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Mi, az tekéntetes és nagyságos gróf Felső Wadászi Rakoci Pál 
urunknak ő nagyságának, Magyarország birájának, Sáros és Torna vár-
megyének főispánjának, az Felséges második Ferdinánd császár és ko-
ronás király urunk tanácsának és komornikjának Mádon Zemplén vár-
megyében lakozó jobbágyi, végeztönk urunkkal ő nagyságával, és alkud-
tunk meg ilyen móddal. 

Elsőben : Hogy mivel az mi megmondott kegyelmes urunknak ő nagy-
ságának az Mádi határban, az hegyen vanak öt darab, pinzen vett 
szőllei, az többi között 1. Az Koros Veresi szöllő. 2. Az Király Kút-
jánál levő Nagy Király nevü szőllő. 3. Az Kis Király nevü szöllö. 4. 
Az Nagy Becsek nevü szöllö. 5. Az Suba nevü szőllő/ Ez megnevezett 
öt darab szőllőköt, melyek az mi Kegyelmes urunk ő nagysága számára 
valók, mi tartozunk minden munkáit esztendőnkint minden fogyatkozás 
nélkül véghez vinni, nem különben, mint az magunk tulajdon szőllő-
inknek mindennemű culturájánál, az kik az szőllökhöz kívántatnak, és 
az emberek élni szoktak, s ezen megnevezett öt szőllőknek minden-
nemű hasznát ő módjával s hasznosan. Isten a szüretnek idejét be-
hozván, s betakarítván, Szerenyére, vagy az hova ö nagysága 
fogja parancsolni, beszolgáltatjuk, s borait behordjuk. Ha penig mi mi-
attunk, s az mi gondvi .eletlenségünkből valami kára az szőllőknek, rosz-
szul való munkálkodásából s miveléséből következnék ö nagyságának, 
minden nemű fogyatkozását s kárát mi megnevezett Mádi jobbáyy tar-
tozunk ő nagyságának s maradékinak refundálni. {Széljegyzet, más kéz:) 
Nem igv végeztem én, hanem öt darab szőllőket míveljenek, de ha 
azokban vagy uraknak, vagy szolgáinak ő nagysága eladna, — azok 
helyében az pénzét, minden szöllőkből, más hasonló darab szőllőket 
míveljenek. 

Másodszor: Az mely nyolcz darab szántóföldek is az mi hatá-
runkban, úgymint az Mádi határban vadnak Zemplén vármegyében. 
Első az Görbe nevü szántóföld. 2. Az Susa nevü szántóföld. 3. Az Ist-
ván föld. 4. Az Rátkai határnál levő föld. 5. Az Sarkad tetőn levő 
föld. 6. Az Nimigyben az rövidebben járó föld. 7. Az Suba szőllő alatt 
levő szántóföld: Ez megnevezett nyolcz {iqy !) darab szántóföldeket 
egyik egyik nyomásra mennyi föld vagyon, háromszor megszántani, be-
vetni az ő nagysága búzájával, és az mezőről is behordani, s feltakarni 
mi tartozunk. Ezeken kívül semmi egyéb szántással sem itt helyben, 
sem más határon szántani, avagy valami élését mezőről feltakarni, 
aratni, kaszálni, avagy hordani semmit se tartozunk, hanem az mely 
darab rét vagyon az mádi határban, az mi kegyelmes urunk ö nagy-
sága számára, ezt megkaszálni, feltakarni és be is hordani mi tartozunk. 
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Harmadszor : Az Szent Márton adójába az szerint az mint az 
erdélyi fejedelemnek az tekéntetes és nagyságos Rákóczi György urunk-
nak ö nagyságának, ugy mint tizenöt forintot fizet az ő nagysága ré-
szére (,széljegyzet, más Icéz :) de ez nem tizenöt, hanem husz forint, — ő 
nagyságának is esztendőnként, az mi kegyelmes urunknak az vidéki 
házak adója kivül, — azon pénzt megfizetjük és megadjuk. 

Negyedszer: Az Mádi mészárszéket ő nagysága kegyelmesen ne-
künk engedte ilyen móddal és conditióval, hogy míg az mennyi vett 
barmai volnának ő nagyságának mészárszékre valók, ezeknek az árát 
épen és egyszersmind ő nagyságának ez jövendő szent Jakab napjára 
Zboróra beszolgáltatjuk, mint az levágott barmoknak bőröket együtt. 
{Széljegyzet, más Icéz :) Az mészárszéket ez esztendőben ö nagysága épen 
oda engedte ez ő nagysága jobbágyainak, ezért minthogy tornyot akar-
nak csinálni templomuk előtt, segítsék az ez szükségét esztendei hasz-
nával, azután való esztendőknek ősszel két hónapja, october, novem-
ber, ő nagyságáé lészen. 

ötödször: Hogy annak okáért mi egyfelől renddel megirt és speci-
fikált szolgálatban megtartassunk semmi nemő szolgálattal sem itt he-
lyünkben, sem külső helyeken való szolgáltatással ne terheltessünk, s 
erőitettessünk, hanem csak azokkal,. melyek felül megirva vadnak, és az 
megirt mód s rend szerint véghezvitelését annuatim tartozzunk, az mi 
tekéntetes és nagyságos gróf Felső Vadászi Rákóczi Pál urunknak ő 
nagyságának, gondviselőitől ezeken kívül semmiben meg ne bántassunk. 
{széljegyzet, más Mz :) Lehetetlen dolog ez, mert az pénzért miveltetett 
szőllőket ki szedné meg, ki szűrné le, és ki hordaná helyre borát, bő-
reit etc. másunnat arra jószágot nem kell vinni, részben vihetik, mert 
ez is helyben, határokon való szolgálat. — Ezekért meg az mi kegyelmes 
urunknak ő nagyságának annuatim s esztendőnkint külső sz lgálatunktól 
tartozunk adni ötszáz magyar forintot, fl. 500 készpénzül Szent Pál 
fordulása napjára simul et semel, az taxás 'házakon kivül, letenni és 
megadni, sub amissione praedictarum concessionum, s más büntetés 
alatt s bírság alatt, és Zboróra, avagy az hova ő nagysága paran-
csolja, szolgáltatni és beadni. 

Actum in claustro nostro vallis sancti Anthonii de Zestincz. Die 
29-a Julii anno 1635. 

(Eredeti. Orsz. lev. Instructiones.) 

Közli : Dr. Kárffy Ödön. 


