jam dudum praete-
rito patenter confectae, et emanatae , Sigilloque ejusdem 
Regis duplici, uti adhuc dignosci posset, impendenter com-
munitae, et roboratae, certas quasdam Divi olim Belae, 
pariter Regis Hungariae, de Anno ab Incarnatione Domini 
1247, emanatas Collationales Privilegíales Literas. Quibus 
Mediantibus idem olim Bela Rex, dictis Civibus Szegedien-
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Castrum Regium Csongradiense pertinebat, prout et certain 
Piscinam Wartha appellatam in perpetuum contulisse, eos-
demque in Corporalem Possessionem praefatae Terrae, et 
Piscinae tum statim introducá fecisse dignoscebatur, Con-
firmative in se continentes ; Secundae vero Serenissimi olim 
Imperatoris Romanorum, ac similiter Hungariae Regis Fer-
dinandi Secundi, Praedecessoris, et Proavi Nostri desidera-
tissimi gloriosissimae Recordationis similiter Privilegíales , in 
forma Libelli confectae, in bacce Urbe Nostra Viennensi 
Die 2ö-ta Mensis Novembris Anni Domini 1631-mo dudum 
praeteriti , sub Sigillo ejusdem Imperatoris, et Regis Decreto 
impendenti, nianusque propriae subscriptione elargitae, cer-
tas binas aeque Privilegíales Literas, unas quidem Serenis-
simi oliin Principis Maximiliani Secundi pariformiter Roma-
norum Imperatoris, et Hungariae Regis, praedecessorisque 
nostri observandissitni felicis Memoriae, qui bus Mediantibus, 
idem olim Imperator, et Rex , alias Temas Literas Serenis-
simoruin quondam Principum, binas quidem suprafati Mat-
tbiae, Tertias vero Ludovici Regum Hungariae Praedecesso-
rum similiter Nostroruin beatae Memoriae, de , et super 
certis postrorum Civium, et Inhabitatorum praelibatae Civi-
tatis Nostrae Szegediensis Praerogativarum, et Immunitatum 
Libertatibus ibidem fusius denotatis emanatas confirmasse : 
Alteras vero ejusdem condam modofati Matthiae Regis pari-
formiter Privilegíales, quarum virtute idem olim Sigismun-
dus Imperator, et Rex praefatos Universos Cives, Incolas, 
et Inhabitatores annotatae Civitatis Nostrae Szegediensis, ab 
omni Tributaria, seu Teloniaria Solutione perpetuo exemisse 
comperiebatur Tenorum infrascriptorum : Supplicatum itaque 
exstitit Maiestati Nostrae pro par te , et in personis Memora-
torum Judicis ac Juratorum Civium, totiusque Communita-
tis suprafatae Civitatis Nostrae Szegediensis, bumillime, qua-
tenus Nos supratactas dictorum Mattbiae et Ferdinandi Se-
cundi Romanorum Imperatoris, ac Regum Hungariae Privi-
legíales Literas, Confirmationales, omniaque et singula in 
iisdem contenta, ratas, gratas, et accepta babentes, Literis-
que Nostris pariter Privilegialibus inseri, et inscribí facien-
tes, Authoritate Nostra Regia acceptare, approbare, Robo-
r a r e , et Ratificare, ac pro praefatis Civibus, et Inbabitato-
ribus antelatae Civitatis Nostrae Szegediensis, Posterisque et 
Successoribus eorundem Universis, innovando perpetuo vali-
turas gratiose confirmare dignaremur : Quarumquidem Lite-
rarum Privilegialium, et primarum quidem tenor talis est. 
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MATTHIAS D E I Gratia Hungariae, Dalmatiae, Croa-
tiae, Ramae, Sei viae, Galliciae Lodomeriae, Cumaniae, Bul-
gariaeque Rex Omnibus Christi iidelibus praesentibus pa-
riter et futuris praesentium Nötitiam habituris Salutem in 
omnium Salvatore. Ad universorum, Nötitiam harum serie 
volumus pervenire, quod nostrae Maiestatis venientes in 
Conspectum, fideles nostri circumspecti Benedictus Kamanz 
Judex , ac Joannes Pälffy, nee non Ladislaus Thapay Jurati 
Cives, Civitatis nostrae Szegediensis in ipsorum, ac univer-
sorum Civium, Hospitum, et inhabitatorum, nee non totius 
Communitatis ejusdem Civitatis nostrae Personis exhibuerunt 
Nobis quasdam Literas quondam Serenissimi Prineipis Do-
mini Caroli similiter Regis Hungariae etc. super collatione 
quarundam Terrae Thapey, nee non piscinae Wartho voca-
tarum, in Comitatu Csongradiensi habitarum emanatarum, 
confirmatum in se continentes; supplicantes nostrae Maiestati 
humilliter, ut hujusmodi Tenorem dictae Literae ipsius con-
dam Domini Belae Regis, et omnia in eis contenta, Ratas, 
gratas et acceptas habentes, Literisque Nostris Privilegiali-
bus de Verbo ad verbum sine diminutione, et augmento 
aliquali inseri facientes approbare, ac pro eisdem Judice, 
Juratis, Caeterisque Civibus, et Hospitibus, nec non tota 
communitate ipsius Civitatis nostrae Szegediensis, praesenti-
bus et futuris innovandas perpetuo Valituras confirmare di-
gnaremur. Quarum quidem tenor sequitur in liaec V e r b a : 
BEL A D E I Gratia Hungariae, Dalmatiae , Croatiae, Ra-
mae , Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniaeque REX. 
Universis Christi iidelibus praesentem Paginam inspecturis, 
Salutem in Domino. Ad universorum tarn praesentium, quam 
Posterorum Nötitiam harum serie Literarum volumus perve-
nire : Quod accedentes ad Nostram praesentiam fideles nostri 
hospites de Szegedino, Nobis humiliter supplicarunt, quod 
quandam ipsis specialem Gratiam in Collatione cujusdam 
Terrae et Piscinae, sicut plenius in subsequentibus patebit, 
facere dignaremur. Nos siquidem Considerantes ipsorum fide-
litatem, eorum precibus condescendere volentes quandam 
Terram Thapey vocabulo, quae ad Castrum nostrum Cson-
gradiense pertinebat, vaeuam, ac contiguam Terrae, prae-
dictorum hospitum, nec non piscinam quandam Nomine 
Wartoo, quae fuerat hominis de Generatione Chupur, qui 
per Tartaros fuerant interfecti, Nostris Hospitibus supradictis 
cum plenitudine Gratiae nostrae duximus in perpetuum con-
ferendas, introducendo ipsos in Corporalem Possessionem 
praefatae Terrae, ac piscinae per fidelem nostrum Leontinum 
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Abbatem de Zewrwg, ut igitur haec nostra Donatio, seü 
Collatio in perpetuum perseveret, nee ullis unquam tempo-
ribus, per quempiam imposterum valeat Retractan, vel in 
irritum Revocari, praesentes eisdem concessimus Literas du-
plicis Sigilli nostri munimine Roboratas. Datum Anno ab 
Incarnatione Domini 1247. Nos igitur humilibus Suplicatio-
nibus praefatorum Benedicti Judiéis, nec non Joannis, et 
LadisJai Juratorum Civium dictae Civitatis Nostrae Szege-
diensis, per eos, in ipsorum, ac Universorum aliorum Ci-
vium , Hospitum , et Inhabitatorum ejusdem Civitatis Nostrae 
proptcrea porrectis Maiestati, Regia benignitate exauditis, et 
Clementer admissis, praescriptum Tenorem Literarum ipsius 
condam Domini Belae Regis non abrasum, non cancellatum, 
nec in aliqua sui parte suspectum, sed omni prorsus Suspi-
cionis Vitio carentem, praesentibusque Literis nostris Privi-
legialibus de Verbo ad verbum, sine diminutione, et augmento 
aliquali i i ser tum, quoad omnes ipsius Continentias, Clausu-
las , et Artículos, eatenus, quatenus rite, et legitime ema-
natus existit, viribusque ejus Veritas suffragatur, accepta-
mus, approbamus, ct Ratificamus, ipsumque, et omnia in eo 
contenta, pro eisdem Judice , Jurat is , caeterisque Civibus, 
et Hospitibus, nec non tota Communitate ejusdem Civitatis 
Nostrae Szegediensis pracsentibus, et futuris innovantes per-
petuo valitura confirmarnus, praesentis Scripti nostri patro-
cinio mediante. Salvis Juribus alienis. In cujus Rei memo-
r iam, firmitatemque perpetúan) praesentes Literas Nostras 
Privilegíales pendentis, et authentici Sigilli Nostri duplieis 
munimine Roboratas, eisdem duximus concedendas. Datum 
per manus Rcverendissimi in Christo Patr is , Domini Stephani 
Ecclesiae Colocensis, et Bachiensis Archi Episcopi, Locique 
ejusdem Colocensis Comitis perpetui, Aulae Nostrae summi 
Cancellarii, iidelis nostri dilecti Anno Domini 1465. Sexto 
Idus J u n y , Regni nostri Anno octavo. Coronationis vero 
Secundo. Venerabiiibus in Christo Patribus Dominis eodem 
Stcphano Colocensi Archi Episcopo, Joanne Episcopo Eccle-
siae Varadiensis, et postulato Strigoniensis. Ladislao Agrien-
sis, Nicolao Transylvaniensis, Zagrabiensis sede vacante, 
Joanne Quinqué Ecclesiensis, Alberto Weszprimiensis, Augu-
stino Jauriensis, Vincentio Vaciensis, Alberto Csanadiensis, 
Thoma Nitriensis, Bosnensis sede vacante, Urbano Sirmien-. 
sis, Marco Tininiensis, Segniensis sede vacante , Nicolao 
Modrusiensis Écclesiarum Episcopis, Ecclesias D E I feliciter 
Gubernantibus. Item Magnificis Michaele Orszagh de Guth,-
Regni Nostri Hungariae praedicti Palatino, Emerico de Zá-
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polya, Regni Bosniae Gubernatore, Nicolao de Wilak, et 
Joanne Pongracz de Dengelek Vajvodis Trailsylvams, Co-
mite Ladislao de Palócz, Judice Curiae nostrae, eodem Eme-
rico de Zápolya, Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae Regno-
rum Nostrorum et praefato Nicoiao de Wilak Machoviensis 
Banis, Honore Banatus Zewriniensis vacante, Joanne de 
Rozgon Tavernicorum, altero Joanne Tkwz de Lak Janito-
rum, Nicolao filio Basi, de Alsó-Lendva, et Eméri to de 
Palocz praefato Pincernarum, Stephano de P r á n , et Ladis-
lao de Bathor Dapiferoruni, Ladislao de Kanisa , et Ber-
tholdo Ellésház de Monyorokerek Agazonuiu nostrorum Re-
galium Magistris, Andrea Paumkirher Posoniensi et Petro 
de Zápály Themesiensi Comitibus, aliisque compluribus Re-
gni nostri Comitatus tenentibus, et Honores Com. pr. Dni 
Reg. Secundarum vero eontinentia sie se habet : Nos EEE-
DINAJVDUS Secundus D E I Gratia eleetus Romanorum 
Imperator, Semper Augustus etc. Memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quibus expedit Universis. 
Quod Eideies Nostri Prudentes , et Circumspecti Georgias 
Literatus aliter Szeöch, ac Petrus Szabo Jurati Cives Civita-
tis Szegediensis, suo, et coeterorum Universorum Civium, et 
Incolarum ejusdem Civitatis Szegediensis Nominibus, et in 
personis exhibuerunt, et praesentarunt Nobis quasdam binas 
Literas, unas quidem Sacratissimi quondam Principis, ae 
Domini Maximiliani Secundi D E I Gratia Romanorum linpe-
ratoris semper augusti , ac Germaniae^ I lungar iae , Bohe-
miae etc. Regis, Praedecessoris Nostri observandissimi, feli-
cis Memoriae Privilegíales in pergameno, in forma Libelli 
confectas, Sigilloque Ejusdem Secreto, quo ut Rex Hunga-
riae utebatur, impendenti communitas, quibus mediantibus, 
alias ternas Serenissimorum quondam Principum Matthiae, et 
Ludovici Regum Hungariae Praedecessorum similiter nostro-
rum optimae Memoriae Privilegíales, de , et super certis 
praerogativarum, et immunitatum Libertatibus eorum Civium, 
et inhabitatorum praefatae Civitatis Szegediensis confirmasse ; 
Alteras autem ejusdem quondam Matthiae Regis pariformiter 
Privilegíales in pergameno patenter confectas, continentes in 
se confirmative Literas Sacratissimi olim Romanorum Impe-
ratoris, ac Hungariae, et Bohemiae etc. Regis et Domini 
Sigismundi Praedecessorum itidem nostri laudatae Memoriae, 
quibus mediantibus idem olim Sigismundus Imperator, et 
Rex , eosdem Incolas, et Cives praenotatae Civitatis Szege-
diensis ab omni Tributaria, seu Teloniaria Solutione perpe-
tuo exemisse, et supportasse dignoscebatur ; Tenorum infra-
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scriptorum ; Supplicatum propterea Nominibus, et in Perso-
nis, quorum supra, extitit, Maiestati nostrae humillime, qua-
tenus praefatas binas Literas Privilegíales, omniaque et sin-
gula in eisdem contenta, ratas, gratas, et accepta habere, 
Literisque nostris similiter* Privilegialibus inseri, et adscribí 
f'acientes, acceptare, approbare, ratificareque, ac pro me-
moratis Civibus, et Incolis dictae Civitatis Szegediensis ipso-
rumque Posteris et Successoribus Universis innovantes per-
petuo valituras, gratiose confirmare dignaremur. Quarum 
quidem Literal um primarum Tenor talis es t : Nos 1MAXI-
MI LI ANTJS Secundus DEI Gratia electus Romanorum 
Imperator etc. Memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes, quibus Expedit Universis. Quod Prudens, et 
circumspectus Balthasar Chetertek, Civis Civitatis Nostrae 
Szegediensis, suo, et coeterorum Civium, ac Incolarum ejus-
dem Civitatis nostrae nominibus, et in personis exhibuit, et 
praesentavit Nobis quasdam binas Literas Serenissimi Prin-
cipis et Domini Regis Matthiae etc. felicis memoriae, unas 
in pergameno Frivilegialiter confectas, duplicisque, et authen-
tici Sigilli sui, quo ut Rex Hungáriáé utebatur, impendenti 
munimine Roboratas, continentes in se confirmative alias 
Literas ejusdem Domini Matthiae Regis etc. Quibus idem 
mediantibus Dominus Matthias Rex Praedium quoddam Asz-
szonszdlldsa vocatum in Descensu Comanicali habitum, eisdem 
Civibus dictae Civitatis Szegediensis dedisse, et contulisse, 
alias quoque certas Libertates eisdem donasse dignosceba-
tu r ; — Alteras vero in duplici papyro patenter confectas, 
et sigillo ejusdem annulari in medio margine communitas, 
quibus mediantibus idem Dominus Matthias Rex praefatis 
Civibus de Szegedino Liberum usum Terrarum Comanica-
lium generaliter dedisse, et contulisse dignoscebatur; Ter-
tias vero Literas Serenissimi Principis olim Domini Ludovici 
similiter in pergamento patenter confectas, ac Secreto ejus 
Sigillo, quo ut Rex Hungáriáé utebatur, impendenti com-
munitas , continentes in se Privilegialiter Literas Serenissimi 
olim Uladislai Regis Avi nostri Materni piae Memoriae, qui-
bus mediantibus, universos Cives dictae Civitatis Nostrae de 
Szegedino, a Solution© Tributi seu Telonii, ubique per Re-
gnum nostrum Hungáriáé exemisse et Libertasse dignosce-
bantur, Tenorum infrascriptorum : supplicatum est propterea, 
Nobis humiliter, ut easdem Literas dictorum Matthiae et 
Ludovici Regum, Praedecessorum nostrorum felicis Memo-
riae, non abrasas, non cancellatas, ñeque in aliqua sui 
parte suspectas, sed omni prorsus Vitio, ac suspicione caren-
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tes, praesentibusque Literis nostris Privilegialibus de Verbo 
ad verb um insertas, et inscriptas, quoad earum continentias, 
Clausulas et Artículos, ratas, gratas, et accepta habentes 
approbare, Ratificare, ac pro praefatis Civibus dictae Civi-
tatis nostrae Szegediensis, eorumque Successoribus Univer-
sis perpetuo valituras, confirmare dignaremur : Quarum qui-
dem Literaruni primarum Tenor talis es t : MATTHIAS 
D E I Gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Ser-
viae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque R E X 
etc. omnibus Christi fidelibus praesentibus, et futuris prae-
sens scriptum inspeeturis, Saiutem in omnium Salvatore. Ad 
univérsorum Notitiam harum serie volumus pervenire : Quod 
pro parte et in persona fidelium nostrorum Prudentum, et 
circumspectorum Judiéis, Juratorum et totius Communitatis 
Civitatis Nostrae Szegediensis exhibitae sunt Nobis quaedam 
Literae nostrae Sigiilo nostro, quo ante Coronationem ute-
bamur, impendenti consignatae, quibus mediantibus Nos 
eidem Civitati Nostrae Szegediensi, et ejus Communitati, 
quae pro tempore fuerit , ut ipsa perpetuis Temporibus uni-
versis, in descensu Comauieali Aszszonszdlasa vocato, et ejus 
pertinentiis et utilitatibus, campis quoque et foenetis ilium 
usum haberent, quern hactenus liabuissent, annuisse, ac omiies 
alias Literas, q'uas quondam Joannes Miser Judex ejusdem 
Civitatis Nostrae, dum viveret, ac mortuo eodem, quidam 
Antonius Literatus Cumanus, in Beneszdlldsa comorans, su 
per Donatione ejusdem descensus sibi reportasset, cassasse 
dignoscimur tenoris lnfrascripti : Supplicatumque extitit Nobis 
pro parte eorum Judiéis, Juratorum, Civium, et totius Co-
munitatis dictae Civitatis nostrae Szegediensis humiliter, ut 
easdem Literas, ra tas , gratas, et accepta liabentes, Literis-
que nostris Privilegialibus de Verbo ad. verbuin inseri faci-
eutes, easdem, et omnia in eis contenta, pro dicta Civitate 
Nostra Szegediensi ? et ejus Communitate, pro tempore exi-
stente innovantes perpetuo valituras confirmare dignaremur. 
Quarum quideui Literarum Tenor talis es t : Nos MAT-
THIAS D E I Gratia Rex Hungariae, Dalmatiae, Croatiae 
e,tc. Memoriae commendamus tenore praesentium significan-
tes quibus expedit Universis. Quod cum gloria Regum in 
multitudine Populorum, et decus, ac Robur Regnorutn in 
Divitiis, et amplitudine consistant Civitatum, expedit igitur 
Principibus omni diligentia intendere Populis servandis, ac 
Civitafibus magnificandis, et fovendis, utpote ex quibus pro-
missa Regum, et Regnorum commoda procedunt, quatenus 
Principibus ex hoc et laudetur discreta Providentia, et status 
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populorum, Civitatumque Utilitatem, et augmentum sumat. 
Qua de re grata Consideratione pensavimus multimoda Ser-
vitia, quae Civitas Nostra Szegediensis, et ejus Cives, pri-
mum Praedecessoribus Nostris Regibus, et Regno Hungá-
riáé, Sacraeque ejus Coronae, ac condam Illustri Principi 
Domino Joanni de Hunyad , Comiti Bistriciensi, alias etiam 
Regni Hungáriáé Gubernatori nostro charissimo, felicis me-
moriae, et tandem Maiestati nostrae multipliciter impende-
run t , considerantes quoque sumptuosas Expensas ipsorum 
Civium, et Civitatis nostrae praedictae, quas ipsi pro usu 
nostro Regali copiose fecerunt, pro quibus et praesertim eo 
respectu, quod Cives ipsi Civitatem nostram praenotatam, Ci-
vibus, et Incolis amplificare, Domibus, et aedißciis decorare 
eo melius valeant: Accedente quoque hurnili supplicatione 
eorundem Civium Nostrorum, in hac Re nobis facta annui-
mus, et concessimus, Eidem Civitati Nostrae Szegediensi, 
et ejus communitati, quae pro tempore fuerit, quatenus ipsa 
a modo deinceps perpetuis semper successivis temporibus 
Universis in descensu Comanicali Aszszonszáldsa vocato, et 
ejus pertinentiis ac utilitatibus, Campis quoque et foenetis, 
illum habere valeant usum quem hactenus habuerunt; Comani 
etiam nostri in eodern descensu, eundem quem habuerunt 
usum, habere possint. Volumus praeterea, ut a modo impo-
sterum, in facie praefati descensus nullus Comanus comrno-
re tur , scd idem ad usum dictae Civitatis nostrae, et eorum 
Comanorum nostrorum semper pro Praedio, modo praemisso 
utendo habeatur , Nihilominus quoque alias Literas, quas 
quondam Joannes Miser Judex ejusdem Civitatis Nostrae 
dum viveret, ac mortuo eodem quidam Antonius Literátus 
Cumanus in Bcneszdlldsa comorans, super Donatione ejus-
dem Descensus sibi reportasset, ex eo quod in hoc contra 
ipsam Civitatem nostram fecisse, ac per hoc magnam par-
tem Terrae usualis ipsius Civitatis Nostrae sibi usurpasse 
perhibentur; Cassamus, et viribus Carituras comittimus, Iu-
super concessimus et annuimus Eidem Civitati Nostrae Sze-
gediensi, et ejus Communitati, ut ipsa ubique in Campis 
Comanorum Nostrorum, et alias inter fluvios Danubii , et 
Ticiae Libera sit, et eis utatur, prout Libera fuit , et usa 
est temporibus antiquorum Regum Hungáriáé nostrorum sci-
licet Praedecessorum, ex Generosa Concessione eorum ; imo 
volumus, cassamus, et annuimus, ac concedimus, harum 
Nostrarum Literarum, quibus Secretum Sigillum nostrum, 
quo ut Rex Hungáriáé utimur, est appensum, vigore et Te-
stimonio Mediante. Datum Csanadini feria tertia post festum 
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Assumptions Beatae Mariae Virginis Anno Domini 1462. 
Nos igitur Supplicatione pro parte eorum Judiéis , Jurato-
rum, et totius Communitatis dictae Civitatis Nostrae Szege-
diensis, Nostrae Maiestati propterea porrecta, Regia beni-
gnitate exaudita , et admissa, praetactas Literas Nostras 
Privilegíales, non abrasas , non cancellatas, nec in aliqua 
ipsarum parte suspectas, praesentibusque Literis nostris Pri-
vilegialibus de Verbo ad verbum sine diminutions, et au-
gmento insertas, quoad omnes earum continentias, Clausu-
las , et Artículos, eatenus, quatenus eaedem rite, et Legi-
time existunt emanatae, et viribus earum Veritas suffragatur, 
acceptamus, approbamus, et ratificamus, easque nihilominus, 
et omnia in eis contenta, non obstante decreto in Alba-Re-
gali, tempore Coronationis Nostrae edito, in quo declaratur, 
quod infra lapsum unius integri Anni omnes Literae Sere-
nissimi quondam Domini Ladislai Regis Hungariae, immé-
diat! Praedecessoris Nostri, et nostrae, ante Coronationem 
nostram datae confirmari debuissent ; alioquin viribus cari-
turae relinquerentur, ex eerta nostra Scientia, et de pote-
state nostra Regia, pro praefata Civitate nra Szegediensi, 
et ejus Communitate innovantes, perpetuo valituras confir-
mamus. Supplentes omnem defectum, si quis propter lapsum 
dicti unius Anni unquam objici posset. Quinimo volumus, et 
authoritate Nostra decernimus, ut praesens Privilegium, simul 
cum praescriptis Literis nostris in suis Vigoribus permaneant, 
et perdurent , perinde, ae si infra lapsum ipsius unius Anni 
ad confirmationem praesentatae fuissent, praesentis seripti 
nostri patrocinio mediante. Salvis Juribus alienis. In Cujus 
Rei Memoriam, firmitatemque perpetuam praesentes conces-
simus Literas Nostras Privilegíales, pendentis, et authentic! 
Sigilli nostri duplicis munimine roboratas. Datum per Manus 
Reverendissimi in Christo Patris Domini Stephani Cardinalis 
Colocensis, et Bacsiensis Ecclesiarum Archi-Episcopi, Loci-
que ejusdem Colocensis Comiti perpetui, Aulae Nostrae Summi 
Cancellarii fidelis Nostri dilecti Anno Domini 1469. Octavo 
Idus Octobris, Regni Nostri Anno duodecimo ; Coronationis 
vero Sexto. Venerabiiibus in Christo Patribus Dominis Joanne 
Strigoniensis, eodem Stephano Colocensis Archi-Episcopis, 
Joanne Varadiensis et Postulato Agriensis, Transylvaniensis 
Sede Vacante ; Oszvaldo Zagrabiensis ; Joanne Quinque-Ee-
clesiensis ; Alberto Wesprimiensis ; Demetrio Jauriensis, Vin-
centio Vaciensis ; Joanne Csanadiensis ; Thoma Nitriensis ; 
Benedicto electo, et confirmato Bosnensis ; Nicolao de Bátlior 
electo Sirmiensis ; altero Nicolao electo et confirmato Tini-
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niensis; Segniensis sede vacante ; et Nicolao Modrusiensis 
Ecclesiarum Episcopis, Ecclesias D E I feliciter gubernanti-
bus; Item Magnificis Nicolao Országh de Gutb, Regni Nostri 
Hungáriáé Palatino; Joanne Pongracz de Tengelegh, et 
Nicolao Csupor de Monosló, Vajvodis Transylvanis ; Comité 
Ladislao de Palocz Judice Curiae nostrae ; Joanne Thuz de 
Lak Regni nostri Sclavoniae, Nicolao de Wilak, et Mattyus 
de Marotb, Macboviensis Banis, bonore Banatuum Dalina-
tiae, et Croatiae praedictorum Regnorum Nostrorum, nec 
non Zevriniensis vacante ; Joanne de Rozgon Tavernicorum, 
praefato Joanne Thuz de Lak Janitorum, Bartholomaeo de 
Beltük Pincernarum ; Nicolao de Hedervára Dapiferorum; 
Nicolao de Zécli Agazonum Nostrorum Regalium Magistris ; 
et Nicolao de Alsó Lendva Comité Posoniensi aliisque quam-
plurimis Regni nostri Comitatus tenentibus, et honores. — 
Alterarum vero Tenor sequitur in baec Verba: „Nos MAT-
THIAS D E I Gratia REX Hungáriáé, Bobemiae etc. Me-
moriae comendamüs tenore praesentium significantes quibus 
expedit Universis. Quod nos consideratis fidelitate, et fideli-
bus Servitiis, fidelium Nostrorum Prudentum, et circumspe-
ctorum Civium, et Communitatis Civitatis Nostrae Szege-
diensis per eos primum Sacrae dicti Regni nostri Hungáriáé 
Coronae, fandemque Maiestati nostrae sub locorüm, et tem-
porum Varietate, multipliciter exhibitis, et impensis, et no-
stra Speciali Gratia, et benevolentia eisdem Civibus, et 
Communitati dictae Civitatis Nostrae Szegediensis, pro tem-
pore constitutis, id duximus annuendum, et concedendum, 
ut ipsi perpetuis semper successivis temporibus, ubilibet in 
terris arenosis, vulgo Homok, Campis, pratis, foenetis, aquis, 
Piscinis, Sylvis, et aliis quibuscunque utilitatibus Universo-
rum Comanorum nostrorum scilicet et ignobilium, in quibus-
cunque descensibus commorantium illum habere valeant usum, 
et potestatem, quem babent Comani nostri in descensibus 
commorantes. Praeterea annuimus eisdem, ut ubivis scilicet 
tam in Terris nigris, quam arenosis, inter fluvios Titiae, et 
Danubii perpetuis temporibus liberi sint, et eisdem uti pos-
sint ac valeant, imo annuimus, et perpetuo concedimus ba-
rum Literarum Nostrarum , absente majori Sigillo nostro, 
annulari Sigillo nostro consignatarum, vigore, et Testimonio 
mediante: Quas in formám nostri Privilegii Redigi faciemus, 
dum Nobis in specie fuerint reportatae. Dátum in Castro 
Nostro Diósgyőr feria Tertia próxima post festum Beati Eme-
rici Ducis, et Confessoris Anno Domini 1473. Regnorum 
nostrorum Anno Hungáriáé etc. Décimo Sexto, Bohemiae 
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yero Quinto. — Tertiär um auteni clicti Ludovici quondam 
Regis Literarum tenor verbalis sequitur hoc modo : Nos 
X TJT> O VICUS D E I Gratia Rex Hungariae, et Bohomiae 
etc. Memoriae commendamus tenore praesentium significan-
tes quibus expedit Universis. Quod fideles nostri Prudentes, 
et circumspecti Judex , et Jurati Cives Civitatis Nostrae 
Szegediensis suis, ac totius Communitatis Nominibus, et in 
Personis nostrae Maiestati venientes in pracscntiam exhibu-
erunt , et praesentarunt, coram Nobis, quasdam Literas Pri-
vilegíales Serenissimi Prineipis condam Uladislai Hungariae, 
et Bohemiae Regis etc. Genitoris nostri charissimi piae me-
moriae , sub authentico suo Sigillo consignatas, de et super 
certis Libertatibus, et Privilegiis, quibus aliae Civitates no-
strae Budensis, et Albensis utuntur, ac super non Solutione 
Tributorum, et Teloniorum, in aliis Privilegiis ipsorum cla-
rius specificatis gratiose donata, Tenoris infrascripti; suppli-
cantes Maiestati nostrae idem Judex , et coeteri Jurati Cives, 
praefatae Civitatis Nostrae Szegediensis, ut easdem Literas 
dictae Paternae Majestatis, ac omnia in eisdem contenta, 
ratas , gratas, et aeeepta habere, ac Literis nostris similiter 
Privilegialibus verbotenus inseri et inscribí facere, pro ipsa 
Civitate, cjusdemque Civibus, et Incolis innovantes perpe-
tuo valituras confirmare dignaremur ; Quarum quidem Lite-
rarum Tenor talis est : „Nos VLADISLAVS D E I Gratia 
Rex Hungariae, et Bohemiae etc. Memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes quibus expedit Universis; 
Quod cum intelligamus, fideles nostros prudentes et circuui-
spectos Judicem, et Juratos, ac coeteros Cives Civitatis no-
strae Szegediensis, omnibus illis Libertatibus, et Libertatum 
Praerogativis, quibus iidem ex annuentia et concessione 
Serenissimorum Principu n quondam Dominorum Belae, et 
Andreae Regum similiter Hungariae, nostrorum scilicet Prae-
deces8orum felicium recordationum, in praesentiarum utun-
t u r , instar Civitatum Nostrarum Budensis, et Albensis usos 
fuisse , et gavisos. Cupientes nos quoque Praedecessorum no-
strorum in hac parte sequi vestigia, eosdem universos Cives, 
et Incolas dictae Civitatis nostrae Szegediensis accedente ad 
hoc Consilio, et deliberatione Dominorum Praelatorum, et 
Baronum, ac universorum Regnicolarum nostrorum in hac 
praesenti Dieta , sive congregatione Generali Festi Beati 
Georgii Martyris, nunc proxime praeteriti constitutoruxn , in 
omnibus eisdem Libertatibus ipsorum instar aliarum libera-
rum Civitatum Nostrarum duximus Relinquendos. Imo Relin-
quiniu8 praesentiqm per vigorem. Quocirca Vobis fidelitati-
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bus nostris uuiversis, et singulis Praelatis, Baronibus, Co-
mitibus, Castellanis, Nobilibus, ipsorumque ofticialibus, Item 
Civitatibus-, Oppidis, et Villis, earumque Rectoribus, Judi-
cibus, et Villicis, ae alterius cujusvis status, et Conditionis 
honiinibus, et quibusvis Subditis nostris ubivis constituas, et 
exÍ8teiitibus praesentibus, et futuris praesentium Notitiam 
habituris, harum serie firmiter committimus, et mandamus, 
quatenus a modo deinceps praefatos Cives nostros Szege-
dienses, aut ipsorum altcrum, in praescriptis eorum Liberta-
tibus impediré, turbare , seu alio quoquo modo damnificare 
nullatenus praesumatis ; Prae terea , quoniam Ínter alias Li-
bertates eorum, etiam a Solutione quorumlibet Tributorum, 
et Teloniorum exempti, et supportati esse dignoscuntur : Id-
circo vobis Universis, et Singulis Tributariis et Teloniatori-
bus tam nostris, quam aliorum quorumcunque, ac aliis omni-
bus praefatis Subditis nostris modo simili firmiter mandamus, 
quatenus super praefatos Nostros Cives Szegedienses, aut 
eorum aliorum, vel Res et Bona eorum in locis dictorum 
Tributorum, seu Teloniorum, nullum penitus Tributum exi-
gere , vel exigi facere , vel ipsos proptorea quocunque modo 
per turbare , seu damnificare praesumatis ; sed eosdem a Solu-
tione ejusmodi Tributorum exemptos, et supportatos liabere 
modis omnibus debeatis, et teneamini. Aliud nulla Ratione 
facere audeant ; Praesentes vero , quas secreto Sigillo »ostro, 
quo ut Rex Hungariae utimur, cominuniri fecimus , setnper 
reddi voluinus praesentanti, Datum Budae secunda die festi 
Pentecostes, Auno Domini 1498. Regnorum Nostrorum Hun-
gariae etc. Auno octavo, Boheraiae vero vigésimo octavo. 

Nos igitur hujusmodi supplicatione pro parte praefa-
torum Civium Maiestati nostrae modo quo supra porrecta, 
Regia benignitate exaudita, clementer et admissa praescriptas 
Literas dictae quondani paternae Maiestatis non abrasas, 11011 
eancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, praesentibus-
que literis nostris verbotenus insertas, quoad omnes earum 
continentias, Clausulas, et Artículos, eatenus , quatenus eae-
dem rite, et legitime existant emanatae, viribusque earum 
Veritas suffragatur, acceptamus, approbamus, et ratificanius, 
easdemque, et omnia in eisdem contenta, pro praefatis Ju-
dice, et coeteris Juratis Civibus, ac tota Communitate prae-
dictae Civitatis Nostrae Szegediensis innovandas, perpetuo 
valituras, confirmamus, praesentis scripti nostri Patrocinio 
mediante, Suivis Juribus alienis. In cujus Rei meinoriam, 
firmitatenique perpetuam, praesentes Literas Nostras Privi-
legíales, pendentis Secreti Sigilli nostri, quo ut Rex Hunga-
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riae utimur, munimine Roboratas eisdem duximus conceden-
das, Datum Budae feria Quarta post festum Pentecostes Anno 
Domini 1523. Regnorum Nostrorum Hungáriáé, et Bohemiae 
anno octavo. Nos itaque praemissa supplicatione praefati 
Baltliasaris Csetertek suo, et Coeterorum Civium, et Incola-
rum dictae Civitatis Nostrae Szegediensis, nostrae, modo 
quo supra porrecta Maiestati, Regia benignitate exaudita, 
clementer et admissa, praeinsertas binas Literas Serenissimi 
olim Prineipis et Domini Matthiae, item Tertias Serenissimi 
olim Regis Ludovici felieiuin Recordationum Praedecessorum 
Nostrorum, ac omnia, et singula in eisdem contenta non 
abrasas , non Cancellatas, ñeque in aliqua sui parte suspe-
ctas, sed omni prorsus vitio, ac suspicione carentes, prae-
sentibusque Literis Nostris de Verbo ad Verbum, sine dimi-
nutione, et augmento aliquali insertas, et inscriptas, quoad 
earum omnes Continentias, Clausulas, et Artículos, eatenus, 
quatenus, eaedem rite, et Legitime existunt, emanatae, viri-
busque earum veritas suffragatur, ra tas , gratas, et accepta 
liabentes, si et in quantum praefati Cives, et Incolae dictae 
Civitatis Nostrae Szegediensis, in pacifico, et quieto usu 
libertatum illarum, in praescriptis Literis contentarum fue-
runt , et nunc esse dignoscentur , acceptavimus, approbavi-
mus, ratificavimus , et confirmavimus, imo acceptamus, ap-
probamus, ratificamusque, et confirmamus. Salvo Jure alieno. 
Harum nostrarum, quibus Secretum Sigillum nostrum , quo 
ut Rex Hungáriáé utimur, est appensum vigore, et Testi-
monio Literarum. Datum per Marius fidelis nostri nobis di-
lecti Reverendi Joannis Listy, electi Episcopi Jauriensis, ac 
Cancellarii Nostri, Aulae Nostrae Vice-Cancellarii, in Civi-
tate Nostra Vicnna Austriae Sexta die Mensis Augusti, Anno 
Domini 1572. Regnorum nostrorum Romani, Décimo, Hun-
gáriáé , et aliorum Nono. Bohemiae vero Anno 24-to Vene-
rabilibus in Christo Patribus Dominis Antonio Verantio Ar-
chi Episcopo Strigoniensis, Stephano Radecio electo Agrien-
sis , Georgio Draskovics Zagrabiensis , Paulo Bornemissa 
Transylvaniensis, praefato Joanne Listio electo Jauriensis, 
Joanne Monoszloi electo Quinqué Ecclesiensis ; eodem Paulo 
Bornemissa Gubernatore Nitriensis, Joanne ab Ujlak Vacien-
sis , Gregorio Bornemissa Csanadiensis, Stephano Fehérkőy 
electo Tininiensis, ac Georgio Sivkovics Segniensis et Ad-
ministratore Modrusiensis Ecclesiarum Episcopis, Ecclesias 
D E I feliciter Gubernantibus Colocensis, et Baciensis Archi 
Episcopatibus Canonice unitis ; item Varadiensis, Weszpri-
miensis, Boszuensis, et Sirmiensis Episcopalibus Sedibus 
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vacantibus. Item Spectabiiibus, ac Magnificis Comité Nico-
lao de Báttor , Judice Curiae nostrae, praefato Georgio Dras-
kovics, et Francisco Zluni de Frangepán Segniae, Wegliae, 
Modrusiaeque Comité, Regnorum Nostrorum Dahnatiae, Croa-
tiae, et Sclavoniae Banis, Comité Georgio de Zrinio, Taver-
nicorum, Francisco de Tab Agazonum, Baltbasare Battyáni 
Dapiferorum, Joanne Petheó de Gerse Cubiculariorum, La-
dislao Banfi de Alsó Lindva Janitorum, Francisco Tliurzo 
de Betlenfalva Curiae Nostrae Judice, Michaöle de Kisvárda 
Pincernarum Nostrarum llegalium Magistris. Comité Eccio a 
Salrnis, et Neuburg Comité Posoniensis, caeterisque quam-
plurimis Regni nostri Comitatus tenentibus et Honores. — 
Alterarum vero Literarum series sic se habet : MATTHIAS 
D E I Gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Ser-
viae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque Ilex, 
omnibus Christi fidelibus praesentibus pariter, et futuris prae-
sentium Notitiam habituris Salutem in omnium Salvajtore. Ad 
universorum Notiliam, barum serie volumus pervenire. Quod 
nostrae Maiestatis adeundo in conspectum, fideles nostri cir-
cumspecti Ladislaus filius Osvaldi Judex, alter Ladislaus 
Tapay, Benedictus Kamanczy Jurat i , et Magister Franciscus 
Notarías Civitatis nostrae Szegediensis, in ipsorum, et coe-
1 er or urn universorum Civium, Incolarum , et inhabitatorum, 
eju8dem Civitatis nostrae Szegediensis Nominibus, et in per-
sonis exbibuerunt, et praesentarunt Nobis quasdam Litex'as 
quondam Serenissimi Principis Domini Sigismundi Romano-
rum Imperatoris, ac similiter Hungariae Regis Praedecesso-
ris Nostri, cum duplici authentico Sigillo suo impendenti 
communitas, quibus mediantibus idem quondam Dominus 
Sigismundus Imperator, et Rex quasdam alias Literas suas, 
mediantibus quibus mandasset universis, et singulis Praela-
tis, Baronibus, Comitibus, Castellanis, Nobilibus, et alte-
ráis cujusvis status, Conditionis et praeeminentiae homini-
bus, Tributa tarn in Terris, quam super aquis intra ambitum 
Regni liabentibus, et tenentibus suisque, et eorum Tributa-
rás quibuslibet, ut ipsi Judieem, coeterosque Cives, ac In-
colas, et inbabitatores praefatae Civitatis Nostrae Szegedien-
sis , quos ex Tenoribus certarum Literarum, pro tunc in 
Conspectum suum Specietenus productarum , ab omni Tribu-
torum Solutione exemptos, et supportatos fore vidisset, et 
comperisset, in locis praedictorum Tributorutn ad nullius 
Tributi Solutionen) compellere, et adstringere deberent, pro 
praefatis Judice, Juratis, Coeterisque Civibus, Incolis, et 
inliabitatoribus dictae Civitatis nostrae Szegediensis confir-



3 0 0 

masse dignoscitur, Tenoris infrascripti; — Supplicantes prae-
fati Ladislaus Judex , ae alter Ladislaus Tapay, Benedictus 
Kamancsy Jurat i , et Magister Frauciscus Notarius dictae 
Civitatis Nostrae Szegediensis, in ipsorum, ac praedictorum 
universorum aliorum Civium, hospitum, Incolarum , et Inha-
bitatorum ejusdem Civitatis Nostrae Nominibus, Maiestati 
nostrae humiliter, ut Nos praefatas Literas dicti quondam 
Domini Sigismundi Imperatoris, et Regis, et omnia in eis 
contenta, ratas, gratas , et accepta habere, Literisque No-
stris Privilegialibus inseri, et adscribi f'acere, ac pro eisdein 
Judice, Juratis, coeterisque, Civibus, hospitibus, Incolis, et 
Inhabitatoribus praetactae Civitatis Nostrae Szegediensis in-
novandas perpetuo valituras confirmare dignaremur. Quarum 
quidem Literarum Tenor talis es t : Nos SIG1SMUNJDUS 
DEI * Gratia Romanorum Imperator semper Augustus, ac 
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc. Rex. Notum 
faciemus tenore praesentium Significantes, quibus Expedit 
Univcrsis. Quod venientes nostrae Serenitatis in Conspectum 
fideles nostri Bartholoniaeus Judex, et Jurati Cives, hujus 
Civitatis Nostrae Szegediensis, Nominibus, et in personis 
exhibuerunt, et praesentarunt Nobis quasdam Literas No-
stras Privilegiales, priori duplici, majori autem Sigillo no-
stra , quo ut Rex Hungariae utebamur, propter augmentum 
Tituli Nostri Imperialis subscriptum, Coronis Imperialibus 
confracto, et in partes dissecato loco videlicet, cujus aliud 
similiter niajus duplex Sigillum formae dissimilis, pro nostra 
seulpi fecimus, et laborari Maiestati impendenti, communi-
tas, quibus mediantibus, maridavimus Universis, et Singulis 
Praelatis , Baronibus , Comitibus , Castellanis, Nobilibus , et 
alterius cujupvis status, Conditionis, et praeeminentiae homi-
nibus, Tributa tarn in Terris, quam super aquis intra ambi-
tum Regni nostri habentibus, et tenentibus nostrisque, ac 
eorundem Tributariis quibuslibet, at ipsi praedictos Judi-
cem, Civesque Incolas et Inhabitatores praefatae Civitatis 
nostrae Szegediensis, quos ex Tenoribus certarum Literarum 
pro tunc in Conspectu Nostra specietenus productarum ab 
omni Tributorum Solutione exemptos, et supportatos fore 
vidimus, et comperimus, in locis praedictorum Tributorum 
ad nullius Tributi Solutionem compellere, et adstringere de-
berent , tenoris infrascripti. Supplicantes praefati J u d e x , et 
Jurati Cives, suis et aliorum, quorum supra Nominibus 
Nostra Culmini, humili prece, et devota, ut easdem Literas 
nostras Privilegiales ratas, gratas, et accepta habere, Lite-
risque Nostris similiter Privilegialibus, sub praesenti Novo 
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similiter duplici authentico Sigillo nostro emanandis verbote-
nus inseri facientes, pro eisdem Judice, Juratis, caeterisque 
Civibus, Incolis, et Inliabitatoribus, Civitatis Nostrae Sze-
gediensis praenotatas innovantes perpetuo valituras confir-
mare dignaremur. Quarum quidem Literarum nostrarum Te-
nor Sequitur in hunc modum: SIG1SMUNDUS DEI 
Gratia Romanorum Rex, semper Augustus, ac Hungáriáé, 
Bohemiae, Dalmatiae , Croatiae etc. Rex. Fidelibus Nostris 
Universis, et Singulis, Praelatis , Baronibus, Comitibus, Ca-
stellanis, Nobilibus, ac alterius cujusvis status, Conditionis, 
et praeeminentiae hominibus, Tributa tam in Terns , quam 
super aquis intra ambitum Regni nostri habentibus, et tenen-
tibus nostrisque, et eorundem Tributariis quibuslibet prae-
sentibus, et futuris Notitiam praesentium habituris, Salutem, 
et Gratiam. Quia Nos fideles Nostros Universos, et Singulos 
Gives, hospites, et Incolas Civitatis nostrae Szegediensis, cum 
Rebus Venalibus, ex Tenoribus certarum Literarum Nostrarum 
in Conspectum Nostrae Maiestatis specietenus productarum, 
a Solutione cujuslibet Tributi, seu telonij perpetuo exemptos 
fore, et emancipates clare vidimus, et comperimus. Volentes 
Nos igitur Cives, et" hospites Szegedienses, ac eorum quem-
libet hujusmodi Exemptionis Gratia, et Libertatis eorum 
praerogativa futuris semper Successivis temporibus iilibate 
potiri, et gaudere. Fidelitati vestrae Ursitatis, ac Vestrum 
cujuslibet firmo nostro Regio sub Edicto praecipimus, et 
mandamus, quatenus, dum et quandocunque aut quotiescun-
que memorati Cives, et hospites Nostri Szegedienses, vel 
eorum alter pro acquirendis victuum eorum Necessariis, cum 
ipsorum Rebus Venalibus, et Mercibus quibuscunque mer-
cantiae causa, hinc inde, ut praetactum est, proficiscentes 
ad Vos, et loca Tributorum Vestrorum, praesentium sub 
confidentia pervenerint, eosdem ad nullius ornnino Tributi, 
seu Telonij Solutionem compellere, et adstringere praesuma-
tis, nec sitis ausi modo aliquali, sed eosdem, ac eorum 
quemlibet cum Rebus suis universis, absque tributi postula-
tione, e tExact ione , in eundo, et Redeundo libere, et quiete 
transiré, peragran, et proficisci permittere, et permitti lacere 
debeatis, nec in his secus facere audeant, Praesentes etiam, 
quibus Sigillum Nostrum majus duplex, quo videlicet ut Rex 
Hungáriáé utimur est appensum, post earum lecturam opor-
tunam, semper Reddi Jubemus praesentanti. Datum in Sem-
ite in festő SS. Philippi, et Jacobi Apostolorum Anno Do-
mini 14 tricésimo. Kegnor. Nostror. Hungáriáé etc. 44-to 
Romanor. 20. et Bohemiae 10-mo. Nos igitur humillimis, et 
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devotis supplicationibus annotatorum Judiéis, et Juratorüm 
Civium praetactae Civitatis nostrae Szegediensis, per eos 
no8trae, suis et aliorum, quorum supra Nominibus modo 
praenarrato, prece, Subjectura oblatis Maiestati, Imperiali, 
atque Regia benignitate exauditis, dementer et admissis; 
praefatas Literas Privilegíales, non abrasas, non Cancella-
tas , nee in aliqua parte earum suspectas, imo merae , et 
Sincerae Veritatis integritate praepollentes praesentibusque 
de Verbo ad Verbum insertas, quoad omnes earum Conti-
nentia8, Clausulas, et Artículos acceptamus, approbamus et 
Ratiiicamus, easque nihilominus consideratis fidelitatibus, et 
tideliiím Servitiorum ineritis praefatorum Judiéis, Juratorum, 
Caeterorumque Civium, Incolarum, et Inhabitatorum memo-
ratae Civitatis Nostrae Szegediensis, per eos Maiestati nostrae 
observatis, et impensis, simul cum Exemptione Solutionis 
Tributorum praenotate, ac aliis omnibus, et Singulis supe-
rius in Ten ore praedictarum Literarum Nostrarum contentis, 
et Specificatis mera authoritate, ac potestatis plenitudine, ex 
certaque Scientia nostrae Maiestatis pro praefatis Judice, 
Jurat is , coeteris Civibus, Hospitibus, et Incolis praenarra-
tae Civitatis Nostrae Szegediensis, eorumque Suceessorum, 
et Posterorum innovantes, perpetuo valituras confirmamus 
praesentis Se rip ti nostri Patrocinio mediante. Quocirca Vobis 
praescriptis Universis, et singulis Praelatis, Baronibus, Co-
mitibus, Castellanis, Nobilibus, et alterius cujusvis status, 
Conditionis, et praeeminentiae hominibus Tributa tarn in 
Terris, quam super aquis intra ambitum Regni nostri Hun-
gariae praedicti tenentibus et habentibus Nostrisque, et eorum 
Tributarais et Vice Tributarais nunc constitutis, et in futurum 
constituendis strictissimo, Nostro sub Praecepto praecipien-
tes injungimus, quatenus omnia praemissa, et praemissorum 
Singula in tenore jam fatarum Literarum Nostrarum contenta 
futuris perpetuis Successivis Temporibus Universis inconcusse, 
et inviolabiliter observare, et observara facer« modis omni-
bus debeatis. Contrarium autem per Comités , et Vice-Comi-
tes, ac Judlium illorum Comitatuum , in quibus hujusmodi 
Mandata nostra non observarenfur; ad plenariam eorundem 
observationem Nostra authoritate ipsis in hac parte speciali-
ter attributa, et Justitia mediante, arctius serie praesentium 
compelli comittimu8, et adstringi; Aliud ergo sub obtentu 
Nostrae Gratiae facere non ausur i , praesentes autem prae-
dicto Novo duplici authentico Sigillo nostro, quo nunc ut 
Rex Hungariae utimur, in praemissorum memoriam, et per-
petúan! firmitatem Munimine Roboratas saepefatis Civibus 
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nostris duximus concedcndas. Quas post earum Lecturas 
semper in exhibentis Manibus volumus Reinanere. Datum in 
Szegedino praedicta feria Sexta próxima ante festum Beati 
Georgii Martyris Anno Dni 1436. Regnor. nostror. Anuo 
Hungariae etc. 50-mo Romanorum 26-to Bobemiae 16-to. 
Imperii vero Tertio. — Nos igitur in praemissia bumillimis 
Supplicationibus dictorum Ladislai filii Osvaldi Judiéis, ac 
alterius Ladislai Thapay, lienedicti Kcmancsy Juratorum, et 
Magistri Francisci Notarii, caeterorumque Civium dictae Ci-
vitatis Nostrae Rersonis, nostrae modo, quo supra porrectis 
Maiestati, Regia benignitate exauditis, et Clementer admis-
sis, praescriptas Literas annotati quondam Domini Sigismundi 
Imperatoria, et Regis, non abrasas, non cancellatas, nec in 
aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus Susjpicionis Vi-
tio carentes, praesentibusque Literis Nostris Rrivilegialibus 
de Verbo ad verbum sine Diminutione, et augmento aliquali 
insertas, quoad omnes earum Continentias, Clausulas, et 
Artículos eatenus, quatenus eaedem ri te , et legitime existunt 
emanatae, viribusque earum Veritas suffragatur, accepta-
mus, approbamus, et ratificamus, et nibilominus considera-
os íideiitatibus, et fidelium Servitiorum Meritis, praefatorum 
Judiéis, et Jura torum, caeterorumque Civium, bospitum , et 
Inbabitatorum dictae Civitatis Nostrae Szegediensis, peí- eos 
Maiestati nostrae, et Sacrae dicti Regni nostri Hungarie Co-
ronae firma, et sincera fide exbibitis, et impensis, easdem 
Literas simul cum Exemptione a Solutione Tributorum prae-
notata, ac aliis ómnibus, et singulis, superáis in tenore 
earum Literarum contentis, et specificatis, ex certa nostrae 
Maiestatis Scientia, et animo deliberato pro praefatis Ju-
dice, Jurat is , caeterisque Civibus, Hospitibus, Incolis, et In-
babitatoribus praedictae Civitatis Nostrae Szegediensis, eorum-
que Successoribus, et posteris Universis innovantes perpetuo 
valituras confirmamus, praesentis Scripti nostri Patrocimo 
mediante; In cujus Rei Memoriam, firmitatemque perpetuam 
praesentes Literas nostras Privilegíales, pendentis et autben-
tici duplicis Sigilli nostri Munimine lloboratas eisdem duxi-
mus concedendas. Datum per manus Rndmi in Xto Patris 
Dni Stepbani Colocensis, et Bacsiensis Ecclesiarum Arcbi-
Episcopi, Locique ejusdem Colocensis Comáis perpetui, Aulaq 
nostrae Summi Cancellarii, fidelis nostri dilecti. Anno Do-
mini 1464. tertio Nonas Aprilis. Regni nostri Anno Séptimo. 
Coronationis vero pr imo, Venerabiiibus in Xto Patribus Do-
minis Dionisio de Zicli, Cardinalis, et Legato Nostro Stri-
goniensis, eodem Domino Stepbano Colocensis Arcbi Episco-
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pis, Ladislao Agriensis, Joanne Varadiensis, Nicolao Tran-
sylvaniensis, Zagrabiensis sede vacante, Joanne Quinqué 
Eeclesiensis, Alberto Weszprimiensis, Augnstino Jauriensis, 
Vincentio Vaciensis, Alberto Csanadiensis, Thoma Nitrien-
sis, Bosnensis sede vacante, Urbano Sirmiensis, Marco Ti-
niniensis, Segniensis sede vacante, Nicolao Modrusiensis 
Ecclesiarum Episcopis, Ecclesias D E I feliciter Gubernanti-
bus. Item Magnificis Michaele Orszagh de Guth , Regni No-
stri Hungariae praedicti Palatino, Emerico de Zápolya, Regni 
Nostri Bosniae Gubernatore, Nicolao de Ui lak , et Joanne 
Pongracz de Dengelegh Vajvodis Transylvanis, Comité La-
dislao de Palócz, Judice Curiae nostrae, eodem Emerico de 
Zápolya, Dalmatiae et Croatiae, nec non Sclavoniae Regno-
rum Nostrorum et praefato Nicolao de Ujlak Machoviensis 
Banis, Honore Banatus Zetiriniensis vacante , Joanne de 
Rozgon Tavernicorum, Benedicto de Tliuz Jani torum, An-
drea Pongrácz de praefato Dengelegh Pincernarum, Ste-
phano de Péren , et Ladislao de Bathor Dapiferorum, Paulo 
de Dombo , et Ladislao de Vezen, Agazonum nostrorum 
Regalium Magistris ; Andrea Paumkircher Comité Posoniensi, 
aliisque compluribus Regni nostri Comitatus tenentibus, et 
Honores. Nos itaque hujusmodi humillima supplicatione prae-
notatorum Georgii Literati aliter Zeoch, ac Pétri Szabo suis, 
coeterorumque, quorum supra Nominibus, et in personis 
nostrae modo praedeclarato porrecta Maiestati Regia beni-
gnitate exaudita, clementer et admissa praeinsertas Literas 
binas Privilegíales non abrasas, non cancellatas, nec in ali-
qua sui parte suspectas, sed omni prorsus Vitio, ac Suspi-
cione carentes, praesentibus Literis Nostris Privilegialibus 
de verbo ad verbum sine diminutione, et augmento aliquali 
insertas, et inscriptas, quoad oranes earum Continentias, 
Clausulas, et Artículos eatenus, quatenus eaedem rite, et 
Legitime existunt emanatae, viribusque earundem veritas 
suffragatur, ra tas , gratas et accepta habeutes approbavimus, 
roboravimus, et ratificavimus ac pro praefatis Universis Ci-
vibus, Incolis, et Inhabitatoribus, totaque Comunitate dictae 
Civitatis nostrae Szegediensis, ipsorumque posteris, et suc-
cessoribus universis innovando, perpetuo Valituras gratiose 
confirmavimus ; imo acceptamus, approbamus, roboramus, 
ratificamusquc, et confirmamus, Salvo Jure alieno. Harum 
Nostrarum secreto Sigillo nostro, quo ut Rex Hungariae 
utimur impendenti, commun i taru m Vigore, et Testimonio 
Literarum. Datum per manus fidelis nostri nobis dilecti Re-
verendi Stephani Sennyei de Kis-Sennye Episcopi Jauriensis, 
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locique ejusdem Comitis perpetui, Cancellarii nostrí, et Aulae 
nostrae per Hungáriám Cancellarii. In Civitate Nostra Vienna 
Austriae die 25-ta Mensis Novembris Anno Domini 1631. Re-
gnorum Nostrorum Romani 13-tio, Hungáriáé, et Reliquorum 
14-to, Bohemiae vero Anno 15-to. Reverendissimis ac Vene-
rabilibus in Christo Patr ibus , Dnis Petro Sanctae Romanae 
Ecclesiae Presbytero Cardinale Pázmány Strigoniensis, et 
Joanne Telegdi Coiocensis, et Bacsiensis Ecclesiarum Cano-
nice unitarum Archi Episcopis, Joanne Pyber electo Agrien-
sis , Francisco Ergelio Zagrabiensis, Emerico Losy Vara-
diensis, dicto Stephano Senneyi de Kis-Sennye Jauriensis, 
Georgio Draskovics Vaciensis, Paulo David electo Weszpri-
miensis, Benedicto Vinkovics electo Quinqué Ecclesiensis, 
antelato Joanne Telegdi administratore Nitriensis, Joanne 
Ivancsy electo Tininiensis, Gregorio Nagyfalvi electo Sir-
miensis, Georgio Dubocsky electo Csanadiensis, Comité Vin-
centio Zuuoni Rosoniensis, fratre Joanne Baptista Agatics 
electo Segnicnsis, et Modrusiensis, Ladislao Iloszutoty electo 
Transylvaniensis, Joanne Torneo electo Bosnensis Ecclesia-
rum Episcopis, Ecclesias D E I feliciter gubernantibus, item 
Spectabilibus, ac Magnificis Comité Nicolao Eszterházy de 
Galantha Regni nostri Hungáriáé Palatino, Comité Paulo 
Rákóczy de Felső Vadász Judice Curiae nostrae Regiae, 
Comité Sigismundo Erdó'dy de Monyorokerek, dictorum Re-
gnorum Nostrorum Dalmatiae , Croafiae, Sclavoniae Baño ; 
Comité Christophoro Bánffy de Alsó-Lindva Tavernicorum, 
Comité Nicolao a Zrinio Agazonum, Comité Paulo de Ná-
dasd Cubiculariorum ; Thoina Bosnyák Dapiferorum, Paulo 
Pálffy de Erdőd Pincernarum, Stephano Nyari de Bedeg 
Jani torum, Emerico Czobor de Czobor Szt.-Mihály, Curiae 
Nostrorum Regalium Magistris, et Stephano Pálffy de me-
morata Erdőd Comité Posoniensi coeterisque quamplurimis 
Regni nostri Hungáriáé Comitatus tenentibus et Honores. — 
Nos itaque hujusmodi Supplicatione pro parte praefatorum 
Judiéis, ac Juratoruni Civium totiusque Communitatis prae-
repetitae Civitatis Nostrae Szegediensis, modo quo supra 
porrecta Maiestati Regia benignitate exaudita, clementer et 
admissa, praeinsertas Literas praetitulatorum olim Domino-
rum Mathiae, et Ferdinandi Secundi Imperatoris, et Hungá-
riáé Regum confirmationales Privilegíales, non abrasas, non 
cancellatas, nee in aliqua sui parte suspectas, sed omni 
prorsus vitio, et Suspicione carentes praesentibusque Literis 
nostris itidcm Privilegialibus de Verbo ad Verbum sine Di-
minutione, et augmento aliquali insertas, et inscriptas, quoad 
16 
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omnes earuni Continentias, Clausulas et Artículos eatenus, 
quatenus eaedem rite, et legitime existunt emanatae, viri-
busque earundem Veritas suffragatur, erga etiam praestatio-
nem certae Quantitatis frumenti quingentorum utpote Cubulorum 
Mensurae Martonosiensis et cassationem bis mille triginta quin-
qué Cubulorum Avenas Mensurae ejusdem in Anno adhuc Do-
mini 1695. Armadae Nostrae Cesareae eotum maxima penuria 
pabuli laboranti subministratorum, Vigore benignae Resolu-
tionis Divi* o-lim Leopoldi primi Romanorum Imperatoris , et 
Hungariae Régis, Domini Genitoris et Praedecessoris Nostri 
gloriosae Memoriae, per Cameram Nostram Aulicam, Can-
cellariae aeque nostrae Hurigariae itidem Aulicae in Anno 
adhuc 1703. non ita dudum praeterito sub dato djei 14-to 
Mensis Aprilis, Decretaliter intimatae, ac Maiestati nostrae 
demisse Relatae, et per Nos etiam clementer confirmatae, 
ratas , gratas, et accepta liabentes, Regia authoritate nostra 
acceptavimus, approbavimus, roboravimus, et Ratificavimus, 
ac pro supradictis Judice , ac Juratis Civibus, coeterisque 
Incolis, et inhabitatoribus antelatae Civitatis Nostrae Szege-
diensis, ipsorumque posteris, et Successoribus universis inno-
vando, perpetuo Valituras gratiose confirmavimus ; imo acce-
ptainus, approbamus, roboramus, ratificamus, et confirma-
mus. Salvo Jure alieno, potissimum vero Ecclesiarum D E I ; 
Harum Nostrarum Secreto majori Sigillo nostro, quo ut 
Rex Hurigariae utimur, impendenti communitarum, vigore et 
Testimonio Literarum mandiantibus. Datum in Civitate No-
stra Viennae Austriae. Die 30. Mensis Julii Anno Dni 1710. 
Regnorum nostrorum Romani, etc. (L. S.) Nos itaque liujus-
modi Supplicatione pro parte praefatorum Judiéis, ac Jura-
torum Civium, totiusque Communitatis praerepetitae Civita-
tis Nostrae Szegediensis, nostrae, modo quo supra , porrecta 
Maiestati, Regia benignitate exaudita, clementer et admissa, 
non solum praeinsertas Literas benememorati condam Impe-
ratoris , et Régis Hungariae Josephi Privilegíales Confirma-
tionales, non abrasas, non Cancellatas, nec in aliqua sui 
parte suspectas, sed omni prorsus vitio, et suspicione Ca-
rentes , praesentibusque literis nostris itidem Privilegialibus, 
de verbo ad verbum, sine diminutione, et augmente aliquali 
insertas, et inscriptas, quoad omnes earundem Continentias, 
Clausulas, et Artículos, 'eatenus', quatenus eaedem r i te , et 
Legitime existunt emanatae, viribusque earundem veritas 
suffragatur, ra tas , gratas et accepta liabentes, in quantum 
iidem Cives in usu eorundem Privilegiorum fuissent, et exi-
stèrent de praesenti , authoritate nostra acceptavimus, appro-
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bavimus, roboravimus, et ratificamus ; verum etiam et insü-
per tum ex benignitate, et dement ia Nostra Caesareo Re-
gia, tum vero attentis, et consideratis antelatorum Civium, 
et Incolarum Civitatis Nostrae Szegediensis, ßdelitate, fide-
liumque, et utilium Servitiorum meritis, quae iidem Sacrae 
cumprimis Regni nostri Hungariae Coronae, ac Divis con-
dam benememoratis Leopoldo Domino genitori, et Josepho 
fratri, ambobus autem Romanorum Imperatoribus, et Hun-
gariae Regibus Praedecessoribus nostris gloriosae memoriae 
desideratissimis, Augustaeque Domui, ac jam Maiestati quo-
que Nostrae, pro locorum, et temporum varietate, atque 
Occasionum exigentia, ut primum eadem Civitas e Jugo 
Turcico, per gloriosa Caesareo Regia Arma eliberata, et 
Jure Postliminii ipsi Regno Reincorporata, ac inter status 
articuliter connumerata fuisset, tarn pacis, quam difficillimis 
Belli, ac intestinorum novissimorum Rakocziano-Bercseniano-
rum Motuum, et disturbiorum temporibus, pro posse suo, 
Zelose, constanter, et alacriler bactenus exhibuerunt, et 
impenderunt, ac imposterum quoque pari fidelitatis, et Con-
stantiae fervore, uti Nobis de iisdem benigne persvasum ha-
bemus, exhibituri, et impensüri essent, pro Meliori, et ube-
riori dictae Civitatis Nostrae Szegediensis Subsistentia, et 
Conservatione, nonnulla puncta, Jura Immunitates, et Emo-
lumenta inodofatae Civitatis Nostrae Szegediensis concernen-
tia, vigore benignae Resolutionis nostrae Caesareo Regiae 
eatenus subsecutae, per Expeditionem Camerae nostrae Auli-
cae sub dato in Urbe bacce nostra Viennensi die 13-tia No-
vembris Anno 1715. ejus temporis Camerali Praefecto nostro 
Szegediensi Josepbo Cometb Decretaliter intimata, clemen-
ter impertivissemus, ac praeterea praeinsertas Uladislai Regis 
Literas Privilegiales Respectu Libertatum, et praerogativa-
rurn saepefatae Civitatis Szegediensis, ad alias Literas prae-
assertarum Civitatum Nostrarum Budensis et Albensis semet 
Relative provocantes explanandas, et de Literis Privilegiali-
bus dictae Civitatis Nostrae Budensis, in quantum cum aliis 
Liberis, ac Regiis Civitatibus nostris communes esse digno-
scerentur, excerpendas, et per extensum Specifice declaran-
das, ac id ipsum saepefatis Civibus et incolis praelibatae 
Civitatis Nostrae Szegediensis benigne annuendum, et con-
cedendum esse duximus : ut Universis et Singulis Juribus, 
praerogativis, Immunitatibus, et Privilegiis, tum Regni Arti-
culis , tum etiam generali Reliquarum , Liberarum, Regiarum-
que Civitatum Nostrarum consvetudine eidem competentibus, 
libere uti , frui, et gaudere valeant, et quarto Regni statui, 
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rursus cum Sessione, et Voto, prout antiquitus fuissent, et 
jam vigore Novellaris Regni Constitutionis, Jure Postliminii 
ad statum Liberae , et Regiae Civitatis, articulariter reas-
sumpti exstitissent, uniantur, ac ad generales Regni Diae-
tas , per Regales evocentur, pro Peculio Sacrae Coronae 
habeantur , nec ab ea unquam separari, alienari, vel oppi-
gnorari ullo pacto possint, et valeant j Magistratus, et Cives 
collectivo Nomine sumpti, pro vero, et indubitato Regni 
Nobile censeantur, publicas Contributiones non secus quam 
cum Regno, et Taxas Diaetales ad instar Reliquarum Civi-
tatum Nostrarum Liberarum, et Regiarum praestare sint 
obligati; Jus Territoriale in suis Territoriis, et Praediis 
hactenus etiam quiete possessis, siguanter vero Possessione 
Tape, cum Piscina Vartho, alias Holt-tisza nuncupata, ejus-
demque appertinentiis, quae in Anno 1715. Eisdern Civibus 
Szegediensibus Cameraliter assignata fuisset, ad instar alio-
rum Dominorum Terrestrium cum Jurisdictione, Dominio, 
f ructu , et utilitatibus appertinentibus habeant. Ad Decimas 
vero Minores, utpote Agnellorum, et Apum, Ipsi Cives Sze-
gedienses, sed nec ad Nonam, vel in vicem hujus aliam 
quampiam praestationem contra antiquam Civitatum Liber-
tatem, per Neminem ullo modo cogi possint. — E t Quia 
Commertium Civile in Educillando praecipue, et Macellando, 
aut alio quocunque Nomine appeilatum, soli Civitati, et 
Nemini alteri, tarn intra Moenia, quam etiam in Palanka, 
(qua aeque in Territorio Civitatis existente) competit: Hinc 
nullis pari ter , prouti nec Clero, praeterquam ab antiquo 
Privilegiato, nec Comitatui, Nobili, Cameratico, aut Militi, 
nisi qui Jus concivilitatis solito more consecutus fueri t , tale 
comercium, aperte, vel occulte, ac directe, vel indirecte 
exercere, nec Vina externa, ad Edueillanduxn sine praevia 
apud Magistratum insinuatione introducere liberum erit; atten-
tandum vero per quemcunque hocce educillandi beneficiuni 
plenam ipse Magistratus Civilis id impediendi, exturbandi 
habeat facultatem. Hinc juxta priores praefati Regni Nostri 
Hungáriáé Leges , non minus et Ultimae Diactae Posonien-
sis Anni 1715. constitutiones, Militares, maxime autem eorun-
dem Laniones, Caupones, Inspectores, nec minus et Armen-
tarii , in praejudicium Magistratus Civitatensis, ipsorumque 
Civium, et Dominorum Terrestrium ab exercendo quocun-
que Macello, vel Educillo inhibiti sunto. Postulatum Jus 
braxandi , et extruendi Braxatorii memoratae Civitati Sze-
gediensi, ad instar aliaruni Liberarum, ac Regiarum Civi-
tatum, et Dominorum Terrestrium, eum in finem privative 
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conceditur, ut eadem Civitas (medio ejusmodi Civitatis Pro-
ventuum) incumbentes sibi Erogationes facilius superare, 
successiveque in perfectiorem statum pervenire queat. — 
Pro bono porro , et publico commodo Civitatis, singulis An-
gariis, intra Annum per 14. dies, sola Civitas bactenus etiam 
usitati Jure educilli fruetur, interea vero, nulli Civiurn, nisi 
in Diversoriis, pro solis divertentibus educillare Liberum erit. 
Omnes tam Militares, quam Camerales Officiales, et alii, non 
minus Graeci, aliique, qui fundos Civiles possident, aat Quae-
stum, et Artes Mechanicas exercent , de Lege Regni, et jux ta 
Diaetalem Resolutionem ipsius antelati Consilii nostri Aulae 
Bellicae interveutam approbationem, onera realia, et com-
munia, proportionate cum Civitate praestare teneantur, eate-
nusque dicta Civitas ne turbetur. In suis porro propriis ter-
ritoriis Jus Pascuationis, et ab illis, qui in dictae Civitatis 
fundo pascuis fruuntur , obvenientes praestationes exigendi, 
Venationes i tem, majorum pari ter , et Minorum piscium 
piscationis, cum Reditibus similium piscationum, ac ibidem 
comprehensis Molendinis, abunde ad Civitatem, vel priva-
tos Cives pertinentibus, nec non Jure Ripparum, Portus, 
sive Trajectus Tybiscalis, Vectigalisque tam a Navium sta-
tione, tum etiam transmigrantium Rebus, et Personis Vecti-
galium Solutioni obnoxiis colligendi; Praeterea diversoriis, 
Tabernis, Pharmacopoliis, uti et Physico, seu Medico ordi-
nario pro Communitate suscipiendo, ac etiam Officina pistrina, 
Domibus, seu aediíiciis ad cocturam, seu exustionem Late-
rum, seu Tegularum extructis, et extruendis, cum fructu 
inde emergente, uti et ómnibus Proventibus, aliisque loéis 
publicis, pro Communi Civitatis Bono applicandis , Theatris 
videlicet Domibus Jaculatoriis, aliisque locis publicis prospi-
ciendi; Jus item, ut praetactum est, braxandi cum facúltate 
ad extraneam, et alienigenam Cerevisiam invehendam, erga 
tamen jam practicatam nonnullorum grossorum, pro Xeno-
dochii duntaxat Conservatione, colligendorum concedenda, 
pro memoratis Civibus salvum et illaesum permaneat. In-
cumbet etiam Magistratui pondera, et Mensuram, aridorum, 
et bquidorutn observare, ac hunc in finem libram etiam 
publicam , et Mensuram Legalem erigere, et statuere. E t his 
injuste utentes, et defraudantes quoque puniré, nec non in 
ordinariis Nundinis , forisque publicis, ad actus Tumultuarios, 
et Violentos curam habere , ad Opera quoque et manufactu-
ras , ut sine dolo, fuco, et f raude, sed et juxta cujuslibet 
artis Leges solidae sint, attendere, et providere. Cives etiam 
et Incolas in médium sui recipere, Judeos, et Zíngaros ad-
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mittere vel non admitiere, super orphanos, et Bona eorum 
curam habere, Tutores, et Curatores Rationibus dandis obno-
xios constituere. De Pergulis Stationibus, venditisque Peco-
ribus moderatam, ac alibi etiam consvetam collectam, ac 
Telonium penes speciale superinde ob ten tum benignum Pri-
vilegium nostrum exigere. Parochum, seu Plebanum cum 
beneficiis, et Oneribus canonice legalibus denominare, et 
eui competit praesentare, Cives ipsos pro Cominuni Civita-
tis necessitate, et ad Jurisdictionis tuitionem, ad praestan-
das operas adigere, collectas iisdem Legibus Regni confor-
mes , ac in Reliquis etiam Liberis, Regiisque Civitatibus 
Receptas, imponere, et municipalia inter se statuta, consti-
tutionibus tarnen Patriis minus contraria, condere. — Deni-
que Jure Caducitatis, et Retractus, Jurisdictioneque priva-
tive in Civitate, ejusque Territoriis, Magistratualique Judi-
ca tu , tarn in politicis Civilibus, et Criminalibus, virtute Ju-
ris Gladii eidem plene competentis cum potestate, super 
quibuscunque delictis cognoscendi, incaptivandi, et exe-
quendi , signaque Jurisdictionalia erigendi, in Criminalibus 
quidem sine appellatione, jux ta Leges Regni, ac Jura Mu-
nicipalia, et communia; Salva ad sedem Tavernicalem, juxta 
veterem usum , et consvetudinem provocatione, ut i , f rui , et 
gaudere. Judicatui porro Magistratuali, Omnes, et Singuli 
Cives, et Incolae, cujuscunque Nationis, et signanter qui-
dem Rasciani, et Judaei (qui nou in alterius, quam ipsius 
Civitatis Protectionem, seu Jurisdictionen! amplius assumi 
possint) ac alii universi, seu ex opificio, artificio, seu Quae-
stura viventes, quoad cunetas Causarum Species in proprio 
Territorio exortas, Civiles et criminales, Reales et Persona-
les, prout et Nobiles Respectu fundorum Civilium, subja-
cere, et comunia Onera communiter ferre, et tollerare debe-
bunt , hoc per expressum declarato, ut Nemo a vera ortho-
doxa Romano Catholica Religione alienus in Concivem, ullo 
sub praetextu admittatur, aut toleretur. Praedeclarati demum 
Cives, hospites, et Incolae memoratae Civitatis Nostrae Sze-
gediensis l iberam, etiam Judiéis, praesente nihilominus Re-
gio Commissario nostro ad Restaurationem Magistratualem 
de more in aliis Liberis, ac Regiis Civitatibus nostris obser-
vato, exmittendo, Electionem in die consveto singulo bien-
nio habituri sint, ita ut selectus Civium rite a Judice con-
vocatus , in Domo Civica, Officiis prius Resignatis, juxta 
Votoxum pluralitatem in praesentia, ut praemissum est, Com-
missarii nostri Regii, Civium Oratoris, et Jurat i Notarii sin-
gillatim u Civibus colligendorum, vel priorem confirmare, 
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vel alium ex Senatu electum, medio etiam Juramenti ordi-
narii , in Parochiali Ecclesia ante altare desumendi, in festo 
Divi Georgii Militis, et Martyris denominare valeat , simili-
ter Magistratus ex Numero 12. Senatorum, uno vel alio 
demortuo (quern locum usque ad praecitatum electionis Ter-
minum vacare oportebit) alterum idoneum, habita virtutis, 
et prudeutiae Ratione, in locum ejus eligendi, ac coetera 
Munia Civilia distribuendi, curam super Proventibus Civita-
tis habendi , et ab Officialibus debitas Rationes exigendi et 
exequendi habeat facultatem. Hoc tarnen per expressum de-
clarato, quod si quispiam Senatorum contra Jura Senatus, 
vel etiam Officium suum, quodpiam delictum commiserit, 
propter quod vel a functione sua suspensionem, vel plane 
amotionem mereretur, semper praevie desuper Cancellaria 
nostra Regia Hungarica genuine, et circumstantialiter infor-
manda , et ab ulteriori benigna Ordinatione nostra, Eidem 
Magistratui praestolandum erit. Per expressum volumus etiam, 
et declaran)us, ne ullus alius, sive Militares, sive Camera-
les Officiales nostri, nec etiam Comitatus, cum praejudicio 
Legum, et dictae Civitatis nostrae Szegediensis quampiam 
Jurisdictionen! exercere, Judicium contra Cives ferre, vel 
aliis actibus Jurisdictionalibus, praeter Lege definitos, et 
Comitatibus etiam attributes, in specie Vecturarum illega-
lium, in eos procedere, et semet immiscere, vel Solutione 
accisarum, ad instar Rusticorum aggravare, ac in exequendo 
actu CriminaJi, in portis, seu alibi Judicium Civile impedire 
praesumant, cumque Justi pro injustis, ac innoxii pro Reo-
rum excessibus non debeant quoquo modo impediri; Hinc 
prout sepefatos Incolas, Hospites, et Cives praefatae Civi-
tatis Nostrae Szegediensis, ubique locorum, propter aliorum 
Debi ta , in persona, vel Rebus suis arestari, et detineri fa-
cere, imo et Debitorem Civem absque postulata praevie, et 
denegata Justitia turbari , et arestari cautum omnino, et 
vetitum esse volumus, ita a quibuslibet Vectigalibus, Tribu-
tis, Teloniis, et Tricesimis, intra ambitum praefati Regni 
nostri Hungariae, prout et Violenta in Domos ipsorum invi-
tis hospitibus (propter Magistratualem Assignationem) cujus-
cunque Conditionis hominum condescensione, Quarterns, ex 
hospitalitate, antiqua eorum, et Reliquarum Liberarum, ac 
Regiarum Civitatum nostrarum libertate id exigente, exem-
ptos, et supportatos esse declaramus, ita tarnen, et ea Con-
ditione, ut praerepetiti Cives, Incolae, et hospites, in omni-
bus aliis Civitatibus nostris Regiis se conformare, et ab 
ingratitudiuis, et infidelitatis nota, et macula, sub poena 
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amissionis, et ablationis horum, ac aliorum omnium Privile-
giorum, et Libertatum suarum perpetuo sibi cavere, hocque 
insigne beneficium, et non Vulgarem Gratiam, et Clemen-
tiam Nostram in ipsos collatam de Majestate Nostra, haere-
dibusque, et Successoribus Nostris Legitimis videlicet Hun-
gariae Regibus, omn i f ide , eonstantia, et fidelitate jugiter 
demereri studeant, et debeant. Imo acceptamus, approba-
mus, roboramus, ratificamus, confirmamus, explanamus , et 
induigemus; Salvo Jure alieno, potissimum vero Ecclesia-
rum DEI . Quo vero perpetuum, et celebrius hujus 
nostrae Benignitatis et Clementiae erga praefatam Civitatem 
nostram declaratum exstet Documentum, eodemque pleniore 
beneficio decorata, clarius in oculos incurrat hominum, an-
tiqua Armorum ejusdem, quibus antehac dudum a Divis 
olim Hungariae Regibus condecorata, et nobilitata ac iisdem 
ab Anno adhuc Mülesimo Ducentésimo usa fuit , Insignia qyae 
quidem injuria et vicissitudinibus superiorum temporum; ab 
iisdem fatali quocunque modo deperdita, recenter tarnen in 
Anno Mülesimo Septingentésimo Quarto per Piscatores ex Flu-
vio Tycio, seu Tybisco, casu omnino fortuito, et insperato 
Retibus extracta, ad manus modernorum Civium et Hospitum 
nostrorum reddita, ac coram Nobis in specie producta, attrita 
quamvis, verum effigiem cum una Circumferentia seu inscri-
ptione: Sigillum Regiae Civitatis Szegediensis; et 
praenotatum Annum dare repraesentantia clementer appro-
bavimus, ac in vicem ejusdem, velut vetustate temporis 
attriti, in Conformitate ejusdem novum Sigillum effigendi, 
et in lianc uti sequitur formam imposterum etiam futuris, ac 
perpetuis semper Temporibus, ad usum Cerae rubrae , in 
quavis Sigilli eorundem impressione Benigne concesserimus : 
Scutum videlicet Militare erectum bipartito divisum, in 
cujus dextra duo Fluvii , Tybiscum et Marusium designan-
tes, in Cerúleo Campo decurrere et defluere, in Sinistra 
vero Scuti Partibus dimidiata Aquila, cum ala expansa , et 
pede deauratum sceptrum ungvinetenus tenente, in Albo 
Campo naturaliter depicta esse cernuntur , ac in Circumfe-
rentia , seu circulo rotundo ex virili Laura constante, totam 
Scuti peripheriam ambiente, Sequentia verba nuro depicta: 
Sigillum Regiae Civitatis Szegediensis 1200. legun-
tur. Scuto demum incumbentem Galeam Militarem clatratam, 
seu adapertam Regio Diademate, unum Candidum agnum 
supra Coronam stantem proferente ornatum. A summitate 
vero , seu congaleae Laciniis, seu Lemniscis, hinc candidis 
et rubris illinc vero flavis, et caeruleis, ad Scuti extremita-
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t e s , se se placide diffundentibus, illudque ipsum decenter, 
ac venuste exornantibus ; quemadmodum haec omnia in 
Principio seu Capite praesentis benigni Diplomatis nostri 
Pictoris edocta manu et artificio propriis et genuinis suis 
Coloribus clarius depicta, et ad oculos intuentium lucidius 
posita esse conspiciuntur. Hecernenies, et ex certa Nostra 
Scientia animoque deliberata concedentes, ut memoratae Ci-
vitatis Nostrae Szegediensis Cives, Hospites et Incolae, ac 
eorum posteri, ac successores universi Sigillo ejusdem Civi-
tatis praevio modo Armorum Insigniis notato, et exculpto 
universas, et quaslibet Literas, quacunque de Causa, in 
medio eorundem emanandas, cera rubra Sigillare, hujusmo-
dique Sigillo in cera , colorís praenominati quibuscunque Li-
teris, ipsorum appensa, seu appressa perinde, sicut Literis, 
seu Sigillis aliarum, Liberarum ac Regiarum Civitatum No-
strarum ceram Similis Colorís in Sigillo utentium vigor, et 
fides adbibeantur adhiberique debeant, effective et indubi-
tanter. In cujus Rei memóriám, firmitatemque perpetuam, 
praesentes Literas Nostras secreti majoris Sigilli nostri im-
pendentis, quo ut Rex Hungáriáé utimur, munimine robo-
ratas , iisdemque Civibus, et Incolis annotatae Civitatis No-
strae Szegediensis, pro ipsis eorumque posteris et Successo-
ribus in aevum valituras dandas duximus et concedendas. 
Datum per Manus Fidelis Nostri nobis sincere dilecti spe-
ctabilis, ac magnifici Comitis Nicolai Illésházy de Eadem 
Haereditarii in Trencsin ejusdemque, et Liptoviensis Comi-
tatuum Perpetui Supremi Comitis, Actualis Intimi Consiliarii 
Nostri, et per dictum Regnum Nostrum Hungáriáé Aulae 
Nostrae Cancellarii, in Castro Nostro Laxemburg Die vi-
gésima prima Mensis Maji, Anno Domini Millesimo Septingen-
tésimo Décimo nono, Regnorum nostrorum Romani Octavo, 
Hispaniarum Décimo sexto, Hungáriáé vero Bohemiae et reli-
quorum Anno aeque Octavo. Reverendissimis, Serenissimo 
ac Venerabiiibus in Cbristo Patribus, Dominis, Christiano 
Augusto Duce Saxonice, Principe, Metropolitano Strigonien-
sis, ac Emerico e Comitibus Csaky Colocensis et Bacsiensis 
Ecclesiarum Canonice unitarum Arcbi Episcopis et S. R. E . 
Presbyteris Cardinalibus, Comité Gabriele Antonio Erdődy 
Agriensis, Praelibatis Christiano Augusto Jauriensis, et Eme-
rico Csaky Varadiensis Administratoribus, Comité Ladislao 
Adamo Erdődy Nitriensis, Fratre Emerico e Comitibus Esz-
terhazy Zagrabiensis, Comité Ottone Joanne Baptista a 
Wolkra_Veszprimiensis, Fratre Ladislao e Comitibus Na-
dasdy Csanadiensis, Comité Francisco Wilhelmo a Nesselrod 
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Quinque-Ecclesiensis, Georgio Ghillányi Thinniensis, altero 
Georgio L. B. Mártonffy Transylvaniensis, Petro Bakics 
Bosnensis ; Francisco, Josepho Vernich Sirmiensis ; Nicolao 
Podmajevics Segniensis, et Modrusiensis seu Corbavicnsis, 
Comite Michaele Friderico ab Altham Vaciensis; Emerico 
L. B. Pongrácz el : Pharensis, Stephano Kazó e l : Belgra-
diensis; Andrea Kürtösy e l : Traguriensis; Comite Paulo 
Forgács el : Rosonensis ; Stephano Kantor E l : Tribunicen-
sis, et Paulo Spátzay e l : Arbensis; Eppis Ecclesias Dei 
feliciter gubernantibus. Item Spectabilibus ac Magniíicis Co-
mite Nicolao Pálffy ab Erdőd praefati Regni Nostri Hungá-
riáé Palatino, Judice Cumanorum Aurei Velleris Equi te , et 
Locumtenente Nostro Regio, Comite Stephano Koháry de 
Csabrágh , Judice Curiae Nostrae Regiae, Comite Joanne 
Pálffy a praedicta Erdőd , antelatorum Regnorum Nostrorum 
Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae Bano, Comite Sigismundo 
Csaky de Keresztszegh Tavernicorum, Comite Marco Czo-
bor de Czobor Szt.-Mihály Janitorum, Ulustri S. R. I. Prin-
cipe Michaele Eszterházy de Galantha Curiae, Comite Fran-
cisco de Bat thyány, perpetuo in Németh Újvár Pincerna-
rum , Comite Joanne Kéry de Ipolykér Agazonum, Comite 
Joanne Draskovich de Trakostyán Cubiculariorum, Comite 
Petro Zichi de Vasonkeő Dapiferorum Nostrorum Regalium 
per Hungáriám Magistris, ac praelibato Comite Nicolao 
Pálffy a repetita E r d ő d , Comite Posoniensi. Caeterisque 
quamplurimis totiesfati Regni Nostri Hungáriáé Comitatus 
tenentibus et honores. Carolus m. p. — Comes Nicolaus 
Illésházy m. p. — Josephus Sigray m. p. 

A vörös viasz függő pecséttel ellátott eredeti oklevél sz. kir. Sze-
ged város titkos levéltárában őriztetik. Ezen nagyszerű szabadalom-levél 
kihirdettetett Baján, Bácsmegye közgyűlésén, 1820. május 10-én. 
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VI. Kereskedelem 1 3 2 

a) A vásárok 1 3 7 

b) Hajókázás 1 3 9 
c) Szekérfuvarozás I 7 0 

Adózása s egyéb kötelezettségei I 7 3 

Városi tisztviselőség: 
a) A birák 1 7 3 

b) Esküdt-polgárok és jegyzők . 1 7 6 
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Iskoláztatás 1 9 1 

Okmánytár 2 0 1 



M . 0 c l A T H A T 

\ . • véOÍ'J 

•>> / t ó 4 Jnoloi ¡i «gev-" 

• • i-»i ¡¿»¡«H 

a^a^ i i r fffllífHtol* s?» in-. ;«H 
» . >i 

- s b l w t r f r '--»H |JK 

S .ttobboáaeiojf .17 
MoiA-UtV À {\ï 

. . . • j-jftVlfiVüb " 
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33. lap 2. 
43. n 2. 
47. • 11. 

115. n 7. 
120. ft 2. 
149. ti 12. 
157. V a 4. 
191. ff 11. 
206. »i 14. 
213. ff 18 
213. ff 19. 
229. ff 13. 
229. ff 2. 
231. ff 18. 
238. » 7. 

annak 

„ REGIAE QUE 
fölülről éupgy 
alulról aki is 

fölülről Seeptigera 
alulról commendante 

„ universisis 
„ descentu 
„ colletis 
„ vidinius 
_ commeranciura 

helyett a z o k n a k . 
„ 1552-iki. 
„ S e e p t r i g e r a . 

R E G U A E Q U E . 
ópu gy . 
a ju e 1 y. 

t e n e n t e s . 
S e e p t r i g e r a . 
c o m m e n d a n t e 8. 
un i v er s i8: 
d o s c e n s u . 
co 11 e c ti a. 
vidimus, 

c o m m o r a n c i u r a . 




