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A NAGYSZÖLÖSI FÖLDESURAK GAZDASÁGI RENDTARTÁSA ^ 
1674-BÖL. 

Mi Perényi Gábor, Perényi István, Perényi Ádám, Perényi György, 
Perényi János, Perényi Pál és Cornis Krisztina tettes és ngos Perényi 
Ferencz uram házastársa, ugy mint Perényi Miklós és Perényi Gábor 
fiainak legitimus és naturalis tutrixa és Zoltán Anna néhai nemzetes és 
vitézlő Vay Péter uram megmaradóit özvegye adjuk emlékezetül az kik-
nek illik, hogy mi megtekintvén Szőlős városában lakozó szegény embe-
reinknek hozzánk nyújtott alázatos supplicatiójokban való keserves pana-
szokat, melyben declarállják minémü rossz usus invalescalt már egy-
nehány esztendők forgása alatt a lovainknak füvelésében, hogy tudni 
illik minden személy válogatás nélkül akár melyik közülünk akár melyik 
szegény embernek kaszálló réteire lovainkat reá czövekeltetvén füvét 
nem csak egy-két s három izben is megétettük, azzal meg nem eléged-
vén, ha lovainkat kaszált füre befogtuk minden rend kivül nem csak 
akármely lakosnak kaszálló rétire, hanem tulajdon a magunk rétire is 
reá küldvén egymás füvét szabadosan hordottuk, söt ha kaszálásiak 
idejekor is embereink egyik az másikának oly károkat tétettek, kaszált 
szénájokat elhordván, füveket eltapodván és annyira el étetvén, hogy 
sokszor némely szegény embernek két három kaszállóján is annyi füve 
vagy szénája meg nem maradott, a kivel csak egy vagy két barmát 
ki teleltette volna. 

Látván azért ebben mind magunknak igen nagy kárunkat, mind 
pedig szegény embereinknek utolsó pusztulásokat, akarván mind ezen 
rossz usust tollalnunk s mind egyébb excessusokat enodalnunk, közön-
séges egyező akarattal végeztük és egyeztünk egymás között az füvelés-



l è i 

sel jobban ilyen formán, hogy mostaniul fogva ennek utána egyik is 
közülünk lovait indiferenter akármelyikünk jobbágyának rétjén ne füvellje 
se czövekes füvön ne jártassa, se pedig ha lovait befogja kaszált füre 
egyik az másik jobbágyának rétirül az füvet ne hordassa, annyival inkább 
egyikünk is a másikét magunk ne hordassuk, se embereink ne hordják, 
hanem ha valamelyik közülünk czövekes füvön akarja lovait jártatni, az 
maga jobbágya rétén czövekeltesse lovait és ott füvelje, befogván pedig 
lovait kaszált füre ugy is csak az maga réttyiröl hordasson lovai szá-
mára kaszált füvet. A tilalmas pedig a Csordástul és az Ökör szeriül 

Sz. György napján fogassék meg, az mi lovainktpl pedig két hét múlva 
Sz. György nap után, Sz. Mihál nap után pedig az tilalmas engettetett 
meg mindenkor három héttel szabadítsák meg, az tallót pedig mikor 
mindenféle vetemény be takaríttatik akkor bocsássák meg az bírák, az 
urak tisztjei egyező akaratból. Annak felette az egyik mezőnek az felét 
zabnak és füvelő helynek minden esztendőben fogják meg az szőlősi 
bírák és azt hat felé osztván, kiki az maga részére szerént azon megfogott 
tilalmason füveijen. Az Tiszántúl is hasonló képen fogjanak az közönsé-
ges nyomásból egy darabot és azt is öt részre osztván kiki az maga 
részén füvelljen mind veréczi, tekeházi, szászi, ardai és gyulai 
határokban. 

Temetésnek és lakodalmi solennitásnak idejében mindazáltal szabad 
legyen akár melyikünknek akár kijé indiferenter füvelnünk és akárki 
füvét-hordanunk, ugy mind azáltal, hogy bosszúból valamelyikünk jószága 
azon alkalmatossággal felettébb ne oneraltassék, hanem közönségesen 
mindenikünknek hordassék. 

Az mi pedig az szőlő hegynek állapottyát illeti, mivel hogy az is 
mindenestül utolsó pusztulásra jutott, azt is akarván megorvosolni, az 
aránt is tettünk ilyen jó végezést és közönségesen egyezünk meg ilyen 
formán : 

Primo. Hogy mindenekben az hegynek dolga az országban eddig obser-
váltatott hegyalljai törvényre reducalijuk, ugy hogy valamely és valami-
nemü törvénnyel az hegyek alatt szoktanak élni az itt is mindenekben obser-. 
váltassanak, nem akarjuk, hogy azok egy punctumban is különben légyen, 
hanem valamint másutt az hegyek alatt szoktanak élni az szőlők igaz-· 
gatásában. 

Secundo. A szőlő hegynek minden directióját egészben adgyuk Szőlős 
városi bírák kezekben, kik mindeneket a hegyalljai szokás szerint diri-
gáljanak, egyedül csak az szokás szerint való appellationak revisióját 
reserválván magunknak. 

Tertio. Az gyepüket az város bírái szőlők után propart ionali ter min-
denütt felmérve közönségesén minden .ember jó rekesszel tartsa a· reá 
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jutandó gyepűt és az városi bírák minden esztendőben ötször, hatszor 
eljárván és elkerülvén az gyepüket, valakinek és valamennyinek rossz 
rekesze és sövénye találtatik, mind annyiszor a hegyaljai törvény szerént 
megbüntessék, ha pedig valamelyik urnák gyepüje rosszul találtatik, azon 
urnák bíróját büntessék a városi birák érette. 

Quarto. Az birák a szőlő hegyre és Tarczalra oly vigyázással legye-
nek, hogy senki marhája a juhon kivül sem télben sem nyárban, sem 
ősszel se tavasszal oda ne járjon, valamely marhát ott tapasztalnak, azt 
behajtsák és a kié légyen válságon bocsássák el. Ha az uraké lészen az 
paraszt tisztviselőket és pásztorokat büntesssék érette. Nyulászni egyi-
künknek is nem lévén szabad az szőlő hegyen tavasztul fogván egész 
őszig. 

Quinto. Kerülőt ennek utánna ne az urak adjanak, hanem az város 
rendeljen alkalmas embereket és azoknak illendő képen való fizetést 
rendelvén az város, azokat az városi birák, az kik egyszersmind az 
hegy igasságához is hittel legyenek kötelesek, eskessék meg. 

Sexto. Ennek utána semmiképen nem akarjuk, hogy magunk a szőlő 
hegyen mindenkor szabadosan alá s fel járjunk, annál inkább szolgáink 
vagy embereink alá s fel járjon, kóboroljon s pusztítson, és a szőlőt 
vagy egrest és gyümölcsöt szabadosan hordgyon és tékozoljon. Hogy ha 
pedig valamelyikünknek szolgáit vagy embereit az hegyen alá s fel 
kóborlani tapasztalnánk, az kerülők megfogják és nem ura kezibe hanem 
vagy a városi bíráknak vagy az nemes vármegye birái kezibe adgyák 
büntetésre. Ha pedig az kerülők nem bírnának vele, tehát az városra hír 
jővén, az város népe fel támadgyon és az olyan kóborlókat és kártevő-, 
ket üldözze, kergesse és megfogja, érdeme szerint megbüntesse, ha hol 
pedig elszaladna és meg nem foghatják, tehát az melyikünk szolgája 
vagy embere azt cselekedné, az városi birák requsiitiojára tartozunk az 
olyaténokot megbüntetni. 

Séptimo. Azt is semmiképen nem akarjuk, hogy az kerülők és 
birák a szőlőt valamelyikünk parancsolattyára rendkívül hordgyák, pazé-
rollják, hanem az urak közül mindeniknek egy héten egyszer az kerülő 
a bíróval együtt illendőképen kedveskedjék szőlővel és gyümölccsel mind 
itt, mind a Tiszán túl való szőlőhegyekről. Azt is pedig ugy szedgyék, 
hogy egy gerezdnél többet egyszer egy dézmaadó szőlőből ne szakasz-
szanak, ha pedig az urak közül többször akar valamelyik szőlőt hozatni, 
kiki hozasson az magáéból. 

Octavo. Azt is nem akarjuk megengedni, hogy az lakosok is az 
magok dézmaadó szölőjekből az szőllőt gerézdenként-mód nélkül hord-
ják és vesztegessék, hanem három vagy négy gerézdet egy hétben vihet 
házához benne, azzal kiki megelégedgyék, az kit pedig rajtaérnek, hogy 
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többet víszen, először és másodszor attui mind elvétessék az nála 
tapasztalandó szőlő, ha pedig többször is cselekedné, tehát az városi 
birák mindenkor három-három forintig büntessék és azt a templom 
szükségére fordítsák. 

Nono. Hogy pedig mind az szőlösi lakosoknak, mind a külsőknek, 
az kik ezen Promontorium on szőlőt bírnak, a szőlő építések annál is 
jobb kedves legyen, adgyíik közönségesen az szölősi bíráknak teljes 
authoritást, hogy ha kinek elpallagosodott és elpusztult szőlője vagyon, 
ki vévén a szőlösi bírákat, annak revisiojára valamenyi esztendőre való 
szabadságot adnak az birák, jó lelkek esmérete szerént, a dézmájárul, 
abban senkit meg nem háborítunk, hanem azt szentül megálljuk és 
mindeneket abban megtartjuk, eltelvén pedig az az esztendő a menyire 
az birák szabadságot adnak, annak utánna az igaz dézmát megadván, 
bírhassa kiki maga szőlőjét békével, ezent értvén akárminémü elhagya-
tott és elpusztult szőlők is, valakik az birák akarattyából. fel fogják és 
feíbecsültetik, anyi esztendőkig ne adgyanak dézmát belőlle, meddig az 
birák jó lelkek ismeretek szerént ítélik az mi tisztjeinknek praesentiá-
jokban. 

Decimo. Abban is megakarunk mindeneket tartani, hogy ha valaki 
defectui proximus légyen, szőlőt épít, tehát annak az szőlőjéhez halála 
után az földes ura ne nyúlhasson hozzá, hanem valakinek testamen-
tumban akarja adni avagy hadni, annak hagyhassa, ugy mind az által, 
hogy azon földes urnák, az kinek az előtt járt az dézmája, azután is 
megmaradjon és az szőlők az leány ágra szintén ugy feloszójjanak mint 
fiu ágra és egyik részrül a másikra szájjon akárki jobbágya s akár hová 
lakos legyen, az földes urnák az ország törvénye szerént való földesúri 
authoritássa annál maradván mindenkor, akinek az dézmája jár. 

Undécimo. Az mely szőlőnek az dézmája melyik ur részére járt 
ennek előtte, ezután is ha felfogják odajárjon, a kinek pedig végire 
nem mehetnek, melyik ur részére való, annak dézmája közkádra járjon. 
Ezen jó rendelésünk pedig és végezésünk nem csak itt Szöllőstt, hanem 
mindenütt az Tiszán tul lévő jószágunkban is akarjuk, hogy minden 
punctumokban mindnyájunktól és mindenektül megtartassék és minde-
nütt az szőlők igazgatása az falu birája mellett maradgyon a fellebb 
megírt mód szerint. 

Mind ezeknek pedig minden punctumiban szentül és felbonthatat-
lanul való megállásra az füvelés állapottyában 12 esztendőkig, az szőlő 
hegynek állapottyában örökösen manibus scriptis kötelezzük magunkat 
és maradékunkat sub poena violentiae per alterum V. Gomitem et ad-
jungentem Judicem et jurassorem hujus Comitatus de Ugocsa de bonis 
promisse in toto vei in parte volentis et observare nolentis módis omni-
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bus universis juridicis . cujuslibet remediis juristitiorum temporibus 
abscissis admimstrantium nostrorum partis lesae toties quoties exe-
quenda. Datum in oppido. Nagy-Szőlös, die 16. junii 1674. 

Kihirdettetett Ugocsavármegyének Fancsikán 1674 november 4-én 
tartott közgyűlésén. Nagy-Szölös város levéltárában örzött másolatról. 

K ö z l i : DR . KOMÁROMY ANDRÁS. 


