
ADATOK 

KASSA VÁROS GABONATISZTJEINEK (GETREIDHERREN) SZÁM-
ADÁSA AZ 1512-IK ÉVRŐL. 

Az elmúlt 1511. évről maradt gabona, melyet a város falvaiból 
szállítottak be 38,6 köböl. 

Az 1512-ik év folyamán a város falvaiból bejött I8OV2 köböl. 
A tehányi megvásárolt püspöki tizedgabona 67 köböl. 

Összesen 633 és V2 köböl. 
Ebből kiadásba ment : 

Eladatott 461 köböl 20 dénárjával, de drágábban is, összesen 102 
frt 30V2 dénár. 

Vetéshez kiadatott 12 köböl. 
A ménes istállóba 47 köböl. 
A gabona forgatásáért természetben adatott 9 és V2 köböl. 
A tanács urak parancsára „in das walochysehe dorf"1) 26 köböl. 

Hitelbe eladatott 30 köböl. 
Kiadatott 580 és V2 köböl. 
Maradt 53 köböl. 

Arpa-számadás : 
Az 1511-ik évből maradt árpa 67lh köböl. 
A tehányi tizedből eredő árpa 17 köböl. 
Az 1512-ik év folyamán a város falvairól bejött 78 köböl, — 

összesen árpa 1621/2 köböl. 
A forrói birtokból bejött 7672 köböl, 

összesen árpa 239 köböl. 
Kiadás : 

Eladatott 206 köböl árpa, köble 13—15 dénárjával, teszen 30 frt 
40 den. 

Maradt 33 köböl. 

Zab-számadás : 
1511-ről maradt 6OV2 köböl. 
1512-ben a város falvairól bejött 3177г köböl. 
A tehányi tizedből 22l/z köböl. 

Talán szláv nemzetiségű lakosságot kell alatta értenünk, vagy talán a város 
juhainak őrzésével megbízott jobbágyokat. 
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Vettünk zabot 26772 köblöt. 
Forró birtokról bejött 34 köböl, 
Szurdokról 5 köböl. 

Összesen 707 köböl. 
Ebből kiadatott : 

Az istállóra és a ménesbe 678 köböl. 
Maradt 29 köböl. 

Tönhöly-búza (tincM)1) számadása. 
Az 1511-ik évről maradt 377г köböl. 
Az 1512-ik év folyamán a város falvaiból befolyt 9 köböl. 

Összesen 4672 köböl. 
Kiadatott : 

És pedig eladtunk 43 köblöt 10 dénárjával, teszen 4 frt 30 den. 
Maradt 3 köböl. 

Készpénz bevétel elszámolása: 
Eladott 456 köböl gabonáért kaptunk 102 frt 3072 d. 
Eladott 206 köböl árpáért 30 frt 40 den. 
Eladott 43 köböl tönkölyért 4 frt 30 den. 
A forrói birtgkról nyert 344 köböl gabona ára S9 frt 52 den. 

Összes bevétel 226 frt 527г den. 
Kiadatott : 

A fizető tiszteknek adtunk 92 frtot. 
Zabot vettünk a ménesistálló részére 25 frt 77 den. 
A kórház részére borra 32 frtot. 
Készpénz maradvány 77 frt. 

Forró számadása: 
A forrói birtokból bejött 1512-ben gabona 347 köböl. 
Árpa 777г köböl. 
Zab 3474 köböl. 
Szurdokról az 1512. évben bejött gabona 4 köböl, 

zab 5 köböl. 
Az összes bejött gabona 351 köböl. 

Kiadás : 
Eladatott 344 köböl gabona 89 frt 52 den. 

Maradt gabona 7 köböl. 
(A német nyelven vezetett számadás eredetije Kassa város levéltárában.) 

Kemény Lajos. 

!) Tönköly- vagy tenkely-búza. Dr. Hohenauer Ignácz úr tudósítása szerint a 
mult század közepén Vasmegyében még termesztették. Dara-lisztjéből pogácsa készült, 
melyet levesbe főztek be. 


