
TANUVALLATÁS AZ 1657. ÉVI ARATÁS KEZDETÉRŐL. 

Révav Dániel kérelmére — nem tudni mi czélból — 1657. évi 
jul. 9-én AVesselénvi Ferencz nádor meghagyta a thuróczi konventnek, 
hogy tanukat hallgasson ki az iránt : ., vájjon tudja-e a tanú, hogy Magyar-

országon jidius 9. előtt s az nap már javában arattak, s vájjon lá-

tott-e a tanú bőven learatott gabonát."1 

A konvent ezekről azon évi julius 14. és következő napjain Bars 

és Nyitra megyékben névszerint: Simony, Kis-Bélicz, Zsámbokrét, 
Puszta-Zsámbökrét, Nadlány, Rajcsány, Kis- és Nagv-Helbény, Koros 
és Nagy-Tapolcsány községekben vallatott tanukat, kiknek vallomásai 
szórói-szóra igy következnek : 

1. testis. Generosus dominus Georgius Simonyi, ibidem in curia sua nobili-

tari commorans in comitatu Barsiensi habita, annorum 38. sub juramento ilio, quo 

adstrictus est comitatui fassus est : Tudom, látom bizonyosan, hogy kilen-
czedik és az előtt való napokon learatták egynehány helyen az árpát, 
minthogy meg volt érve és az idő hozta ugyan itt simonyi határban s 
addendo, hogy rozsot is a készet aratták. 

2. testis, Generosus dominus Emericus Simonyi juratus, examinatus ibidem 

in possesione Simony in comitatu Barsiensi habita commorans, annorum 31. 

fatetur: Jártam Szkacsányra hetedik Julii, láttam egynéhány hold árpát 
azon szkacsanyi határban, aki Nyitra vármegyében vagyon, derekassan 
arattak ; azután magam is arattam az magam árpámat, minthogy az 
idő úgy hozta és meg volt érve. 

3. testis. Nobilis Paulus Varsányi, ibidem in possessione Simony commorans; 

annorum cireiter 57, juratus examinatus fassus est: L á t t a m , h o g y k is-b i l icz i 

határban nyolcz holddal vagy kilenczczel le volt aratva az árpa ; azon-
kívül zsámbokréti mezőben, aki Nyitra vármegyében vagyon, azon szerint 
nadlányi mezőben, rajesánvi mezőben mind rozsot, mind árpát keresz-
tekben és kévékben; helybéni mezőben az szerint nagy holdakkal. Uj-
falussy István uramnál tizenkilencz keresztet láttam ; kis-krstyenei me-
zőben Bars vármegyében két holddal láttam learatva az árpát. 

4. testis. Nobilis Joannes Varsányi, annorum circiter 43, juratus, examinatus 

1 E kérdöpontok az eredetiben latinul vannak. 



fatetur : Láttam kis-krstyenei határban egy holddal árpát kévékben hetedik 
Julii, mert az idö hozta, hogy megért volt. 

5. testis. Joannes Csierni, subditus Stephani Varsányi, judex Ordinarius pos-

sessionis Simony, annor. circ. 45. juratus examinatus fatetur : L á t t am szkacsányi 

határban hetedik Julii öt keresztet learatva árpát. 
6. testis. Providus Joannes Borbély, in possessione Kis-Bilicz annoruin circi tor 

7Ő. juratus examinatus fassus est : V a g y o n m é g m a g a m n a k va l ó g a b o n á m 

nyolGzvan mécznyire tavalyi, de kilenczedik Julii arattam magam árpámat 
rozszsal együtt hét keresztet és aziclötül mind arattatták, mert megért 
az gabona. 

7. testis. Joannes Zima in oppido Zsámbokrét in comitatu Nittriensi habita, 

commorans in oenopolio domini magnifici comitis familiae Blasii Apony, juratus 

examinatus fassus est : A ζ én bátyámnak annyi gabonája vagyon, hogy 
két esztendeig el nem kütti, azért nem szükségre való gabonáért aratott, 
de az idö úgy hozván, megért, az gabonát aratta to tt. 

8. testis. Nobilis Michael Ludway in oppido Zsámbokrét, in comitatu Nitriensi 

habito, commorans, annorum circ. 32. juratus examinatus fassus est : L á t t a m sép-

tima (Julii) et subsequentibus elegendő árpát derekassan learatva, az kit 
kenyérnek valót, hanem ugy megért, hogy összezsugorodott. Azt is 
láttam, hogy helybéni határban nagy holdakkal rendekben, keresztekben 
eleget arattak volt. Némelyek immár elvégezett félben is vannak nálunk 
az aratásban. 

9. testis. Nobilis Sigismundus Mátyássi, ibidem commorans, ann. 45. juratus 
examinatus fassus est per omnia, ut praecedens testis. 

10. testis. Nobilis Andreas Szörínyi, ibidem commorans, annorum circiter 32, 
jur. exam, fassus est per omnia, ut praecedentes nonus et 8-vus testes. 

11. testis. Joannes Bruczko, ibidem in oppido Zsámbokrét, in comitatu Nittri-

ensi habito, commorans, ann. circ. 46, subditus generosi domini Adami Sándor, jur. 

exam, fassus est: Én meg szerdán mult egy hete, úgy mint quarta Julii 
magam árpámat, aki ugyan derekassan megért volt, arattam egynéhány 
keresztre valót, azonkívül rozsot kilenczedik Julii nyolezvan keresztre valót. 

12. testis. Nobilis Dávid Hassák, ibidem in oppido Zsámbokrét commorans, 
circ. 38. annorum, jur. exam, fassus est, ut praecedentes nonus et decimus, undeci-
musque testes per omnia. 

13. testis. Paulus Hlavács, in saepefato oppido commorans, judex communis, 

annor. circ. 40. subditus generosi domini Joannis Viszocsányi, jur. exam, fassus est. 

ut praecedens duodecimus testis : Azt is tudom, hogy másutt is az falukon 
derekasan arattak kilenczedik és az előtt harmad nappal. 

14. testis. Georgios Zima Puszta-Zsámbokrétiensis, ibidem commorans, ann. 

circ. 60. juratus exam, fassus est : Én az magam gabonámat elegendőt arattam 
hetedik és kilenczedik Julii. 

15. testis. Adamus Kucsera, ibidem commorans ann. circ. 50. jur. exam 
fassus est: Hatodik Julii learattam magam árpámat, mert igen megért 
volt; némelyek el is végezték e héten az aratást. 
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16. testis, in possessione Xaglrín//, in comitatu Xittriensi, providus .Stephanns 

Amrich, judex communis, ann. cire. 40, subditiisque generosi domini Petri Aponyi. 

j ι ir. exam, fassus est : Nálunk kezdettek az derék aratáshoz hetedik és kilen-
czedik (Julii), mind árpát, rozsot és tiszta búzát arattuk. 

17. testis. Boltis Polák ibidem juratus et oflieialis, subditus generosi domini 
Caspari Aponyi, ann. circ. 42. jur. exam, fassus est, ut praecedens decimus sextus 
testis per omnia. 

18. testis. Stephanus Chrenko, in jam fata possessione, juratus et officialis, 
subditus generosi domini Petri Aponyi, ann. circ. 50. jur. exam, fassus est. ut prae-
eedentes 16. et 17. testes. 

19. testis. Admodum reverendus dominus Andreas Maczák, parochus ecclesiae 
Naglányiensis, ad puritatem conscientiae fassus est per omnia, ut praecedentes 16. 
17 et 18. testes. 

20. testis. Petrus Martini in possessione Nagy-Apony commorans, officialis 

generosi domini Caspari Aponyi, hie repertus, in praenominata possessione Naglány, 

ann. circ. 50. jur. exam, fassus est: Láttam, mikor az uram parancsolat-
jából ide jöttem, hogy mindenütt arattak. 

21. testis. Generosus dominus Emericus Rajcsáuyí, in aedibus suis nobilibus, 

ibidem in possessione Rajcsány in comitatu Xittriensi habita, fassus est sub jura 

mento, ilio quo adstrictus est inelyto comitatui Nittriensi : H o g y nona Julii 

derekasan kezdette ö kegyelme az aratást, hoc addito, hogy az ö ke-
gyelme szegény emberi, még azelőtt való napokon. 

22. testis. Generosus dominus Paulus Rajcsányi, filius generosi domini Emeric. 
Rajcsányi, jur. exam, fassus est per omnia, ut dominus Petrus. 

23. testis. Stephanus Pawlon, judex communis pessessionis Rajcmny, anni 

circ. 60, subditus generosi domini Emerici Rajcsányi jur. exam, fassus est : V a g y o n 

egy hétnél több, hogy derekas aratáshoz kezdettek. 
24. testis. Stephanus Brixa, ibidem commorans juratus, subditus generosi 

domini Joannis Ujfalussi, post juramentum fatetur, ut praecedens vigesimus ter-
tius testis. 

25. testis. Georgius Zigó, ibidem commorans, juratus, subditus generosi domini 
Emerici Rajcsányi, ann. circ. 45. post juramentum fatetur, ut praecedens 23-us és 
24-us testes. 

26. testis. Michael Krcho, in iam fata possessione commorans, juratus, subditus 
generosi domini Emerici Rajcsányi, ann. 42. post juramentum fatetur per omnia, ut 
praecedentes 23, 24, et 25. testes. 

27. testis. Andreas Marco in possesione Kis-Helbény commorans, in comitatu 

Nittriensi habita, judex communis, subdites generosorum dominorum Johannis et 

Ladislai Ujfalussy, ann. circ. 45. jux. exam, fassus est. Lá t t am, h o g y az én 

szomszédom negyedik Julii derekassan kezdette az aratást ; azt is tudom, 
hogy eddig elvégezte volna az aratást, de az esős idő megtartóztatta, 
hoc addito, még az urunk gabonáit is mind learattuk volna, ha azon 
esős idő akadályt nem tött volna. 

28. tostis. Stephanus Marco, juratus, ibidem commorans, subditus corundem 
dominorum, aun. circ. 45, post juramentum fatetur, ut praecedens 27. testis per 
omnia. 
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29. testis. Joannes Gális in eadem possesione commorans, juratus, subditus 
corundem dominorum, post juramentum fatetur uniformiter, ut praecedentes 27. et 28. 

30. testis. Stephanus Hewado in jam saepefata possessione commorans, suh-
ditus corundem dominorum, juratus, post juramentum fatetur uniformiter ut praece-
dentes 27, 28, et 29. testes. 

31. testis. Andreas Haigas in possessione Nagy-Helbcny. in comitatu Nittriens: 

habita commorans, annor. circ. 50. subditus egregii domini Stephani Körösi, juratus 

ibidem, post juramentum fassus est : Ny i l ván az derekas aratáshoz, m a g a m 

megért gabonámat arattam hetedik Julii, és más szomszédim. 

32. testis. Joannes Maczo, in eadem possessione commorans, juratus, annor. 
circ. 45. subditus jamfati egregii Stephani Körösi, post juramentum fassus est : 
Negyedik Julii derekassan arattattam nem csak öszi vetést, de böjti 
árpát is. 

33. testis. Joannes Massat in possessione Koros commorans, judex communis, 

in comitatu Nittriensi habita, suhditus spectabilis ac magnifici domini Georgii 

Berényi, ann. circ. 30. post juramentum fassus est : Uj fa lussy István uram két 

holddal lekaszáltatta az árpát, mivel itten nálunk akinek kevés aratója 
vagyon gereblés kaszával lekaszáltatja az árpáját. 

34. testis. Georgius Màczó. ibidem commorans, juratus, annor. circ. 52. sub-

ditus spectabilis ac magnifici domini Georgii Berényi, post juramentum fassus est 

Negyedik Julii learattattam nyolcz kereszt árpát, nem a fejébe: hogy 
kenyerem nem lett volna, de az idő magával hozta. 

35. testis. Joannes Trizna, in iam fata possessione commorans juratus, ann. 
circ. 42. subditus generosorum dominorum Joannis et Ladislai, Ujfalussy post jura-
mentum fatetur: Én derekas aratáshoz kezdettem kilenczedik Julii. 

36. testis. Martinus Guda ibidem commorans, juratus, ann. circ. 70, subditus 

iam fati domini Georgii Berényi, post juramentum fatetur : Tudom, hogy dere-

kassan arattak kilenczedik Julii. 

37. testis. Petrus Zatko in oppido Nagy-Tapolcsány commorans, in comitatu 

Nittriensi habito, judex communis, annor. cir. 50. subditus illustrissimi comitis 

domini Adami Forgács, post juramentum fatetur: A z én s zomszédom ötödik 

Julii learatta az árpáját, nem kenyér szükségeért, hanem az idő ma-
gával hozta. 

38. testis. Joannes Treffan, ibbidem commorans, juratus, annorum circiter 40. 

iam fati domini comitis subditus, post juramentum fassus est: Lát tam, hogy SZÖl-

csíniek derekassan arattak. 

39. testis. Martinus Karuicsek, in fato oppido commorans, juratus, annorum 
circ. 50. eiusdem domini comitis subditus, post juramentum fassus est, ut praoce 
dons in ordine 38. testis. 

40. testis. Andreas Proko, in jam fato praotituiato oppido commorans, juratus, 

subditus dicti domini comitis, annorum circ. 60. post juramentum fassus est: He-
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tedik Julii magam derekassan aratni kezdettem rozsot, nem a fejében : 
hogy kenyérre való gabonám nem volt volna, de azért, hogy megért volt. 

41. testis. Valentinus Petrus, ibidem commorans, juratus, subditus attacti 
domini comitis, annorum circiter 40. post juramentum fassus est, ut in ordine prae-
cedens 40. testis. 

Az Országos Levéltárban NRA. fase. 492. no. 18. jelzet alatt 
Őrzött eredetiről közli 

TAGÁXYI KÁROLY. 


